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Overneming verboden.

Bericht van de Redactie.
Met 1 Januari a. s. zal het tijdschrift Synthese met
Onze Eeuw worden vereenigd, de redacteuren van Synthese treden tot de redactie van Onze Eeuw toe.
Synthese heeft gedurende de vijf jaar van zijn bestaan
zich een eigen plaats in het geestelijk leven van Nederland veroverd, het heeft een eigen geluid doen hooren,
een geluid, dat weerklank vond en nieuw leven wekte.
Op den duur scheen het echter gewenscht voor de denkbeelden van Synthese een ruimer tribune te zoeken,
waardoor zij verder droegen en wijder kring bereikten.
Het was de redactie van Onze Eeuw een voorrecht zulk
een gelegenheid aan de redacteuren en medewerkers
van Synthese aan te bieden en daardoor tevens haar
eigen tijdschrift niet onbelangrijk te versterken. Immers
het streven van Synthese was aan onze redactie — ook
voor zoover zij niet zelven tot de medewerkers of naaste
geestverwanten van dit tijdschrift behoorde -= altijd
belangrijk en aantrekkelijk voorgekomen. Synthese gaat
dus in Onze Eeuw op en dit laatste tijdschrift krijgt
daardoor meer een bepaalde kleur dan het tot heden
had. Het wil echter ook in de toekomst, zonder te worden tot een vrije spreekplaats voor ieder,. die wat te
zeggen heeft — wat het nimmer geweest is — ruimte
laten voor een breederen kring van medewerkers, dan
in het engere verband van Synthese zou passen. Een
nauwkeuriger omschrijving van den geest waarin Onze

Eeuw voortaan zal worden geredigeerd, een positieve
afbakening van wat wel, wat niet daarmee overeenkomt is wellicht niet goed mogelijk en stellig niet gewenscht. De namen der redacteuren, oude en nieuw
optredende, mogen in dezen voldoende aanduiding geven.
Met 1 Januari zal ook Prof. Mr. J. C. van Oven, die
reeds gedurende eenige jaren de buitenlandsche overzichten in Onze Eeuw schreef, als redacteur optreden,
terwijl Prof. Dr. K. Kuiper, daarmede gevolg gevend
aan een reeds sedert geruimen tijd aangekondigd voornemen, waarvan hij de uitvoering . op verzoek van zijn.
mede-leden had uitgesteld, de redactie verlaat. Deze
zal dan aldus zijn samengesteld :
J. D. Bierens de Haan, P. D. Chantepie de la Saussaye,
E. B. Kielstra, Annie C. S. de Koe, Ph. Kohnstamm,
J. C. van Oven, Paul Scholten, Jhr. H. Smissaert,
A. J. de Sopper en J. D. van der Waals Jr.
Aan deze mededeelingen omtrent de redactie kan
nog toegevoegd worden dat het voornemen der uitgevers is om ook de uiterlijke eigenaardigheid van Synthese, dat het n. 1. tegelijk tijdschrift en brochure-verzameling is, zoo veel mogelijk in Onze Eeuw te bewaren, en daarom van bepaalde artikelen in Onze Eeuw
afzonderlijke afdrukken verkrijgbaar te stellen. Het
vijfde deel van Synthese zal nog worden voltooid.

PARCIVAL
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MARIE KOENEN.
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Et omnes vias meas praevidisti.
Psalm 138.

Speelsch en grillig wierp kleine prinses Herzloïde plots
haar poppen en ballen in een hoek, en met de armen
open stormde ze onbesuisd de trappen af naar den tuin.
Maar op den drempel stond ze stil — vóór haar lag de
hof en al het licht van den morgen, de tintelende geurdoor-waasde weligheid van lentes ontwaken duizelden
haar tegen, zoodat ze een oogenblik blind en ademloos
overweldigd was.
Toen ging ze met de handjes tegen het hart, voet voor
voet langs de paden, zag iedere bloem, en wist niet waarom ze in eenmaal zoo droef en blij tegelijk, van lust en
weemoed zich slapensloom voelde, en alleen nog verlangde om wakend te droomen.
De dag ging voorbij, en daarna vele zon-doorzongen
morgens en rozig verschemerende middagen, maar het
vreemde nieuwe leven week niet meer van prinses Herzloïde.
Het deed haar bijwijlen ongezien tranen schreien,
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almaar milde warme tranen, tot ze plots in lied en lach
het uitschalde, onbezonnen, en als in een lentestorm haar
gespelen opjoeg tot dans en dwaasheid. Maar midden
in feest of spel werd ze gewaar, hoe oude menschen —
er waren veel vergrijsde dienaren aan haar vaders hof —
of de stilste en treurigste harer edelvrouwen, of de zieke
schildknaap die nooit meer genezen kon, haar poogden
te naderen, met zwijgende smeeking naar haar opziende.
Veeg strekten zich hun bleeke handen.
Dan glimlachte ze wel verwonderd en liet zich, genadige prinsesse, de vingertoppen kussen, vluchtig hen voorbijgaande, terwijl ze schuw blikte naar het venster,
waar haar vader het doorgroefde voorhoofd naar de ruitjes boog om haar met een bevenden lach te groeten. En
opnieuw werd ze mijmerig en onrustig. Waarom altijd
en overal die droeve zwijgers ? Verveeld vroeg ze soms
aan haar gespelen, wat die menschen toch wilden van
haar.
„Weet Herzloïde dan niet, dat de koninkrijken Waleis
en Norgals, alleen van háár, leven en licht hopen, sinds
Amfortas en Trevresent, 's konings zonen, verloren zijn
voor het land en voor hun vaders hart ? De koning zelf
en zijn treurende dienaren meenen dat Herzloïde van het
nieuwe geluk het diepe geheim weet."
„Wat zou ik weten ?"
„Alles van leven en liefde. We hoorera het in den klank
uwer stem, die diep e n innig is en van dit teedere weten
doorbeefd."
Maar Herzloïde dwaalde weer weg naar de stilte
„Wat hopen ze van mij, arme ? Wat wanen ze ? Niets
immers, niets weet ik van 't geluk, niets van leven en
liefde. Verlangen ze van mij, wat ik zelve dagen en nachten door verlang en verlang ? Hoe kan wie hongert, honger stillen ? Leven en liefde..., ach !" En van glanzige
voorgevoelens doorzaligd bleef ze voortdroomen, over
wat ze eerst nu met name kon noemen.
Heel haar verdere jeugd bleef het duren. Diep en hevig
doorwoelde het verlangen haar hart en deed haar de uren

PARCIVAL.

5

vermijmeren, tot ze weer in een jubel zich opheffend, —
ongeduld dat het geluk wilde roepen, — jubel deed ontwaken alom. Haar hart werd tot een wijdopen doorglansde leegte, waarover alle aarsroering van anderer
leven, weeklacht en zuchten, vluchtiger dan windadem
verging. Droefheid, vreemde of eigene, ze kon niet bezinken in de open klaarte van haar hart. En zoo wist ze
slechts vaag over het lot van haar broeders, Amfortas
en Trevresent, die op Monsalvat leden, na er het hoogste
geluk gevonden en verloren te hebben.
De rouw om straf en leed van hen, die eenmaal de
trots en de hoop van Waleis en Norgals waren, hing als
een schemerig webbe over Konvaleis, haar vaders burcht,
en door de zalen waar haar vader treurend wijlde.
Bang meed ze hem, en moest ze bij de maaltijden aan
zijn zijde zitten, dan praatte ze blij als een vogel in de
struiken, om den nevel uit zijn blik te verdrijven en de
woorden van zijn verdriet, die ze altijd op zijn lippen
voelde beven. Hoe zou zij rouw kunnen troosten, die ze
angstig niet kennen wilde ? Ze wist alleen, dat ze den
Graal haatte, waarover haar vader bijwijlen kreunend
zuchtte. Ze wist van den Graal alleen, dat hij de oorzaak
was van alle leed, dat over haar vader en broeders was
gekomen, van alle nevel die haar kwelde .... Ze wilde
niet meer ervan weten, schuw voor den ban, waartegen
haar jeugd zich weerde .. Open en klaar bleef haar hart.
Een beek van tranen schreide ze, toen haar vader
stierf, den naam van zijn zonen en den Graal op zijn
veege lippen, --- maar geen zweem van duister toog er
door 't innerlijk licht van haar hart. Glansgeween, dauw
in lentezon, waren haar tranen, zooals ieder gebaar van
droefheid of ernst al deze jaren door een luchtig spelen
was om den tijd te verstrooien, niet meer dan een tasten
naar het verdere.
Korten tijd na haar vaders dood, huldigde het volk
haar tot koningin van Waleis en Norgals, en een jubel
ging er door 't land, als nooit bij een kroning. Maar Herzloide, die wist hoe deze allen van haar de herleving en
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het nieuwe geluk verwachtten, voelden den jubel als
een schamel geroep, doelloos en redeloos. Want welk
geluk zou er van haar tot hen kunnen uitgaan ? Verging
niet iedere gedachte aan anderer wenschen aanstonds
in den vlammenbrand van haar eigen verlangen ? Kroon
en koningsmacht werden haar gegeven. Wat gaven haar
kroon en koningsmacht ? Het geluk wilde ze !
Dat dan haar koningsmacht tot den lach werd, die
haar lokkende roep naar het geluk was geweest zooveel
seizoenen reeds door ! Blijdschap en feest zou ze wekken,
het licht en de lucht waarin het geluk alleen ademen kan.
Sinds duurden blijdschap en feest in en om Konvaleis,
haar koningsburcht, die van een vreugderijk het levend
kloppend hart werd. De wegen naar haar woon wemelden
van de velen, die de galm van feest en blijdschap lokte.
Maar steeds kwamen armen en kranken, moegeleefden,
zuchters en zorgers het eerst. Over hun schare staarde
ze heen, -- waarom zooveel leed in haar landen ? — ze
bedwong haar wrevel, door ze niet aan te zien, die armzaligen !
„Geeft hun feestkleeren," gebood ze, „bereidt hun een
feestmaal." En in haar hart overdacht ze : ;,Geen schaduw,
geen zucht van verdriet mag hier waren. Open moeten
de ruimten zijn voor het geluk dat ik wacht."
En de ridders naderden, prinsen in pralenden stoet.
Ze kwamen haar werven tot hun bruid. Vorschend zag
zij elken nieuwgekomene aan, en als achteloos vroeg ze :
„Wat is uw begeeren ? Koningsmacht, rijkdom, mijn
schoonheid en jeugd en verlerlei meer kan ik u geven.
Gij weet dit. Wat verlangt ge het innigst ?"
En steeds weer antwoordde de een als de andere :
„Niets begeert mijn hart dan Herzloide alleen", en boog
de knie en kuste den zoom van haar kleed. Maar zij
lachte, soms trotsch, soms spottend of wreed : „Herzloide zal alleen toebehooren aan wie haar brengt, wat
zij zelf het innigst verlangt, aan wie het innigst verlangt
wat hij zelf haar brengt."
Verward en zinnend ging dan de bruidswerver heen.
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En uitziende naar de verte sprak Herzloide tot haar hovelingen :
„Bereidt een nieuw feest, blijder en rijker dan het
vorige", en ze dacht in haar hart : „Open moeten de
ruimten zijn voor het geluk."
En er kwam een feest ten laatste, zooals Waleis en
Norgals nimmer nog zagen — een tornooi van koningen.
Volheid van klank en levensvreugd schalde uit in klanken en flonkerkleuren. Vlaggen en banderolen woeien
als zonnevlammen boven de tenten, die om den koningsburcht de prilgroene velden dekten. En tusschen het bont
gewemel van 't uitschouwend volk, draafden ridders
en knapen aan, sterren en stralen vonkten uit schild
en kuras. Er schalden trompetten. Stemmen riepen luid
uit. Handgeklap vlaagde. Blijdschap zwol aan uit alle
verten, doorzinderde de zonnige lucht, duizelde door de
harten en brak uit in een jubel van : „Heil ! Heil !" naar
den troonstoel wi ar Herzloide zat, het al bezielend met
haar blik, die voor het eerst door het nabije geboeid,
niet uitstaarde naar het open verschiet. „Dit is de dag",
mijmerde ze en haar hart werd stil.
Ze was niet verwonderd toen hij nader reed, Gamuret
van Anjou . . toen zij zich moest overbuigen om ademloos
iederen zwenk, iedere zwaaiing van Gamurets lans, van
Gamurets machtigen arm, met den blik te volgen. Wel
wist ze in 't eigen oogenblik, dat deze Bene als geen ander
sterk was, als geen ander schoon en welgebouwd ; dat
zijn lans een glansschicht leek, zijn zwaard een zonnevlam. Twaalf kwamen zich met hem meten, twaalf versloeg hij : een vluchtig spelen leek zijn gebaar. Maar
verwonderd was ze niet.
Toen is hij haar genaderd, open het vizier. Een ademtocht lang bleef hun blik in hun blik. Zij, die elkaar
nimmer zagen, herkenden elkaar.
„Nooit meer laat ik hem van mij gaan", riep in de
klare stilte, die in dit oogenblik haar hart was, een stem,
die zij tevoren daar nimmer hoorde.
En waar was haar lach, soms overmoedig, soms spot.
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tend of wreed ? Waar was zij zelve, die niet geleefd,
maar verlang had, achteloos voor alles wat het gedroomde
geluk niet was, wrevelig door iedere schaduw, die het
zou kunnen weerhouden ? Niets was er van haar over,
dan de vrouwe, die bevend van verteedering Gamuret
liefhad.
Ze vergat haar vraag en haar verwarrende machtspreuk, ze zei alleen : „Uw lans en uw zwaard, Gamuret,
geef ze mij voor een ring van rood goud. Uw harnas
en helm geef ze mij. Een koningsmantel en een kroon
geef ik u."
„Voor ring of kroon of voor geen koningsmacht geeft
Gamuret zijn wapens en rusting, hij geeft ze enkel voor
de liefde van Herzlo ide's hart. Want alleen aan het geluk
geeft Gamuret zich over, wapenloos en zonder verweer."
Eer de avond zonk over het feest was ze Gamurets
bruid. En het feest eindigde niet. Weken na weken bleef
het duren en het breidde zich uit over heel Waleis en
Norgals. Koningsbruiloft werd het koningstornooi.
Maar Herzloide ging naar haar droomkamertje hoog
in den toren, om in den schrijn met het gouden slot Gamurets rusting en wapens te verbergen.
In haar sluier gewikkeld als in een lijkwa lagen daar
verborgen de lans als een glansschicht, het zwaard als
een zonnevlam. Toen heeft ze Gamurets handen gekust
en met bevend gestreel ze verteederd, dat ze bevend
en teeder geworden als de hare, naar zwaard en lans niet
meer grijpen zouden. Geboeid heeft ze zijn oogen door de
smeeking van de hare, dat ze nimmermeer zouden staren over de wegen, open naar den strijd of het kampspel.
Aldoor heeft ze van haar minne de wonderen hem
gefluisterd, opdat zijn gedachten, zijn hoop en herinneren niets zien of zoeken zouden, dan alleen haar en haar
liefde, zooals zij hém wilde en zijn liefde alleen. En aan
zijn hart is ze schuil gegaan, toen zijn blik haar omscheen,
zooals het zonlicht schijnt om de roze, de Bene die nog
bloeit in den hof : alle licht van wijd-om vloeit samen
.
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naar de bloem, die zelve tot lichtglans wordt. Het was
de vergetelheid.
Duurde het uren of duurde het dagen ? De zaligheid
wordt immers met geen tijd gemeten en het kan zijn,
dat er maanden voorbijgingen, bijna een jaar, maar ook
dat er alleen die ééne sterrennacht van April was.
Om hen heen was de stilte wonder doorklaard. In de
struiken zong een nachtegaal. Zijn zang was niet blij.
Ze luisterden.
Herzloïde hield in de hare Gamurets handen aan het
hart gedrukt. Ze voelde terwijl de nachtegaal zijn weemoedig lied zong, hoe week en teeder Gamurets handen
waren geworden, en lichtte ze voorzichtig aan haar lippen. „Zijt ge Gamuret of zijt ge het niet?" vroeg ze schalks
en speelschgezind. „Ik voel me vanavond een kindeke
aan moeders hart. Of neen, of neen . als uw handen
me zoo streelen, dan ben ik een rooske, dat kindervingers schromend ontbladeren. Het is alles zoo ijl en onwezenlijk in dezen nacht. Nauwelijks ken ik me zelve
of u . . Zijt ge waarlijk wel Gamuret ?"
„Ben ik waarlijk wel Gamuret ?"
En bij dit weifelend woord voelde ze, hoe Gamurets
blik voor het eerst van haar wegstaarde, verlangend ... .
Sinds lang kende zij van het verlangen alle geheimen
en alle roerselen.
Waarom was dit verlangen van Gamuret haar vreemd ?
„Wat zoekt ge, Gamuret ?" ademde ze bang.
Maar Gamuret schudde het hoofd, als om zich los te
warren uit een rag webbe.
„Wat zou ik zoeken ? Er leeft voor mij niemand of
niets dan Herzlo ïde alleen. Ikzelf niet meer of iets van
het mijne."
„En toch zoekt ge, Gamuret. Ge zoekt nu woorden
om het andere zoeken voor u zelf te loochenen. En dit
andere zoeken verlangt iets, maar dit is Herzlolde niet ....
dit kan ik zelfs niet kennen. Zeg het me, Gamuret."
„Ik zocht, wat me een ademtocht lang had begeven :
liefde, die in niets zich zelve zoekt."
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„Liefde, die in niets zichzelve zoekt .... "
Herzloïde wist niet dat ze Gamurets woorden herhaalde, ze wist alleen dat de woorden zich drongen tusschen
hem en haar en niet meer vergingen.
Het was een angst, die de welige warmte van haar
leven deed verbeven tot een zieke verschrompeling.
„Ik ? wat zocht ik ooit anders in mijn liefde dan mij
zelve alleen ?"
Alles werd twijfel en zelfverwijt in haar hart. En ze moest
almaar denken aan Gamurets wapens en rusting, het
begraven trezoor, verborgen achter gouden slot in de
lijkwa harer maagdensluiers.
„Eer de morgen daagt, zal ik hem wapens en rusting
weergeven," mijmerde ze, „want zooals hij, wil ik de
liefde zoeken, die zich zelve niet zoekt."
Dus poogde ze haar onrust te bedaren, en in klemmend
omarmen smeekte ze van Gamuret de omarming, die
hen Weer zou doen . worden tot één.
Maar in plotsen schrik weken ze weg van elkaar en
vervreemd blikten ze in elkanders oogen.
„Herzloïde, wat hoort ge ?" vroeg Gamuret, en tegelijk zij : „Zeg het toch, Gamuret, draven er paarden nader
langs de wegen hierheen ?"
„Ik hoor niets dan de stilte, Herzloïde."
„Ge hoort paarden in draf, Gamuret. Zwaard hoort
ge schaarden op zwaard."
Gamuret schudde het hoofd. In een pijntrek bleven zijn
lippen gesloten.
Ze zaten als vreemden de een naast de ander. Nieteens durfden hun handen elkaar aanroeren.
Eerst na een lange wijle boog zij het hoofd aan zijn
schouder, weifelend, en nogeens vroeg ze zacht : „Zeg
het me, Gamuret .... "
„Wat moet ik zeggen, Herzloïde ? .. Beluistert en verstaat ge niet in mij zelfs de gedachten, die ik weiger te
denken ?"
„En die ge toch denken moet."
„Ik wil alleen denken aan Herzloïde."
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„Ge kunt dat niet meer, nimmermeer."
„Ik zal pogen het te kunnen."
„Laat af van pogen, Gamuret, want weet, Herzloide
denkt alleen aan u, niet meer aan zich zelve."
Hij lachte en het klonk als een snik.
„Kom mee." Ze nam hem bij de hand, evenals een moeder haar kleinen knaap. En hij liet zich de trappen op
leiden, tot hoog in de torenkamer, waar de schrijnen
Herzlo ide's trezoor verborgen, droomschatten en herinneringsrijkdom uit de jeugd eener koningsdochter.
„Is dit een nieuw spel dat we spelen ?" vroeg Gamuret
met doffen glimlach.
Zij proefde zijn woorden als bitterheid. En weifelloos
knielde ze. Met den kleinen gouden sleutel, dien ze altijd
op het hart droeg, ontsloot ze de Bene diepst verscholen
kiste.
Door het klein venstertje viel van maan en sterren
een warend schijnsel, dat de wijlen nog bleeker deed
lijken, het ragge pellen, waaruit ze Gamurets zwaard
wikkelde, zijn lans, zijn helm, heel zijn ridderrusting,
lid na lid. Aldoor geknield legde ze het voorzichtig aan
zijn voeten. Er was in het kamerken een zacht zilverig
gerink. Eerst toen alles daar lag opgehoopt, wapens en
rusting, toen van het glanzend staal blauwig licht smeltend uitglom, zag ze naar Gamuret op, waarom hij zoo
zonder bewegen en zoo sprakeloos bleef.
Hij stond met de armen gekruist op de borst, het hoofd
gebogen, licht en schaduw woelden in zijn blik die rustte
op haar en op het glorend wapentuig, dat ze hem met
uitgebreide armen zwijgend bood.
„Wat wilt ge, Herzloide ?" donker en dof kwam die
vraag. En Herzloide voelde zich in dat oogenblik een bang
kind, klein en verkrompen aan den voet van een eeuwigen boschbeuk. Recht en steenhard als een rots rijst
de beukestam uit den woudgrond en het kind aan zijn
voet wischt weg als een welkend blad. Zoo voor Gamuret
ter aarde zuchtte Herzloide :
„Neem toch uw zwaard. Hef het op in uw hand en leg
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het nimmer meer neder. Het is een deel van uw lijf en
leven. Het gemis was aan u een verminking."
„Ik wil dat zwaard niet, ik wil leven voor Herzloïde
alleen. Zonder zwaard. Zonder iets van het mijne."
Zoo dof was Gamurets stem, dat ze de echo leek van
een klacht, die uit de verte riep.
En Herzloïde boog zich over wapens en rusting, de
oogen blind van tranen. Maar klapte toch in de handen
en kon lachen :
„Laat ons dan samen het nieuwe spel spelen, Gamuret
De ridder gij, de knape ik, dat gunt ge mij toch ?" ... .
En reeds begon ze Gamuret de rusting aan te gorden,
deel na deel, de beenplaten en de gouden sporen, het pantser, halsberg en helm . .
't Was haar een zwaar en afmattend werk, maar ze
gebaarde alsof 't een spel was met luchtige bloembladen.
En Gamuret liet het doen, goedig glimlachend om het
kinderlijk lieve gekoos. Doch in zijn blik bleven licht en
schaduw woelen — nog toen hij stond met het zwaard
in de handen geheven. Alle nachturen waren voorbijgegaan met het schijnbare spel, dat toch niets dan pijn
en zelfverloochening was.
In de kling van het zwaard glom het goud van den
dageraad.
„En wat verlangt ge nu, dat ik doe, Herzloïde, zoo
in volle rusting, met het zwaard geheven ?"
„Weet ge, Gamuret, nu wachten we een Godsgericht
over u en mij : Komt er, eer de zon op middaghoogte is,
ridder of ridderbode u roepen, tot strijd of kampspel,
dan volgt ge dien roep en gaat .... Zal er echter voor
den noen geen stem u ontboden hebben, dan zullen we
weten, dat strijd of wapenspel uw roeping niet meer is.
En ge blijft, uw hand in de mijne, tot we sterven, om
samen met mij in vrede en goedheid te heerschen over
Waleis en Norgals en uw rijk van Anjou."
„Het zij zoo." Gamuret bleef roerloos geleund aan den
kamerwand, het zwaard geheven, als een wachter trouw
en pal.
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Aan het kleine venster geknield zag Herzloide uit langs
de wegen. Gamuret staarde over haar gebogen hoofd
heen. Ze zwegen.
Een stofwolk zweefde op aan de kim en dreef over de
heirbaan.
Ze spraken niet.
Het goudig stuiven verwaasde en er daagde een ridder,
door drie knapen gevolgd.
De kleine stoet kwam in een wemel van kleur en geflonker, als door een storm voortgedreven, recht op de
burchtpoort aan.
Hij, die het eerst de gracht bereikte, de heer der drie
knapen, blies op den poorthoorn. Het geluid klonk luid
uit door de morgenklare stilte.
„Nu moeten we gaan, om als koning en koninginne
in de hal te zijn tot hun welkomst." Herzloïde hoorde
zich spreken met een stem, die de hare niet was. Ze ging
Gamuret voor, trappen af, zalen door, naar de troonhal.
Ze zat neer op den zetel onder het baldakijn van
purper, dat gouden stangen torsten. Aan haar zijde stond
Gamuret met het zwaard geheven, even roerloos als eerst.
Voor de troontreden boog de ridder de knie, de drie
knapen toefden eerbiedig bij de wachters aan het voorhang.
In hun lijfrok was hetzelfde blazoen geweven, dat ook
kleurde op den zijden kolder die hun heer over het harnas droeg, — een rozen-omrankten gouden kelk op veld
van azuur -- en Herz loïde noch Gamuret kenden dit
wapenteeken, waaruit zomer en zon leek te schijnen door
de luisterstille zaal.
De vreemdeling sprak :
„Artus, mijn heer, gekomen van overzee, en Guinevere,
uw zuster, koning Gamuret, en sinds gisteren Artus'
vrouwe, bieden door mij hun groet en hun liefde aan de
koninginne en den koning van Waleis en Norgals, hun
zuster en broeder.
„Door Gods stem geroepen verliet Artus het eigen rijk,
om in deze landen den ridder te vinden, die den verheven
en grooten plicht kan vervullen, waartoe hij zichzelven
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en de zijnen onwaardig weet. Haar verhalend van zijn
roeping, boeide hij Guinevere, in, wier hart de liefde ontwaakte hij zijn stem. Eén met hem, wil ze Artus den heiligen plicht helpen vervullen. Zij gedacht uw hoogen moed
en ongerepte eer, Gamuret, en noemde uw naam .... Mij
zonden ze als hun bode. Artus en Guinevere hopen op
Gamuret. GrOot is uw kracht en uw moed, maar grooter
zal uw roem zijn als ge den heiligen plicht vervult."
„Noem mij den plicht !" riep Gamuret ongeduldig,
en Herzloïde zag glansschicht en zonnevlam uit zijn
blik schieten, die daar alle schaduw verzengden en in
haar hart drongen, feller dan ooit zwaard of lans in een
menschenhart.
„Het is de Graal, die zijn nieuwen bewaker, het is de
ontrouwe bewaker, die zijn verlosser wacht."
„Amfortas !" stootte Herzloïde uit als een doffe klacht,
en bleek zonk ze terug tegen de troonleuning. Maar Gamuret stond sterk en vast, als een steenharde boschbeuk
aan haar zijde en sloeg den blik op haar neer.
„Plicht roept en ik moet gaan ! Herzloide, ge hoort het !"
„Voor strijd of wapenspel zou ik u laten, niet voor
den Graal, dien ik haat vanaf mijn prilste jeugd."
„Strijd en al mijns harten moed zal 't mij kosten, den
Graal te vinden en te winnen. Nooit werd er een ridder
ter wereld tot heiliger plicht en grooter roem geroepen
— ik kan niet weerstaan."
„Ge verlaat mij voor wat ik haat !"
„Voor wat u heilig moet zijn."
Toen boog Herzloïde met geloken oogen het hoofd en
vouwde de handen.
De stilte hield den adem in.
„Het Godsgericht heeft geoordeeld over u en mij,
weerhouden mag ik u niet", prevelt ze, als ze den blik
weer naar hem opslaat.
„Zoo spreekt de vrouwe van een held !" roept Artus'
en Guinevere's bode.
Maar Gamuret neemt haar in zijn armen en over haar
voorhoofd en oogen ademt zijn stem in zijn kus : „Weer-
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keeren zal ik vóór ons kind wordt geboren, om u te voeren naar Monsalvat, waar de Graal onze gelukszon zal
zijn levenslang !" En hij gaat. IJzeren schreden rinken
de hal uit. Zij staat roerloos, en haar blik lacht naar zijn
laatsten blik .... Toen zeeg de nevel neer.
Zes maanden lang nu reeds, — vanaf den morgen na
Gamurets heengaan, lente en zomer door en Tederen
dag weer, -- heeft Herzloïde gevoeld als ze in de zale komt,
hoe de meisjes aan de spinnewielen en zij, die in den morgengloor dichter onder de vensters zitten te weven, bij
haar naderen in deernis verschromen. En zit ze neer tot
het werk, tastend naar de gouden en bloemkleurige draden, buigend over de weeke zijde, die met waterglanzingen neerglijdt over haar schoot en wier witte weerschijn
de bleekheid harer handen versterven doet tot ivoor,
dan voelt ze telkenmale de meewarigheid dier anderen uit
weifelig zoekenden blik haar omstralen.
Soms ziet ze op, aangeraakt en als verschrikt door de
innigheid van dien wil tot troosten, maar de lach van genegenheid beeft om haar lippen als een pijntrek. Schielijk
in luwe blozing knakt dan haar hoofd weer neer, en verward herzoekt ze het eigen gemijmer als haar eenige
veiligheid.
„Gamuret", prevelt de herinnering in haar ziel, „dijn
ben ik. Herzloïde is niet meer, alleen leeft Gamuret en
Herzloïde in Gamuret."
„Dijn ben ik, Herzloïde. Gamuret is niet meer. Alleen
leeft Herzloïde en Gamuret in haar."
„Ik in u. Gij in mij."
„Gij in mij. Ik in u."
Het is de beurtzang hunner liefde-uren, die door Herzloïde's gemijmer klinkt.
„'t Moet voor ons kind de sluimerzang zijn, Gamuret."
„Zing en blijf zingen, Herzloïde, opdat ons kind leve !
Het geheim en het wonder van ons geluk, we zullen het
zienlijk aanschouwen, als ons kind is geboren."
Zoo wil ze mijmeren. Gamurets levende stem wekken
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in haar hart, en den Graal vergeten. Hoe kan ze om eenzaamheid treuren, zij die Gamuret liefheeft, zooals ze
hem liefhad ? Ver is Gamuret, maar hun zielen zijn één
voor immer en eeuwig.
Ze zit gebogen en onder haar handen ziet ze door
droomschemer heen op de waterglanzige zijde de bladerranken worden. Want met glorende draden maalt ze
loover en gebloemte, waarin kleine, bonte vogels tot
zingen schuilen. Het zal de deken worden voor de wieg
van hun kindeke. De blazoenen van drie koninkrijken
zullen de hoeken versieren — o, licht en ijl en door
bloemslingers omlooverd. Want niets mag ooit zwaar
wegen op den sluimer van Gamurets kind. Levenslang
zullen de blazoenen zijn speelgoed, de koninkrijken
zijn lentetuin zijn .... En wijlt ze weer in dien geluksdroom, dan hervindt Herzloide in eenmaal haar stem tot
spreken. Glimlachend wendt ze zich tot haar spinsters
en weefsters : „Zoo lief is mij uw lied hij het gonzen der
wielen en het fleurige geritsel van ons werk. Mogen we
het zingen verleeren, nu ons koningskind gaat geboren
worden ? Een tijd van lach en liederen moet immers
heel zijn leven zijn."
Dan beginnen meisjes en edelvrouwen, haar gespelen
van weleer, zoete verhalen te zingen van minne en trouw,
van scheiden en weerzien.
Maar eene die lang met mijmerigen glimlach zweeg,
neuriet nu zachtjes : „Suza nine, suza noen", en de anderen
dempen de stemmen tot welig gezoem om dit zoete
dodijnen mee te zingen, de oogen zinnend door tranenwaas naar hun vrouwe in den zetel. Tot de eene speelsch
waagt te vragen :
„Hoe zal toch de naam zijn van den jongen prins,
Gamurets en Herzloïde's zoon ?"
„Noem mij een naam voor hem, waarin het geluk
zingt, en die van blijheid is doorzaligd." Herzloïde's
stem is ijl als in droompraten. Haar oogen dwalen weg :
— „Het geklater van de boschbeek, den vogelschal en
den lentestorm, het gesuizel van den zomernacht en de tin-
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telende helheid van den winterschen middagstond, alles
wil ik hooren in den naam van Gamuret's kind".
En terwijl Herzloide zoo prevelend al levens liefste
geluiden noemt, is er onder de jonge spinsters meer
dan eene, die om den naam te weerhouden, welke haar
op de lippen dringt, het hoofd diep neerbuigt, even diep
als Herzlo ide het hare buigt, nu ze heeft uitgesproken.
Meer dan eene dier jongsten, wier oogen als Herzloïde's
oogen van tranen blind zijn. „Gamuret", zucht het door
de zale, en meer dan eene waant dit het zuchten van het
eigen voor immer verdroefde hart.
„Gamuret." Herzlo ide zit gebogen en beluistert het
doffe geklaag, dat in haar en rond haar de weerklank is
van dien naam, waar al levens liefste geluid toch in zindert en zingt — de lentestorm, het gesuizel der zomernachten, de klare winterhelderheid .... Waarom is de
weerklank van Gamurets blijden naam een geweeklaag ?
„Gamuret ? .. Zijn niet lente en zomer voorbijgegaan ?
Haast dooft de herfstzon, en vlammen onder de schouwen
de wintervuren .. Waarom zegt toch niemand mij : „Dit
is de tijd van Gamurets weerkomst ?" Waarom zeg ik
't mezelve niet ? Haast zal ons kindeke geboren zijn en
het geluk moet toch leven als het kindeke leeft .. Ik,
die almaar herdenken moet, waarom kan ik niet hopen ?
Waarom zit ik zoo bang in den nevel, die bleef ...."
Van almaar dit zwijgend vragen zwoegt Herzloïde's
hart. Maar in angst voor het antwoord, dat haar ziel
toch weet, zegt ze opnieuw, smeekend bijna :
„Zing toch, .... zing toch."
En de zachte wiegezang blijft duren, ijl als de geur der
rozeblaren, die welken over den vloer.
Tot zang en geur verschemeren in den nevel van immer.
Herzlo Me zit gebogen, ziet niet meer, hoort niet meer
Weet alleen dat de Graal de bron is van alle nevel en
droefenis over Konvaleis en over haar
. .
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Zooeven is Herzloïde uit haar verholen slaapcel op
den drempel gekomen en draalt daar, den voorhang van
morgenblauw fluweel wegplooiend in haar tastende hand.
Ze zal niet naar de zale gaan vandaag, spinsters en weefsters niet storen. Beter is het, na den slaaploozen nacht
met haar woelende gedachten niet te gaan, waar ze zou
moeten glimlachen en om liederen vragen. Duizelig van
uitputting is ze. Ze doet een schrede, weifelend, nog een
schrede. -- Het fulpen voorhang valt dicht.
Door de bovengang gaat ze, waar van afstand tot afstand de dag blauwig wemelt door de diepe kijkspleten.
Dicht langs den wand schuift ze, zoodat haar mantel
ritselt tegen de muursteenen. Luisterend sluipt ze langs
gang en torentrap, die zwaar bemuurd en laag gewelfd
zich openen naar den morgen. De droomige schemerklaarte omvangt haar beveiligend, en ze daalt trede na trede
in de stilte neer.
Schuw staat ze dan in het boogpoortje aan den torenvoet uit te zien over den hof. Staat ze er niet, bang als
een bedelaarster, die zal verjaagd worden ? Kan een bedelaarster bang zijn als zij ? Ach zij ! een blik uit menschenoogen, een stem die haar toesprak, zou haar in sidderingen doen verkrimpen. Maar de tuin is leeg, ze kan gerust zijn en verder gaan.
Besloten ligt de tuin en toch wijd tusschen de achtergevels van den burcht en de zware muren, van toren tot
toren de omwalling, waar geen wachter loopt.
Koelte en stilte waaien aan over dien leegen walmuur,
uit de open velden, de verlaten grasweiden, die buiten
aan den overoever der gracht liggen uitgestrekt naar
de bosschen aan den horizon. Die zacht aanwaaiende
pure stilte doet in den hof het uchtendwaas opengloren.
voor de schuin neer-wemelende zonnestralen. De dorre
geuren van October waren om.
Dauw sijpelt als trage, zwoele regendroppen van de
telgen der vruchtboomen op de vocht-beglommen paden.
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neer en ruigt zilverig over de zwaar-bladerige kooien
der warmoesbedden, over munte, lavendel en marjolein
en al dat verdorde groeisel van den kruidenhof. Herfstdraden zweven om, hangen warrig met grijze spinnewebben tusschen het hoog en laag gebladerte, als flarden van verrafelde sluiers. Maar achter de kruidenbedden is de zware cypres-haag, die den bloemtuin
omsluit, de wijde rondte vol looverig struweel. Hier
hebben alle paden hun monding en aanvang in het middenperk, waar onder de breedvertakte linde de steenen
zitbank staat.
Heel den langen angstnacht door heeft Herzlode verlangd naar deze bank, die ze de eenige plek waande
waar ze nog zou kunnen rustig zijn en zonder die woelende smart.
Ze laat er zich neer, huiverend zich dichter hullend
in den waasgrijzen mantel. Afgewend leunt ze het hoofd
tegen den lindestam.
Links en rechts van de bank staan beschermend de
eglantieren met werende doornranken, waartusschen ijl
de vergeelde bladertjes en de robijn-kralen der bottels.
Verder, op de bloembedden zijn rozestruiken met bloedroode loten en droeve, late rozen. Flets sterrelen tijloo-

zen tusschen mossig gras, waddig van dauw ; duister
paars welken dichter naar de hagen op de randbedden
violetten en asters, hier en daar groote zonbloemen,
zwaar van zaad.
Roerloos zit Herzloïde en terwijl in haar starenden blik
die herfsttuin onwezenlijk zijn schemerbeeld maalt,
denkt ze aan Gamuret en hoe ze hier onder de linde in
elkaars armen verstrengeld, woorden fluisterden, die
in stilte verzwierven.
Het laatst in dien sterrennacht van April.
Waarom is er alleen maar herinneren en hoopt ze niet
Dit is immers de tijd dat Gamuret moet weerkeeren.
En hij komt niet. Dag na dag komt hij niet. Ze wist en
weet, dat hij niet komen zal.... Weer stormt de angst
van den nacht in haar op.
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„Hoe zal ik leven, als Gamuret niet meer leeft ? Wat
met mij ? En wat met ons kind ? Tot nevel is mijn hartebloed geworden, nevel heeft het ongeboren leven gevoed
van ons kind, dat een zonnekus toch tot leven wekte.
Wat zal er worden van Gamurets en Herzlo ide's kind
als het zijn leven moet leven ? Heeft het, ongeboren,
niet al te hevig de wisseling gevoeld van geluk en smart ?"
Het is de helle helderheid van den geest op het oogenblik
vóór den slaap. Herzlo fide kent en doorschouwt het zielsverborgene, terwijl over het schemerbeeld van den welkenden tuin haar oogen zich zacht sluiten.
Dan sluimert ze in.
En zie, een wijde klaarte gaat open en daarin stralen
als bronnen van glans, sterren en zonnen ontelbaar.
Maar van verre, van verzonken horizonnen komt de storm
aanloeien, en sterren en zonnen, opgejaagd in wilden dans,
wentelen en botsen, versprankelend in aldoor nieuwe sterren en zonnen.
Verlaten zit Herzlo fide te midden dier warreling van
hemellichten.
Nog raken haar voeten de aarde, nog leunt ze steeds
banger tegen den boomstam.
Het is de stam van een eeuwigere boschbeuk en door
de kruin klaagt dof en donker de storm. Pijnen woelen
in Herzloide's hart, van pijnen verkrimpt ze.
De sterren warrelen in staag woester vaart. „Help
o God, Schepper van leven en licht", krijt ze in angst.
Haar stem wekt galmen, die samenklinken tot een noodroep, schallend door de eindeloosheid. En bij dien noodroep ontvliegt uit de woelende pijnen een wonder wezen
haar hart. Vleugels van zonnegoud sidderend uitslaande
stijgt het en stijgt steeds hooger. Het lijkt een adelaar,
wijd spant de vlucht der vlerken, maar geschubd is de
romp, als die van een draak. Sterk als draak en adelaar
samen roeit het zijn wieken machtig door de ruimten.
Het geloei van den stormwind vergaat voor dien wiekslag. De dwarrelende sterren, de wentelende zonnen
ordenen zich in schoone evenmaat langs de baan van glan-
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sen, die zijn vlucht nalaat. Hoog en hooger klimt de wondere adelaar, maar hoewel hij voor Herzloide's oogen
vorm en gedaante verliest en wordt tot een stijgende
sterre, blijft op aarde zijn wiekslag hoorbaar.
Galmen en echo's wekt die wiekslag over de aarde,
vele stemmen, een zang van stemmen saamtonend tot
ééne. Heldenzoon ! Heldenzoon ! zingen de stemmen
en ze worden steeds welluidender, steeds inniger en bezielder. Herzloide moet den blik afwenden van de lichtruimten, waarin de adelaar als een ster verglansd is.
Neerzien moet ze over de aarde. „Vanwaar komen die
stemmen ?"
„Heldenzoon ! Heldenzoon !"
In een gaarde zit Herzloide en de lente bloeit. Zingend
komen kinderen en knapen uit witte jasmijnstruiken ;
vrouwen en meisjes komen. „Heldenzoon !" zingen ze,
maar steeds zachter, droomerig zacht wordt hun lied,
een gesuizel over de bloesems
Tot allen ademloos verstillen.
Want daar gaat, nameloos droef, het lied van den
nachtegaal op.
„Verloren, verloren," klaagt de nachtegaal, „verloren
hoop en geluk, maar liefde zal blijven."

Leekt zwoele dauw op Herzloide's handen, die veeg
tasten en tastend handen vinden, de hare omvattend
met teederen druk ? Ze slaat uit den droom de oogen op.
Wonderen verdwijnen.
Even staart ze zoekend naar bezinning de gaarde in,
ziet de rozestruiken met de rozen, bloedrood ... .
Dan schrikt ze op, rijst verward recht, hare hand
losrukkend uit de handen der vrouw, die ze aan haar
voeten geknield ziet.
„Wie ?" maar meteen herkent ze de knielende, Bene
van haar weefsters.
Ook ziet ze bij den eglantier twee andere harer vrouwen. Ze schouwen haar aan met een deernis, die Herzlo ide doet uitschreien :
„Maar wat dan toch is er gebeurd, dat gij daar staat

22

PARCIVAL.

en mij aanblikt, zoodat ik banger en banger word ! Sta
niet zoo zwijgend. Zie mij zoo niet aan ....
„Zeg dan, droom ik nog ? Is alles droom ? De tuin
Gij ? .... Spreek dan .... Wat is er ? Wat ?"
Zij, die aan Herzlo ide's voeten geknield lag, met haar
handen Herzloide's handen droomtastend omklemmend,
werpt zich nu, nog daar geknield, tegen de bank, het gelaat verbergend en zucht de ingehouden weeklachten
uit in dof gekreun.
Maar een der beide naast den eglantier hervindt tot
spreken haar stem, bevend, heesch door tranen.
„Vrouwe, vergeef dat we uw eenzamen sluimer stoorden. Moesten we u niet zoeken ? Een bode is gekomen
en vraagt naar u."
„Een bode is gekomen en vraagt naar mij ? Wat voor
bode ? Sinds de vlaggen niet meer van de torens waaien,
kwamen boden noch gasten op Konvaleis .."
„Vrouwe, mogen sterke schilden uw hart beschermen
Onze spraak begeeft ons bij den naam, dien we moeten
noemen .. Uw broeder Trevresent is gekomen en vraagt
naar u."
„Een bode ? Trevresent ? Waarom noemt ge hem,
dien ik nooit kende en verloren waande voor het leven ?
Een bode ? Wat kan hij boodschappen dan verdriet en
dood ? .. Ach, ik weet het .... Gamuret zond, hem stervend."
„0 Vrouwe, denk aan uw ongeboren kind .... Om wille
van uw kind, Vrouwe, pantser uw hart. Moederliefde zij
pantser en schild u !"
,,Dwazen, waarom zooveel woorden om niet ? Alleen
het verzwegene versta ik .. Gamuret is verslagen ! Ik
zeg u, ga heen ! Weg uit mijn oogen, boden van onheil
Ligt gij dood, Gamuret, en sta ik hier ? Raas ik van
pijn ? Wee dat zwaard in uw handen ! Waarom gaf ik
het u, terwijl ik toch wist wat komen moest ? .. dwaze,
dwaze !"
Met haar armen omvangen de vrouwen Herzlo fide
en dwingen haar neer op de bank. Rillend wringt ze zich
...
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los uit dien dwang, en weer staat ze recht, het hoofd
geheven, doodsbleek. Maar ze strekt de hand vastberaden, en sterk straalt haar blik.
„Ga" zegt ze „leid Trevresent tot hier. Meen niet dat
Gamurets vrouwe van smart zal bezwijmen. Ziet ge niet,
dat ik sterk ben ? Zonder tranen, zonder klacht zal ik
blijven. Ga dan !"
Eene wendt zich haastig den hof uit, de anderen blijven,
schuw zich drukkend tusschen de wilderozetakken.
Ze voelen niet, dat de doornen haar handen wonden.
Onafgewend staren ze Herzloide aan, alsof ze uit haar
starre roerloosheid wankelend zou neerzijgen, liet de wake
van hun blik haar even maar los . .
Maar in de schemerige binnendiepte der kleine torenpoort komen schaduwen bewegen, gedaanten die saamdringen. Uit hun midden treedt een verouderd man,
bleek en uitgeteerd, het beenig voorhoofd gebogen, de
armen gekruist over de ingezonken borst .
ziet hem naderen, dof en droef, ziet achter
hem in het blauwig duister heel het hofgezin van Konvaleis, hovelingen en pages, de edelvrouwen, haar gespelen van weleer. Bleek schimmen de gezichten. Maar
Trevresent nadert door een goudgloed, die wemelt en glinstert, en ieder blad, iederen telg doordrenkt.
Herzloide ziet dien herfstgloed, ziet elk glinsterend
blad, elken twijg en tak van glans ombeefd. Ze hoort met
wakken plof ergens ongezien een rijpe vrucht neervallen
op het gazon. Alles ringsom hoort en ziet ze met vreemd
verscherpte zinnen, en toch staart ze onafgewend naar
den komende en begrijpt niet dat hij haar broeder is.
Een boeteling lijkt hij in zijn bestoven, gouddoorweven,
azuren wapenrok ; woest warren de grijzende haren hem
om het ongedekte hoofd, en de oogen die hij nu naar haar
opheft, duisteren in de diepe kassen vol woelende
angsten, wild in hun koortsige gloeiing.
Ze ziet, hoe zijn knieën zwikken van moeheid, hoe zijn
voeten hem voortslepen, en ze is niet verwonderd, nu
hij veel schreden nog van haar verwijderd, zich tot knie-
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len neerlaat op den grond, alsof hij neerzinkt. Hij blijft
daar zonder spraak.
Tot hem tredend raakt Herzloide met de hand zijn schouder. Hij neemt ze en heft ze aan zijn lippen. „Zusterke,"
prevelt hij, „troost en hoop van Konvaleis' rouwe en
van Monsalvat's angsten .... wee mij, wee mij, die als
een wolk deze zon kom verduisteren" ... .
„Ge komt van den Graal.. wat kunt ge brengen, dan
onheil en duisternis ?"
Schril is Herzloide's stem en haar bleeke lippen trillen van toorn en smart. „Goed, laat uw groet mij vernietigen, niets zij er over van mij dan het wee mijner
stem. Spreek, Trevresent, waarom is Gamuret verslagen ?"
„Omdat hij niet den Graal zocht, maar den roem en
het eigen geluk. Diep drong hij door in Monsalvat's
bosschen, maar twaalf der onzen sloten hem in hun
kring en fel staken hun lansen. Te diep waren de wonden ,
bronnen van purper bloed. Hij wankelde en ik ving hem
in mijn armen op. In het gras heb ik hem neergelegd.
Zijn hart was de bron van een purperen beek. Toen ademde van zijn lippen uw naam, Herzloide, en hij zonk in
den dood .. Ik heb hem begraven in dien grond, door
zijn bloed reeds gewijd -- zijn voeten gekeerd naar de
zijde van uw woon, Herzloïde, zijn hoofd naar de zijde,
waar de zon neerzinkt. Op het schild rust zijn hoofd,
maar zwaard en lans rusten tot een kruis op zijn hart.
En ik heb, als gij, den Graal vervloekt, die heiden ontkracht of doet sterven, en gevlucht ben ik van Monsalvat, zonder ander levensdoel meer, dan u te troosten,
die ik ten doode moet wonden."
Herzloïde ziet neer op hem, die aan haar voeten ineenkrimpt van pijn, en weifelend buigt ze zich, trekt met
teederen dwang hem de handen weg van het hart en houdt
ze in de hare.
„Gezegend de handen, die Gamuret te slapen legden.
Maar wee den Graal, bron van al onzen rouw .... wee
den Graal ! En wee de wapens, die ik Gamuret aangordde .... wee zwaard en lans, het kruis op zijn hart" . .
.
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Ze wankelt. Maar als de vrouwen haar steunen willen,
weert ze haar af. Ze neemt haar mantel samen en zonder
omzien of spreken meer, gaat ze den hof uit, de torenpoort
door, waar de saamgedrongenen schuw wijken, zich wegwisschend tegen den wand.
De gulden dag straalt door de kijkspleten in toren en
gangmuur, over Herzloïde's schouders en gebogen hoofd.
Zonnenevel zweeft op voor haar voeten.
De twee vrouwen, die zooeven scholen hij de wilderozen, volgen haar, en blijven in bange wake bij den voorhang van morgenblauw, waarachter Herzloïde verdwijnt.
Gebogen staan ze. Haar voorhoofd raakt de fulpen
plooien. Hand in hand staan ze, steun en moed zoekend
de een bij de andere. In steeds heviger druk klemmen
haar handen ineen. Ze houden de oogen gesloten, durven
niet ademen. Ze luisteren. Ze hooren kreunen noch zuchten. Er is niets dan daarbinnen de stilte. Ze worden al
banger en banger ....
Tot de jongste met een doffe klacht het hoofd neerknakt tegen den schouder der andere, die den vinger
legt op de lippen, de oogen wijd en star. Maar ze heft dan
de hand, plooit den voorhang open.
Herzloïde ligt neergezonken op het bed, dat overhuifd
door de azuren gordijnen, in een open bloemkelk te schuilen lijkt. Ze ligt met het hoofd afgewend, de oogen glanzend en zonder tranen, groot open, de handen op het hart
gevouwen. Als matte herfstdauw doomt het koude zweet
over haar voorhoofd. Nu de twee vrouwen zich zacht als
schaduwen over haar heenbuigen, glimlacht ze veeg en
prevelt : „Nu is de smartentijd begonnen, wees stil
wees heel stil."
...

.

Dagen na dagen duurt Herzloide's smartentijd.
Uit het stille dulden doen pijnen haar in ijlkoorts weg
duizelen.
Ze roept Gamurets naam. Almaar slaat haar hand
afwerend in de ijlte en kermt ze :.. „Wee den Graal,
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wee zwaard en lans .... Gamuret hef toch uw arm ..
Gamuret, Gamuret !"
De vrouwen om haar heen prevelen ontsteld : „Ze
vloekte den Graal en roept niet God aan maar Gamuret."
En in haar angst bidden ze zelve steeds luider en schreien
het uit : „Help, o God, Schepper van leven en licht !"
Heeft Herzlo ïde haar angstroep gehoord ? Even verstilt ze, en dan snikt ook zij : „Help, o God, Schepper
van leven en licht !"
Hoort ze den wonderen wiekslag weer ? Staart ze naar
een stijgende ster 9
Haar zoon is geboren.
Eerst nu de vrouwen hem aan haar hart leggen, ontwaakt ze uit haar koortsdroom.
Nooit omklemde een moeder ter wereld haar pasgeboren kind in angstiger bescherming, dan Herzlo ïde den
kleinen zoon van Gamuret.
(Wordt vervolgd).

STEUNREGELING, WERKLOOSHEIDSVERZEKERING EN ARMENZORG
DOOR

Jhr. Mr. H . SMISSAERT.

In zijn ten jare 1916 verschenen werk „Oorlogstijd"
bespreekt Mr. Treub ook de werkloosheidsverzekering
(blz. 171 v.v.), welker nog zwakke bouw dreigde ver-

nietigd te worden door de te wachten ongekende werkloosheid, die als gevolg der oorlogscrisis niet kon uitblijven : noch de werkloozenkassen der organisaties, noch
de werkloozenfondsen der gemeenten zouden tegen wat
nu daarvan verlangd zou worden, bestand zijn. Met grooten spoed is toen tot stand gebracht wat genoemd werd
de „noodregeling-Treub", welker hoofddoel was de handhaving van de bij den aanvang der crisis reeds bestaande
verzekering. De kassen zouden met haar uitkeeringen
voortgaan, totdat haar vermogen zou gedaald zijn op
het 4 van wat 1 Augustus 1914 in haar bezit was ; met
dat overblijvend vierde deel zouden zij dan later haar normale taak kunnen hervatten. De gemeentelijke fondsen
zouden als tot dusver een toeslag van 100% op deze
uitkeeringen geven. Voorts zouden verschillende beperkende bepalingen vervallen en, omdat daardoor groote
offers van kassen en fondsen zouden gevergd worden,
zou het Rijk in die buitengewone uitgaven ten minste
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de helft bijdragen. Was de kas tot op 25 % uitgeput,
dan kwam de volle last voor rekening der gemeente.
Van hetgeen een gemeentelijk fonds boven 75% van het
vóór 1914 toegestaan bedrag uitkeerde, zou het Rijk de
helft restitueeren. Bovendien werd de werkings-sfeer
der kassen en fondsen uitgebreid en het begrip „werkloosheid" ruimer opgevat. De kassen, die van deze noodregeling wilden gebruik maken, moesten zich aan een
geldelijke en administratieve controle onderwerpen.
Als noodregeling zou deze voorziening wel hebben voldaan, maar door den langen duur der crisis dreigde zij
normaal te worden en traden haar fouten aan het licht.
In Januari '16 werden de gemeenten uitgenoodigd aan
een nationale regeling der werkloosheidsverzekering deel
te nemen, waarbij het Rijk voortaan 50 % van den steun
aan kassen voor zijn rekening nam ; de kassen zouden
weer normaal hun aandeel in de verzekering opbrengen.
Deze nieuwe regeling begon 1 October '16 te werken.
Naast haar bleef — evenals vóór dien tijd naast de noodregeling — het Koninklijk Nationaal Steuncomité met
zijn talrijke plaatselijke steuncomité's de helpende hand
bieden, niet slechts in gevallen, die buiten de verzekering bleven, maar ook daar, waar hetgeen de verzekerde van zijn kas „trok", niet voldoende was voor het
onderhoud van zijn gezin; alsdan werd namens het K. N. S.
(of het plaatselijk comité) een huurbon verstrekt en de
uitkeering uit de kas aangevuld.
Hoe dit stelsel van uitkeering aan niet-verzekerden
en van bijslag aan verzekerden gewerkt heeft, is door
het K. N. S. uiteengezet. Die uiteenzetting vindt men in
de „Algemeene Beschouwingen", welke de Regeering
als algemeene toelichting heeft gegeven bij drie ontwerpen, welke zij in Juli 1919 bij de Tweede Kamer indiende,
van welke drie het eerste werd aangeduid als „werkloosheidsverzekeringsnoodwet 1919" en de beide andere
strekten tot nadere aanvulling en verhooging van hoofdstuk V (Binnenl. Zaken) en hoofdst. XA (Arbeid). Het
K. N. S. dan deelde blijkens deze Algemeene Beschou-
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vingen aan de Regeering mede, dat het meende een groot
deel van zijn werkzaamheid thans te moeten beëindigen :
de bedoeling was steeds geweest dat de verleende hulp
zou zijn buitengewoon en tijdelijk ; de hoop, dat na den
oorlog door spoedig herstel van normale verhoudingen
de steun zou kunnen vervallen, bleek ijdel, doch de verleening van dien steun werd steeds moeilijker. De thans
gegeven hulp zou hier en daar wel kunnen worden ingekrompen, maar kan stellig niet geheel worden gemist.
Echter is de wijze, waarop de steun wordt gegeven, niet
langer houdbaar 1) en behoeft een algeheele wijziging.
„De beginselen, waarop de steunregelingen hebben berust
zijn op den langen duur niet streng gehandhaafd kunnen
worden. Daardoor moesten de fouten zich hoe langer
zoo meer doen gelden, zooals het steunen en rekenen op
de uitkeeringen, het aandringen op verhoogingen, waartegenover stond een gebrekkige en verzwakte controle.
De organen voor de steunregeling, die een bij uitstek
tijdelijk karakter droegen, moesten wel verslappen tegenover den op hen uitgeoefenden aandrang, zoodat de geheele organisatie van steuncomité's in den lande langzaam
aan afbrokkelt. Daarbij komt, dat de uitgaven onrustbarend toenamen .... Een afdoende controle op de besteding der gelden ging den bevoegdheden en de krachten
van het K. N. S. langzamerhand te boven."
Men ziet, dat hier een beeld van bedenkelijke verwording wordt geteekend. Verwonderlijk is dit niet ; deze
organen zijn gedacht geweest als tijdelijke instellingen ;
de duur van haar bestaan en de wassende omvang van
haar taak maakte ze voor richtige vervulling ongeschikt.
Bedenkelijk is dit intusschen in hooge mate, omdat
steunverleening zonder voldoende controle verderfelijk
werkt, lediggang en pauperisme bevordert.
De juistheid van het door het K. N. S. geteekend
beeld werd door de Regeering niet onkend ; zij verklaarde
de geleverde beschouwingen te deelen. En in het Voor1) De cursiveering is van de Regeering.
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loopig Verslag der Tweede Kamer over de drie ontwerpen
leest men : „Vrij algemeen was men (dan ook) van oordeel, dat tot opheffing (van het K. N. S.) behoort te'
worden overgegaan, omdat de steuncomité's niet in staat
zijn om voldoenden weerstand te bieden aan ongemotiveerde verzoeken om steun, en om de noodige controle
uit te oefenen, waardoor de werkschuwheid grooten omvang heeft aangenomen."
Welken weg is de Regeering nu gegaan om dezen zoo
ongewenschten toestand te vervangen door Bene regeling,
die waarborgen biedt dat de gewraakte misbruiken daardoor zullen worden gekeerd ?
De grondgedachte der regeling geeft de Regeering aan,
door te verklaren, dat h. i. steun in den huldigen overgangstijd niet los mag staan van wat in normale tijden
voor hulpbehoevenden en werkloozen geschiedt en wat
strekken moet om hulpbehoevendheid en werkloosheid
zooveel mogelijk in te perken. Naast de armenzorg zal
er zijn een werkloosheidszorg, onder welke laatste te
verstaan is allereerst overheidssteun aan werkloosheidsverzekering, voorts overheidszorg tot voorkoming en
beperking van werkloosheid (openbare arbeidsbemiddeling, uitvoering van werken, verruiming van arbeidsgelegenheid enz.). Voor die werkloosheidszorg zullen
andere regelen gelden dan voor armenzorg, omdat het
maatschappelijke oorzaken zijn, die buiten en boven persoonlijke oorzaken,, min of meer uitgebreide en langdurige
werkloosheid teweeg brengen onder werkwillige en vakbekwame arbeiders. Terwijl een goede armenzorg eiken
hulpbehoevende naar eigen individualiteit moet behandelen, naar zijn reclasseering moet streven en daarop
mate en vorm van steun, "controle en tewerkstelling moet
inrichten, wordt de werkwillige en vakbekwame arbeider
het best geholpen door arbeidsgelegenheid in eigen vak
en tegen de geldende arbeidsvoorwaarden ; is die hulp
uitgesloten, dan moet hij voor maatschappelijke inzinking met daaraan verbonden verlies van arbeidsgeschiktheid en zedelijke kracht worden behoed. Hem te laten
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blijven in het allerlaagste peil van bestaansmogelijkheid,
ware ongerechtvaardigd, want hij behoeft geen prikkel
tot het opnemen van arbeid. Dit principieel verschil
tusschen beide groepen en beide bemoeiingen was reeds
lang erkend, doch het was langen tijd schier onuitvoerbaar daarnaar te handelen. Bij gebrek aan scherpe grenzen moesten de werkloosheids- en de armenzorg zich wel
vermengen, tot scha voor de beginselen, waarop beide
berusten. Gelukkig echter is nu, in de latere jaren, uit
de arbeiderskringen eene organisatie opgekomen, nl.
de werkloosheidsverzekering, „die het mogelijk maakt,
de grens wel vrij scherp te trekken en aan te wijzen of
een werklooze door werkloosheidszorg of door armenzorg
behoort te worden geholpen."
Onderbreken wij hier even het betoog der Regeering.
Men ziet, dat zij zeer scherp onderscheidt „tusschen de
werkwillige en vakbekwame arbeiders, die door maatschappelijke oorzaken werkloos werden, en de personen, voor
wie naast de zelfde maatschappelijke oorzaken ook velerlei persoonlijke oorzaken hulpbehoevendheid veroorzaakten." Men ziet tevens, dat de grens geacht wordt aangeduid te worden door de werkloosheidsverzekering. Zoo
schreef de Regeering dan ook in haar M. v. A. : „De
kritiek op de meeping der Regeering, dat slechts vakbekwame arbeiders voor werkloosheidszorg in aanmerking
komen, acht zij niet gerechtvaardigd. Als vakbekwame
arbeiders zullen kunnen worden beschouwd zij, die in
staat en bereid zijn tot arbeiden in hun vak. Dit zal,
wat de werkloosheidsverzekering betreft, in de eerste
plaats hieruit kunnen blijken, of rhen deel uitmaakt van
Bene organisatie van vakgenooten, die een werkloozenkas
stichtte 1 ) ; hierbij doet uiteraard de grootere of kleinere
vakbekwaamheid weinig ter zake, vooral omdat een scherpe grenslijn bezwaarlijk is te trekken".
Het is mij niet mogelijk uit de hier aangehaalde woorden iets anders te lezen, dat dat daarin de eisch van vak1) Cursiveering van mij. H. S.
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bekwaamheid vrijwel volstrekt wordt losgelaten en voorts,
dat de werkwilligheid geacht wordt te blijken uit aansluiting bij een werkloozenkas. Volgens dit volkomen
formeel criterium geldt iedere verzekerde als de werkwillige en vakbekwame arbeider, wiens werkloosheid
louter aan maatschappelijke oorzaken te wijten is.
De niet-verzekerde zal een zeer sterk vermoeden in zijn
nadeel hebben en gelden als de man, bij wien „ook
velerlei persoonlijke oorzaken" tot zijn hulpbehoevendheid meewerkten, de man, die — in tegenstelling met
den ander -- niet bereid zal zijn arbeid op zich te nemen,
wanneer hem niet daartoe die prikkel blijft porren, die
hierin gelegen is dat men hem houdt op het „allerlaagste peil van bestaansmogelijkheid". Voorshands wijs
ik alleen op de hier door de Regeering gehuldigde opvatting, waarop ik straks terugkom.
Vervolgen wij nu het betoog der Regeering. De werkloosheidsverzekering dan wil zij krachtig steunen ; daartoe dient de noodwet 1919. De Regeering verwacht dat
de vereenigingen met werkloozenkassen haar reglementen zullen herzien, de bijdragen en ook de uitkeeringen.
verhoogen, de termijnen van uitkeering zullen verlengen.
Maar hier kan niet in eens alles verkregen worden ;
de bijslagen, die de verzekerden tot dusver van de steuncomité's ontvingen, zullen dus tijdelijk voortgezet moeten worden onder beding van reorganisatie der kassen.
Doch dit is niet voldoende. Van vele kassen hebben thans
verscheidene leden geen recht op uitkeering meer (zijn,
gelijk dat heet, „uitgetrokken") ; men zal dezen in den
overgangstijd een uitkeering moeten verstrekken en
de kas door subsidies daartoe in staat moeten stellen.
Het Rijk en de gemeente zullen elk de helft der hieruit
voortvloeiende kosten dragen. Naar uitbreiding der verzekering moet worden gestreefd ook „in vakken, die niet
alleen door de buitengewone tijdsomstandigheden, maar
ook door hun aard ongunstig zijn om een verzekering tot
stand te brengen," ongunstig ten deele omdat de werkloosheid der leden zoo moeilijk te controleeren, ten deele door-
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dat zij zoo veelvuldig is of wel wijl het loon te laag is voor
betaling van een hooge bijdrage. Voor zulke vakken is de
steun der overheid (zijnde 100% der bijdragen van de
leden) onvoldoende, zal dus een hooger bijslag toegezegd
moeten worden. En terwijl de kassen een zekeren „Karenz"-tijd kennen (gedurende welken nieuwe leden bij
werkloosheid nog niet trekken), zal gedurende een korten
overgangstermijn ook voor zoodanige leden een uitkeering
beschikbaar moeten warden gesteld.
Ziedaar de strekking (in hoofdzaak) van de noodwet,
die bedoelt de werkloosheidsverzekering krachtig te
bevorderen en haar door den moeilijken overgangstijd,
bij het wegvallen van de hulp der steuncomité's, heen
te helpen.
Wat nu de armenzorg betreft, nogmaals in haar Algemeene Beschouwingen kenschetst de Regeering het
verschil tusschen deze en de werkloosheidszorg— door
er op te wijzen, dat de eerste „volledig zich onthoudt
van algemeene tarieven en regelen om met de omstandigheden van elk der gesteunden rekening te houden.
Ongetwijfeld zal daaruit voortvloeien eenige controle,
die stellig in vele gevallen noodig is, en waaraan werk-

lieden met werkwilligheid en vakbekwaamheid zich kunnen onttrekken door aansluiting bij organisatie's, die
reeds werkloozenkassen hebben of die onmiddellijk
oprichten." — De overgang van het werk van de steuncomité's naar de armenzorg-instellingen zal geleidelijk en
met veel tact moeten geschieden. „Gedacht is b.v. dat
de steuncomité's in overleg en in samenwerking met instellingen van armenzorg een onderzoek zullen gaan instellen naar de gesteunden, die niet voor werkloosheidszorg in aanmerking komen om geval voor geval te beslissen wanneer en hoe de overgang zal plaats vinden. De
algemeene Armencommissie en d e armenraden zullen
.

hunne medewerking verleenen om zooveel mogelijk te
zorgen, dat naar gelijksoortige regelen wordt gehandeld."
Aldus stelde de Regeering zich den overgang voor.
Het kan zijn dat het hierbedoeld overleg tusschen steunO. E. XX 1
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comité's en armenzorg-instellingen hier en daar heeft plaats
gehad. Maar vergis ik mij niet, dan waren bij de indiening
van deze drie ontwerpen (in Juli 1919) vele steuncomité's
reeds feitelijk opgeheven of liquideerende. In het V. V.
der Tweede Kamer over deze ontwerpen wordt gezegd,
dat van de 1807 gezinnen of personen, die in het tijdvak
van 1 Maart — 1 Juli 1919 door het Steuncomité te
Rotterdam naar instellingen van weldadigheid werden
verwezen, 529 door het burgelijk armbestuur afgewezen
werden. Deze mededeeling wekt zeer zeker niet den indruk dat het Steuncomité in overleg en samenwerking
met armenzorg-organen een onderzoek naar de gegadigden
heeft ingesteld „om geval voor gevál te beslissen hoe de
overgang zal plaats vinden." En wat Amsterdam betreft,
in „Maatschappelijk Hulpbetoon" (het orgaan van den
daar gevestigden Armenraad ; No. 10, October 1919
blz. 140) lezen wij „dat het Steuncomité in liquidatie
is gegaan en zijn ondersteunden heeft afgevoerd, feitelijk zonder eenige voorbereiding. Er is geen overleg gepleegd met de Armbesturen, de menschen zijn in vele
gevallen niet eens van te voren gewaarschuwd, dat zij
werden afgevoerd." — Zoo is dan in Amsterdam stellig, te
Rotterdam hoogst waarschijnlijk, de zaak niet behandeld,
gelijk de Regeering zich voorstelde dat zou geschieden.
Hoe dit zij, de Regeering voorzag, dat de overneming
en richtige vervulling van deze taak de armenzorg-instellingen voor zoo zware lasten zou plaatsen, dat zij deze
niet zonder overheidssteun zouden kunen dragen. „De
Regeering denkt er echter niet aan, door deze hulpverleening iets te veranderen aan de beginselen der Armenwet
Het moet regel blijven, dat alle lasten der armenverzorging voor zooverre deze niet door de kerkelijke enz. of
gemeentelijke instellingen van weldadigheid worden gedragen, voor rekening van de gemeente moeten blijven.
De hulp uit 's. Rijks kas geldt dan ook slechts voor den
uitzonderingstoestand, die na het ophouden van buitengewone omstandigheden beëindigd wordt."
Door deze woorden werd, dunkt mij, de indruk ge.
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wekt, dat de Rijks-steun aan de (burgelijke) gemeenten
zou worden gegeven en was de vraag gewettigd of (en
hoe) kerkelijke en bijzondere instellingen zoodanigen
steun zouden kunnen ontvangen. Op de aangehaalde
woorden volgde de waarschuwing dat een subsidie
slechts bij strikte noodzaak, „waar en voorzoover de
lasten de draagkracht der gemeente 1 ) te boven gaan"
zal worden verstrekt „aan de gemeentebesturen" 1). Ook
blijkens het V. V. was de indruk der Tweede Kamer „dat
de particuliere vereenigingen worden uitgeschakeld."
Doch in de M. v. A. ontkende de Regeering dat kerkelijke,
bijzondere of gemengde instellingen ter zijde geschoven
werden. „Voorzoover echter al deze instellingen hoogere
kosten van armenzorg moeten maken, kunnen zij hierin
Bene tegemoetkoming ontvangen. Tot dit doeleinde
kunnen de van Rijkswege aan de gemeentebesturen te
verleenen subsidiën dienen." — In dit verband moet ik
er nog op wijzen dat een gemeentebestuur, om subsidie
te erlangen, zal moeten aantoonen le dat deze subsidie
noodzakelijk is om aan de verplichtingen van eerre goede
armenverzorging te voldoen ; 2e op welke wijze de taak
van het steuncomité zal worden overgenomen ; 3e hoe
de verstrekte gelden zullen worden verantwoord.
Wat mij in den uit haar Algemeene Beschouwingen
blijkenden gedachtengang der Regeering het meest treft,
is dat zij het onderscheid tusschen werkloosheids- en
armenzorg schier uitsluitend schijnt te zien in wat men zou
kunnen noemen de „werk-methode" armenzorg moet
individualiseerend te werk gaan en trachten de gezinnen
op te heffen ; de werkloosheidszorg verschaffe liefst
arbeidsgelegenheid ; faalt deze, dan moeten de werkloozen
voor inzinking worden behoed ; hun hulpbehoevendheid
is slechts aan maatschappelijke, die der armen bovendien
aan verschillende persoonlijke oorzaken te wijten. —
Voorzoover werkloosheidszorg niet bestaat in arbeids-1) Cursiveering van mij. H. S.
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bemiddeling en verruiming van arbeidsgelegenheid, maar
in werkloosheidsverzekering (en daarop valt toch in
deze motiveering van de noodwet de volle nadruk),
moet m. i. het principieel onderscheid tusschen haar en
armenzorg hierin geacht worden te bestaan, dat de
verzekering is „selfhelp" (zij het met steun van derden),
zoodat de verzekerde een uitkeering ontvangt, waarop
hij aanspraak heeft wegens de door hem daartoe gebrachte offers ; de armenzorg treedt daar op, waar deze vóórzorg is verzuimd ; zij verstrekt uitkeeringen-om-niet
en omdat zoodanige uitkeeringen krachtens de menschelijke natuur verslappend en verzwakkend plegen te werken, is daarbij controle, toezicht en het stellen van voorwaarden onmisbaar. — Overigens schijnt mij de zoo
scherpe scheiding, die de Regeering maakt tusschen
den werkwilligen en vakbekwamen arbeider, die „door
maatschappelijke oorzaken" werkloos wordt, en de personen, wier hulpbehoevendheid niet alleen uit diezelfde
maatschappelijke, doch ook uit „velerlei persoonlijke
oorzaken" voortspruit, tamelijk doctrinair en theoretisch
Het is niet noodig hier uit te weiden over den invloed
van de maatschappelijke omgeving, waarin een mensch
zich geplaatst ziet, op zijn persoonlijke eigenschappen,
niet noodig er op te wijzen hoe moeilijk het is in eenig
gegeven geval van hulpbehoevendheid uit te maken in
hoever deze door maatschappelijke of door persoonlijke
oorzaken teweeggebracht en in hoever de laatste door de
eerste zijn beïnvloed. Ik wees reeds op het zuiver formeel
criterium, dat aangelegd wordt om den werkwilligen,
vakbekwamen arbeider te onderkennen van den man.
die „persoonlijke oorzaken" in zijn debet heeft : het deel
uitmaken van een organisatie, waaraan een werkloozenkas is verbonden, bij welk feit dan de grootere of kleinere vakbekwaamheid (toch ook een persoonlijke oorzaak, zou men zoo zeggen !) weinig ter zake doet, omdat
de grens zoo moeilijk valt te trekken ... .
Hoe dit zij, verzekering is „selfhelp". Maar de vraag
mag worden gesteld, in hoever de werkloosheidsverze-
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kering op den grondslag der noodwet nog „selfhelp"
mag heeten. Bij de behandeling van dit wetsontwerp
in de Eerste Kamer op 30 October 1919 (Handelingen,
blz. 66 v. v.) merkte de Heer de Waal Malefijt op dat alle
verzekering een zekere verhouding onderstelt tusschen
de gestorte premie en de latere uitkeering, welk gezond
beginsel, zeide hij, tot nog toe ook aan de werkloosheidsverzekering ten grondslag lag : de bijslagen van Rijk
en gemeente waren bijslagen niet op de uitkeeringen,
doch op de premies. Volgens de noodwet echter kan de
Minister steun verleenen om de vereenigingen in staat
te stellen bijslagen te verstrekken, indien en zoolang
de uitkeeringen naar des Ministers oordeel niet voldoende
zijn om daaruit het noodzakelijke levensonderhoud der
werklooze leden te bekostigen. „Hier wordt" — aldus
de Heer de W. M. — „het verband tusschen de oorspronkelijke bijdrage en de uitkeering geheel losgelaten en deze
laatste afhankelijk gemaakt, niet van de premie, maar
van het noodzakelijk levensonderhoud der werklooze
leden, te beoordeelen door onzen Minister, zonder e- enige
limite of maatstaf." — De Minister, in zijn antwoord,
erkende als „volkomen juist" dat hier „het verband
van de zuivere verzekering verbroken wordt", doch dit
geschiedde „omdat de normale toestand, waarvoor de
verzekering was opgebouwd, verdwenen is en tijdelijk
heeft plaats gemaakt voor een abnormalen toestand".
Doch „alles is er op gericht om te maken dat door de
premie geleidelijk te doen stijgen- en de uitkeering te
verlengen het hooger niveau wordt bereikt, waarop het loon
en de levensstandaard in geldelijk opzicht zijn gekomen."
Uit het wederwoord van den Heer de W. M. bleek dat
hij door deze opmerking niet bevredigd was ; geen wonder : wat hij als bezwaar moveerde, was door den Minister niet weerlegd, doch toegegeven.
De vraag, in hoever de werkloosheidsverzekering
op den grondslag dezer noodwet nog „selfhelp" mag
heeten, kan ook worden gesteld naar aanleiding van de
reeds boven weergegeven voornemens der Regeering
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om de uitbreiding van deze verzékering te bevorderen.
Wij zagen reeds dat de verzekering ook moet worden uitgebreid tot vakken, die daarvoor ongunstig zijn, niet
alleen door de buitengewone tijdsomstandigheden, maar
mede door hun aard, nl. door de moeilijkheid van de controle der werkloosheid, door veelvuldige werkloosheid,
doordat het loon te laag is voor betaling van een hooge
bijdrage. — Men zegt wel eens : met geld kan men alles
dwingen ; zoo kan men ook met bijslagen van meer dan
100% der premies een geforceerde „verzekering" in het
leven roepen, maar de vraag is of een dergelijk instituut
nog „verzekering" in den zin van „selfhelp" mag heeten.
Een andere vraag is deze : moet het thans de geschikte
tijd worden geacht om in daarvoor zoo ongunstige vakken dergelijke verzekering met belangrijken overheidssteun tot stand te brengen ? Wanneer een vak uit zijn
aard voor werkloosheidsverzekering ongunstig is, omdat de werkloosheid zoo moeilijk te controleeren of zoo
veelvuldig is, dan past dus eigenlijk voor zoodanig vak
de verzekering niet als vorm van voorziening in de door
werkloosheid bestaande behoefte en moet men nagaan
welke andere vorm van voorziening voor zoodanig vak
passend zou kunnen zijn. Wil men de zaak forceeren,
met geld de in den aard van het vak gelegen bezwaren
overwinnen en daartoe geld uit 's Rijks schatkist beschik
baat stellen, dan rijst de reeds boven gestelde vraag of
daartoe de tijd thans gekomen moet worden geacht. Het
K. N. S. schreef in haar in den aanhef, boven vermelde
beschouwingen dat de overgang naar normale toestanden slechts langzaam geschiedt, terwijl in de toekomst
het blijven voortsleepen of het opnieuw optreden van
crisisverschijnselen te duchten is ; de Regeering oordeelde : „niemand kan vooruit aangeven hoelang nog abnormale crisis-verschijnselen zullen blijven voortbestaan,
en evenmin is vooruit te zeggen voor welke vakken of
beroepen de omstandigheden zich in gunstigen of ongunstigen zin zullen ontwikkelen." Beide uitspraken zijn
zeker volkomen juist ; wij leven in een overgangstijd
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op allerlei gebied, doch is zulk een tijd de meest geschikte
om op het gebied van sociale verzekering door bezwaarlijke
en buitengewone maatregelen moeilijke vraagstukken
tot eerre kunstmatige oplossing te brengen ?
Het is zeker ook wel geoorloofd te vragen, of in een
jaar, waarin de toestand van 's Rijks schatkist door den
Minister van Financiën in hooge mate zorgwekkend wordt
geacht, uit die schatkist meer geld mag voorden beschikbaar gesteld dan noodig is voor normale, van alle zijden
en op goede gronden verdedigbare bevordering van
werkloosheidsverzekering ? I)e kosten tot uitvoering
van de hier besproken voornemens der Regeering zijn niet
gering : het ontwerp tot nadere aanvulling en verhooging
van Hoofdst. X A der Staatsbegrooting voor 1919 vroeg
f o,466,000, terwijl voor Hoofdst. V (Binnel. Zaken) op
die begrooting uit dezen hoofde meer benoodigd zou
zijn f 2,002,000. Bedenkt meis nu, dat de uitvoering
van deze voornemens door de Regeering was bestemd
met 1 November 1919 te beginnen,- dan ziet men dat
voor de twee nog in dat jaar te verstrijken maanden
weinig minder dan 7 2 millioen gulden voor dit doel werd
verlangd. De kosten zijn dus zoo ongeveer 14 ton per
d a g. Waar zoo ;rooie bedragen beschikbaar worden
gesteld, mag men eischen dat de richtige besteding daarvan boven rechtmatiger twijfel verheven zij.
Of dit het geval is, waag ik niet te beslissen. Natuurlijk niet, want alles zal hier afhangen van de uitvoering.
Wat wij uit de mededeelingen van het K. N. S. leeren,
wekt den sterken indruk dat in belangrijke mate demoraliseering moet zijn aangekweekt. De fouten der steunregelingen immers deden zich, zoo lazen wij, hoe langer
zoo meer gelden ; tot die fouten behoorden : het steunen
en rekenen op de uitkeeringen, het aandringen op verhoogingen, een verzwakte en gebrekkige controle, verslapping van de steuncomite's tegenover den op hen
uitgeoefenden aandrang .... Deze staat van zaken, die
geruimnen tijd heeft geduurd, moet een stemming bij hen,
die daarvan profiteerden, hebben doen ontstaan, waarin
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de geneigdheid tot „selfhelp" geheel te loor gaat, integendeel de overtuiging postvat, dat het de plicht is van
het Rijk (hetwelk immers zoo goed als geheel ten slotte
de steunregeling bekostigde) om blijvend in de nooden
te voorzien. Wanneer men in een zoodanige geestelijke
conjunctuur rekent op krachtsinspanning van de zijde
der betrokkenen en tevens, voorzoover de krachten aanvankelijk nog zullen falen, ruime middelen beschikbaar
stelt om het ontbrekende aan te vullen, dan moet bij
de uitvoering van dergelijk werkplan veel beleid worden
gebruikt en moet zorgvuldig alles vermeden worden wat
de ontwikkeling van den opzichzelven aangewezen „selfhelp" zou kunnen belemmeren. Men moet dan hopen,
dat de organen, die op de besteding van de door de Volksvertegenwoordiging gevoteerde gelden zullen toezien,
spaarzaam zullen zijn, omdat het doel moet zijn te reageeren tegen de verslappende werking van de steunregeling, genezing te brengen van de demoraliseering, die
over velen is gekomen, hen te prikkelen tot eene regeling
van de verzekering, waarbij zooveel mogelijk de uitkeeringen uit de premies worden bekostigd. In de Eerste
Kamer heeft de Minister van Arbeid als volkomen juist
aanvaard de door den Heer de Waal Malefijt gegeven kenschetsing van de uitsluitende strekking en bedoeling
der ontwerpen : „om, alleen zoolang wij nog leven in de
afwikkeling van de abnormale omstandigheden tengevolge
van den langen oorlogstijd en nog niet tot stand gekomen
is een definitieve wettelijke regeling, den Minister de
bevoegdheid te geven te doen datgene wat tot nogtoe
door het Steuncomité is verricht." -- Men ziet : het is
„de Minister", d. w. z. het zijn de onder zijn aansprakelijkheid werkende organen en ambtenaren, op wie voor
de uitvoering van deze noodwet alles neerkomt. Nog eens :
mogen zij verstaan dat hun arbeid allereerst en allermeest
er een moet zijn van zeer moeilijke opvoeding. Of is het
niet noodig, een dergelijken wensch uit te spreken en
kan men het veilig aan de nationale vakbonden, aan de
grootere en kleinere vakvereenigingen overlaten er voor
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te zorgen, dat de werkloosheidsverzekering voortaan
in goede banen wordt geleid ? Door de crisis-omstandigheden kon die verzekering niet zonder steun der overheid
gehandhaafd blijven ; zij kan ook nu nog, en voorloopig
niet zonder dien steun haar taak vervullen. Mij dunkt,
reeds dit feit legt aan de overheid den plicht op toe te zien.
Met Mr. Treub („Oorlogstijd", blz. 179) zeg ik : „ik behoor
tot degenen die nog zoo achterlijk zijn, dat zij hooge
maatschappelijke waarde hechten aan de aankweeking
van het gevoel van „selfhelp" ook en vooral bij de arbeidertde klasse, ter bestrijding van sociale gevaren,
welke deze klasse onder bijzondere maatschappelijke
of persoonlijk omstandigheden kunnen bedreigen.” Maar
steun — vooral ruim toegemeten steun van de overheid --=
heeft nu eenmaal de neiging, het gevoel voor en de lust
tot „selfhelp" niet te versterken, doch te verzwakken.
En daarom moet wie steunt, toezien, dat hij zijn steun
overbodig make. Maar overbodig maken van steun,dat
is opvoeden.
Werk van opvoeding, bedoeld als overbodig maken van
steun, is bij uitstek ook de armenzorg. Gelukkig wordt
deze waarheid, die door alle eeuwen wel is bekend en
erkend geweest, maar vaak uit het oog verloren en omsluierd was, in de latere jaren ten onzent meer en meer
als richtsnoer bij den armenzorg-arbeid beleden en gevolgd door hen, die zich aan dien arbeid wijden. Algemeener wordt het besef, dat er hulpbehoevenden zijn,
wier lot men kan verzachten door een bijslag op hun
pover budget, maar van wie men wegens hun hoogen
leeftijd, lichaamszwakte of gebreken of ook zedelijke
tekortkomingen niet hopen kan hen aan hun staat van
hulpbehoevendheid te onttrekken, maar dat er ook zijn,
bij wie met goede kans op welslagen een poging tot „reclasseering" kan worden gewaagd en die, mits in voldoende
mate gesteund en verstandig geleid, uit hun maatschappelijke inzinking kunnen worden opgeheven tot de klasse der door eigen arbeid in hun onderhoud voorzienende
burgers. — „Een goede armenzorg", zoo schreef (gelijk
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wij reeds zagen) de Regeering in haar Algemeene Beschouwingen, „zal er op uit moeten zijn, de hulpbehoevenden
elk naar eigen individualiteit te handelen, met het doel
hen zoo spoedig mogelijk in staat te stellen, in eigen
onderhoud en dat van hun gezin te voorzien." Zoo is het ;
het zal een schoone taak voor onze verschillende armenzorg- organisaties zijn, te zien hoevelen zij in maatschappelijken zin redden kan van hen, die na de opheffing
der steun-comité's zich tot haar wenden. Zeker zal men
daarbij ervaren, dat de fouten welke blijkens de bekende
mededeeling van het K. N. S. aan de steunregeling aankleefden, haar stempel hebben gedrukt op de lieden,
die van die regeling (en haar fouten !) profiteerden.
Intusschen staat te bezien of velen van de steuncomité's naar de armenzorg zullen overgaan. In de reeds geciteerde plaats van het V. V. der Tweede Kamer werd immers, gelijk wij reeds zagen, meegedeeld dat van de 1807
gezinnen of personen, die in het tijdvak van 1 Maart -1 Juli 1919 door het Steuncomité te Rotterdam naar instellingen van weldadigheid werden verwezen, 529 door
het burgerlijk armbestuur afgewezen werden, terwijl 196
zich uit eigen beweging niet hebben aangemeld. Maar
veel sterker spreken de Amsterdamsche cijfers. Ik haalde reeds een en ander aan uit het artikel van Mr. Everts
in het October-no. van „Maatschappelijk Hulpbetoon".
Deze schrijver, secretaris van den Armenraad der hoofdstad, heeft een onderzoek ingesteld naar de lotgevallen
van de 1976 personen, die binnen het liquidatie-tijdvak
van het Amsterdamsch Steuncomité door dit college
waren afgevoerd. Terecht zegt hij dat de uitkomsten
van dit onderzoek hoogst merkwaardig en verrassend
zijn. Van de 1976 afgevoerden zijn slechts 364 of 18,5%
definitief terecht gekomen bij het Burgerlijk Armbestuur
(terwijl 130 of 6,5% nog in onderzoek zijn) en van dezen
konden nog een groot aantal langer dan een maand
steun ontberen. De slotsom van Mr. Everts is „dat he t.
een zegen is geweest, dat men het Comité heeft doen
liquideeren" of — gelijk hij het elders in zijn belangwek-
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kend artikel uitdrukt — „dat in de overgroote meerderheid der gevallen de intrekking van den Comité-steun
wel een zeer gelukkige greep is geweest !"
Uit feiten en cijfers als deze kan men niet anders dan
den zeer sterken indruk krijgen, dat velen, die van de steunregeling Bene tegemoetkoming ontvingen, zich bij het wegvallen daarvan wel zelven weten te redden. En dit ligt
ook voor de hand ; was — gelijk het K. N. S. verklaarde
— de wijze waarop de steun werd gegeven, niet langer
houdbaar, was de controle gebrekkig en zwak, nu, dan
moest daaruit wel volgen dat tot de ondersteunders bleven behooren lieden, voor wie steun niet langer noodig
was. Velen van hen zullen, toen zij afgevoerd werden, wel
begrepen hebben, dat zij bij onderzoek en controle door
een ander orgaan dan het comité, geen kans op voortzetting der bedeeling hadden. Zoo is het dan duidelijk dat
de armenzorg-instellingen slechts een betrekkelijk klein
deel van de afgevoerden voor haar rekening zullen krijgen.
Dit zoo zijnde, zullen ook de uit de „overneming" voor
deze instellingen voortvloeiende lasten allicht niet zoo
zwaar zijn als de Regeering zich die schijnt te hebben gedacht. Er zal dan ook minder aanleiding voor die instellingen zijn, gebruik te maken van de haar geopende gelegenheid om deswege subsidies te ontvangen ; voor een
goed deel, zoo denk ik mij, zal de daarvoor vastgestelde
regeling buiten werking blijven. Het is daarom niet noodig, uitvoerig bij die regeling stil te staan, hoewel haar
eigenaardigheden daartoe anders wel zouden verlokken.
Ik wees er reeds op, dal volgens de kennelijke bedoeling
der Regeering, deze Rijks-subsidies zouden worden verstrekt aan de gemeentebesturen, onder voorwaarden waaraan deze colleges zouden moeten voldoen, terwijl blijkens
de M. v. A. die subsidies (aan de gemeentebesturen)
zouden kunnen dienen tot verlichting van de zwaardere
lasten, welke bv. op kerkelijke en bijzondere instellingen zouden drukken. Een wonderlijk stelsel van „getrapte" subsidies dus, bedenkelijker, dunkt mij, nog dan
het subsidie-stelsel op zich zelf reeds is. Maar ik laat dit
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rusten, evenals de vraag in hoever de Regeering terecht
verklaren kon, dat zij, deze steunverleening van Rijkswege
aan armenzorg-instellingen invoerend, er niet aan dacht
„iets te veranderen aan de beginselen der Armenwet."
Waarschijnlijk is de bedoeling geweest te zeggen, dat
een tijdelijke, een nood-regeling niet mocht geacht
worden een principieele afwijking te zijn.
Een tijdelijke, een nood-regeling. Men moet dit karakter der voorziening wel in het oog houden wie dat doet,
zet zich ook gereeder over bedenkingen heen. In haar
M. v. A. op Hoofdst. X A der Staatsbegrooting voor 1920
verklaart de Regeering dat de „werkloosheidsverzekeringsnoodwet" in 'het voorjaar van 1920 zal ophouden te
gelden ; de Minister hoopt althans dat tegen dien tijd de
thans verhoogde bijdragen de werkloozenkassen, mede
door het overheidssubsidie, voldoende krachtig zullen
hebben gemaakt. Overigens schijnt de conjunctuur gunstig. Mr Everts t. a. p. herinnerde er aan, dat in Juli en
Augustus van 1919 de arbeidsgelegenheid ruim was
en in de Eerste Kamer zeide de Minister van Arbeid op
30 October dat in de laatste twee maanden zich een verblijdende, aanzienlijke vermindering van de werkloosheid op allerlei gebied in ons land had voorgedaan.
Men mag dan hopen dat, zon der blijvende nadeelen,
deze buitengewone overheidssteun de werkloosheidsverzekering door een moeilijken overgangstijd zal heen
helpen en dat daarna deze verzekering het karakter
van self-help zooveel mogelijk zal aannemen.

DE BETEEKENIS DER PERSOONLIJKHEID
BIJ LEIBNIZ *)
DOOR

HERMAN WOLF.

Er is ongetwijfeld nooit een denker geweest, die op de
beteekenis der persoonlijkheid met grooter nadruk heeft
gewezen, dan de Duitsche philosoof Gottfried Wilhelm
Leibniz. Zijn geheele denken is van den aanvang af slechts
op dit ééne doel gericht geweest : het diepste wezen der
persoonlijkheid te doorgronden, tevens haar metaphysische geaardheid en haar verband met den wereldgrond
aan te toonen. Vanuit het individualiteitsprincipe, het
universum te begrijpen en dit beginsel als eeuwig te
doen beseffen, is gedurende zijn geheele leven het doel
van al zijn bespiegelingen geweest. En terecht hebben
Jacoby en Schelling beweerd, dat „das Individualitätsproblem als der Angelpunkt seines philosophischen Denkens" kan worden beschouwd 1 ).
Als ik op de volgende bladzijden de poging waag, een
schets te geven van de beteekenis der persoonlijkheid
in Leibniz' levensleer ent wereldbeschouwing, dan dien
ik in de eerste plaats voorop te stellen, dat het geenszins
mijn bedoeling kan zijn Leibniz' stelsel in zijn geheel volledig uit te werken en een critische uiteenzetting van dit
systeem te geven. Mijn pogen is slechts, van uit één bepaald gezichtspunt een beknopt overzicht samen te stelerkort fragment van een ter perse gegeven boek : , De per*)
soonlijkheidsidee bij Meister Eckhart, Leibniz en Goethe''.
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len van Leibniz' opvattingen inzake het individualiteitsprobleem. Uitgaande van een karakteriseering van Leibniz' persoonlijkheid zelve, zal ik trachten aan te toonera,
in hoeverre zijn wijsgeerig denken als een uitstraling
en zijn metaphysica als een projectie van deze te • gelden heeft ; vervolgens zal ik onderzoeken in hoeverre zijn
philosophische inzichten verband houden met en beïnvloed worden door die van zijn voorgangers en tijdgenooten. En tenslotte zal ik pogen, van uit het centrale
probleem der bewustheid, Leibniz' opvatting der persoonlijkheid en haar cosmische beteekenis te ontwikkelen.
Als wij ons nu willen verplaatsen in de denkwijze van
Leibniz, dan dienen wij ons in de eerste plaats af te
vragen, welke de geaardheid van zijn persoonlijkheid
was en vervolgens, hoe we van uit de bijzondere ,gesteldheid zijner individualiteit deze denkwijze kunnen verstaan als een bepaalde reactie op en spiegeling van de werkelijkheid.
Er is waarschijnlijk nooit een mensch geweest, die een
zoo uitgebreide en veel omvattende kennis paarde aan
een zoo groot vernuft en zoo diepen geest als Leibniz.
De universaliteit van dezen polyhistor is door niemand
na hem geëvenaard. Hij was een origineel mathematicus
en physicus, een voortreffelijk onderlegd historicus,
een scherpzinnig jurist, maar boven alles een geniaal
wijsgeer, die in de geschiedenis van het denken van niet
te schatten beteekenis is geweest. Zijn wetenschappelijke
belangstelling was grenzenloos, zijn arbeidskracht fabelachtig.
Maar al deze veelvuldige bezigheden en veelzijdige
belangstelling hebben in het brein van dezen polyhistor
geen chaotische verwarring aangericht ; hij vermocht.
met de hem eigen klaarheid van geest orde te scheppen
in de groote massa's van gedachten en ideeën, in de overstelpende hoeveelheid van waarnemingen en ontdekkingen. En dit is een der merkwaardigste karaktertrekken van dezen genialen mensch : hij was er vóór alles
op bedacht, een eenheid der tegendeelen, een verzoening
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der tegengesteldheden, kortom een synthese te zoeken,
waarin de meest verschillende principes in een hooger,
samenvattend beginsel werden opgenomen en verzoend.
Hij was een harmonische en evenwichtige natuur, hij treurde niet om de tragische gebrokenheid dezer wereld, hij
kende wellicht ook niet de klacht over de onmacht het
geheel der werkelijkheid met den geest te omvatten en
denkend te doorvorschen. Maar hij hoorde in het heelal de
harmonie der spheren, hij aanschouwde de Goddelijke
eenheid, die alle veelheid en verscheidenheid omvat, en
deze hoogste eenheid beteekende voor hem niet een vage
en leege algemeenheid, waarin alle veelheid en bijzonderheid werd vernietigd en vervluchtigd tot een wezenloozen schijn, maar zij kon zich voor hem slechts
verwezelijken in en door een oneindige verbijzondering.
Het algemeene bestond voor hem slechts als het individueele.
Leibniz zocht een stelsel, waarin de groote antinomieën, die in de geschiedenis van het denken zich hadden ontwikkeld, worden vereffend. Hij trachtte tevens
de groote godsdienstige tegengesteldheden in een „redelijk Christendom" te verzoenen. Hij zocht naar het
verband en de overeenstemming tusschen wiskunde en
wijsbegeerte, tusschen geloof en rede. Zijn streven was
gericht zoowel op het universeele als op het individueele. Leibniz heeft eens gezegd, dat hij alles kon waardeeren, wat hij las en hij bezat werkelijk het verbazingwekkende vermogen, uit de meest verschillende leerstellingen en opvattingen juist dat over te nemen, wat in
zijn stelsel paste. Maar inplaats van in een eclecticisme
te vervallen, vermocht hij een geheel op te bouwen, dat
in alle onderdeelen den stempel der originaliteit droeg 2 ).
Hoe was het nu mogelijk, dat Leibniz al deze tegenstrijdigheden vermocht op te lossen ; hoe kon hij het
wagen, de tastbare en zichtbare gebrokenheid dezer
wereld te loochenen ; hoe kon hij een eenheid zien in
denkwijze en leerstellingen, die toch door een onoverbrugbare klove van elkaar zijn gescheiden ; kortom,
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waardoor werd zijn geloof in de verborgen harmonie
dezer wereld gesteund en gedragen ? Door zijn onwrikbaar vertrouwen in de Rede, die hij opvatte als de meest
volmaakte en betrouwbare gids des menschen. Het logische, abstracte denken, ziedaar volgens hem het hoogste vermogen van den menschelijken geest. De logische
redeneertrant werd door hem zooals werd gezegd verafgood, want hij was van de volstrekte rationaliteit dezer
wereld ten volle overtuigd ; hij meende, dat aan een steeds
zich ontwikkelend en verhelderend denken allengs de
geheimen van God en Wereld zich zouden onthullen ;
hij voorspelde de triumf van het exact-wetenschappelijke
onderzoek in logische formuleering, hij geloofde aan de
mogelijkheid, door dit onderzoek een redelijke oplossing
voor alle vraagstukken te vinden. Dat is dus een andere
kenschetsende eigenschap van zijn persoonlijkheid : haar
rationalisme. Dit ziet in Leibniz zijn ideaal ten volle
verwezenlijkt. Hier zwijgt alle gevoel en verbeeldingskracht, hier heerscht klaarheid en helder inzicht, hier heeft
de Rede het hoogste en laatste bereikt ; door zelfbezinning
heeft de denkende geest in zichzelve de waarborgen gevonden voor de waarheid. Het denken geldt als de hoogste maatstaf en erkent geen criterium buiten zichzelve,
want de rationaliteit van den Cosmos vindt in zijn afspiegeling in het menschelijke denken, dat deze redelijkheid constitueert, wijl het in de logische sluitrede een volstrekt betrouwbare toetssteen voor de waarheid meent
te hebben gevonden. Het „universeele" en het menschelijke denken zijn in wezen aan elkaar gelijk. De wettelijkheid van het heelal en in de natuur wordt beseft
door de menschelijke rede, die zelve deel uitmaakt dezer
universeele wettelijkheid. Leibniz' rationalisme is slechts
te verstaan uit de geestesgesteldheid van den tijd, waarin
hij leefdde.
In zijn schitterende studie over „die Autonomie des
Denkens, der konstruktive Rationalismus und der pantheistische Monismus nach ihrem Zusammenhang im 17.
Jahrhundert" heeft Wilhelm Dilthey het ontstaan en de
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ontwikkeling van het Rationalisme van de 16de tot de
18de eeuw beschreven 3 ).
De van alle autoriteit geëmancipeerde, van alle gebondenheden bevrijde mensch der Renaissance en Reformatie bleek tenslotte niet de kracht en de macht te bezitten geheel en al van binnen uit als vrije persoonlijkheid het leven te vormen en zijn verhouding tot het
Goddelijke te bestendigen. Hij vermocht niet de groote
problemen, die na den ondergang der middeleeuwsche
samenleving en van haar wereldbeschouwing gegeven
waren op te lossen. Het Humanisme verkeerde in een
zuiver philologische, slechts wetenschappelijk-geinteresseerde levensbeschouwing, de Hervorming ontaardde in
een vruchteloos getwist over de onbelangrijkste geloofsgeschillen ; een strijd der confessies ontbrandde, waarin alle ware godsdienstige gezindheid dreigde te loor te
gaan. En de mensch, die geen enkele autoriteit meer boven
zich erkende, die alle geloof in de dogmatiek der kerkleer had verloren, zocht naar een steun voor zijn rusteloos denken, naar een vluchtoord voor zijn gepijnigde
ziel, die zoekend opsteeg langs de kale muren zijner
sobere kerkgebouwen. Hij, die zich eertijds veilig behoed
waande in de schoot der alleen-zaligmakende kerk en
haar schoone persoonsverbeeldingen, die toen plotseling
de kerkdeuren achter zich had dichtgeworpen en in het
klare licht van een nieuwen morgen getreden was, had
wellicht een heimelijk verlangen naar den bedwelmenden wierookgeur, de verheven symboliek en de milde
gestalten zijner vroeger aanbeden heiligen. Maar terug
kon en wilde hij niet meer ; want wat zijn kritisch denken als een waan onderkend had en wat hij nu als het
hoogste beleefde : de eindelijke verlossing van alle geloof
op gezag, van alle domme bekrompenheid, van alle uiterlijkheid en doodsche verstarring, de volstrekte bevrijding van alle knellende boeien, dat kon hij niet vergeten
en zijn nieuwe idealen wilde hij niet verloochenen. Maar
toch was de strijd der confessies ondragelijk geworden.
de behoefte aan een gemeenschappelijke geloofsbelijdenis
O. E. XX 1

4
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sterker dan ooit te voren en langzamerhand kristalliseerden zich alle gedachten en strevingen van deze bewogen tijden tot één groote idee, die der „natuurlijke
religie". Deze is de eenheid, waarin alle tegenstrijdigheden kunnen worden opgelost. In alle godsdiensten is
iets gemeenschappelijks, een volstrekte waarheid, waarin de vrede des gemoeds kan worden gevonden. En de
groote theoloog Melanchton vindt tenslotte als de algemeene veronderstelling van alle geloof, een redelijk beginsel : de „naturalis ratio", het „natuurlijke licht",
dat opgevat moet worden als een ons aangeboren godsbewustzijn, waarin tevens de vrije wil en de zedelijke waardigheid des menschen tot een hoogste eenheid worden
verbonden 4 ).
Behalve Melanchton hebben Vives, Bodii, de groote
Nederlandsche philologen en Giordano Bruno de godsdiensten met elkaar vergeleken en zij kwamen tot de
slotsom, dat er één waarheid was, die alle godsdiensten
met elkaar verbond.
Ziehier de ontdekking van de autonome Rede als,
hoogste beginsel. Ziehier de geboorte van het Rationalisme, dat eeuwenlang de denkwijze der europeesche
wereld zou blijven en wier invloed nog heden ten dage
op alle gebied onmiskenbaar is.
Op alle gebieden wordt de autonomie en souvereiniteit der Rede grif erkend en de volledige begrijpelijkheid van het Universum door de Rede gewaarborgd. De
Natuur, het Leven en het Maatschappelijke zijn thans onderworpen aan haar uitspraken. De Cosmos wordt opgevat als een ontzaglijke machine, door den Logos gecon=
strueerd. De wettelijkheid van dezen Cosmos, die de doorzichtigheid van een kristal had, te onderzoeken, haar te
leeren verstaan en begrijpen, als uitdrukking van het
goddelijke zelve, ziedaar het hoogste ideaal van dezen
tijd 5 ).
In Leibniz' wereldbeschouwing heerscht het geloof
in de volstrekte causaliteit van alle gebeuren. De wet
van oorzaak en gevolg geldt overal en in alles en deze
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doet begrijpen, dat alle feiten, alle veranderingen en verkeeringen en alle ontwikkeling met onverbreekbare noodzakelijkheid geschieden. In alle verandering en ontwikkeling is een innerlijke noodwendigheid te onderkennen,
die de „toereikende grond", de „causa efficiens" is
voor al deze verandering en ontwikkeling 6 ).
Deze opvatting van den „zureichenden Grund" van
alle gebeuren is voor de metaphysica van Leibniz van
de allergrootste beteekenis geworden en zonder haar
zouden we deze niet kunnen verstaan.
In Leibniz' persoonlijkheid neemt het rationeele element
een overwegende plaats in. Hij kan een echt kind van
zijn tijd genoemd worden, daar hij, evenals Descartes de
volledige begrijpelijkheid van den Cosmos in de bewijsvoeringen van het logisch verstand, in de axioma's der wiskunde gewaarborgd zag. Hij onderscheidt zich van Descartes evenwel doordat hij het waarheidsbegrip op andere wijze
fundeert als deze. Voor hem bestaat het streven naar de
waarheid in het onderzoek naar den waren „toereikenden
grond" van alle gebeuren. Niet alleen het feit als zoodanig
te onderzoeken, het te analyseeren en te registreeren en
zijn wetmatigheid zonder meer aan te toonen acht hij voldoende, neen hij tracht den „waren grond," het „waarom" aller verandering en verkeering te begrijpen. M. a. w.
hij tracht het causaal verband van elk individueel feit
en van elk individueel gebeuren te onderkennen. En dit
causaal verband ziet hij als uitvloeisel van een algemeen beginsel, dat hij als „der Satz des zureichenden
Grundes," heeft bestempeld. Descartes had alle axioma's
als een willekeurig product der goddelijke voorzienigheid opgevat, had ze niet anders gezien dan onder het
gezichtspunt der alles bestierende Godheid, die geen
hooger criteriun voor de waarheid harer handeling bezat,
dan zichzelve, omdat zij het hoogste was, dat het denken zich kon voorstellen. Maar daardoor was tevens
het anders-zijn dezer axioma's zeer wel mogelijk. Het
was volstrekt niet zonder meer begrijpelijk, waarom er
geen andere axioma's denkbaar zouden zijn, omdat bij

52

DE BETEEKENIS DER PERSOONLIJKHEID BIJ LEIBNIZ.

God alles mogelijk was. Maar daardoor hingen de laatste
bepalende gronden der kennis a. h. w. in de lucht en men
had feitelijk niets anders dan een „circulus vitiosus" :
de axioma's zijn redelijk, omdat ze als axioma's van de
goddelijke Rede redelijk zijn ; maar voor deze zelf 'had
men geen redelijken bestaansgrond 7 ).
Leibniz erkent zooals gezegd in elk opzicht de alleenheerschappij van de Rede en zelfs alle godsdienstige waarheden
meent hij te kunnen bewijzen en hun „rationaliteit" aan te
toonen. Hij schrijft aan Oldenburg : „Die Zeit wird kommen, und bald kommen, in der wir über Gott und den
menschlichen Geist nicht mindere sichere Satze als über
Figuren und Zahlen haben werden .... Man glaubt weder
in der Religion noch anders wo irgens etwas, es sei denn
auf Vernunftgründe hin" 8 ). Zijn innigste overtuiging
was, dat alle verwarring en tweespalt in natuur en geestesleven slechts schijn zijn en dat deze worden opgeheven, zoodra het logisch denkende verstand maar aan het
werk gaat. Het noodlot, het „Verhängnisz", de „Satz
des zureichenden Grundes" heerschen overal. Maar daardoor, dat wij als denkende menschen een inzicht kunnen verwerven in de redelijkheid van alle causaal verband, is het een onuitsprekelijk geluk voor ons, door dit
Inzicht de schoone harmonie in alle gebeuren te kunnen
verstaan.
We hebben tot dusverre één zijde van Leibniz' persoonlijkheid belicht : de rationalistische. Thans moeten
wij nog een geheel andere zijde van deze leeren begrijpen,
nl. zijn buitengewoon sterk uitgesproken neiging en liefde voor het individueele, bijzondere, waarop wij reeds
in het bovenstaande gewezen hebben. In de wijsbegeerte
van Descartes werd de beteekenis der bijzondere persoonlijkheid niet beklemtoond. In het zuivere, logischabstracte denken waren alle personen gelijk, want dit
denken was gelijkelijk onder de menschen verdeeld ;
niet kwalitatief, maar slechts kwantitatief verschillen
zij in redelijkheid van elkaar. Van nature is de rationaliteit van alle menschen dezelfde, slechts het gebruik
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ervan kan verschillend zijn 9 ). En aangezien de mensch
volgens Descartes alleen mensch genoemd kon worden
in zooverre hij redelijk denkend was, had de bijzondere,
„kwalitatieve" individualiteit geen beteekenis voor hem.
Hoezeer hij ook over het bewustzijn-in-het-algemeen
philosopheerde, het Ik als een van anderen onderscheiden bijzonderheid kende hij niet. Het mysterie der persoonlijkheid was Descartes blijkbaar vreemd. Hij huiverde voor de problemen der objectieve waarheid, maar
niet voor de ondoorgrondelijke geheimen van het Ik.
En in zijn trotsch „cogito ergo sum" was voor hem ongetwijfeld het feit van het denkende Ik belangrijker dan dat
van het denkende Ik. Leibniz daarentegen was, zooals
wij reeds hebben gezegd, de individualist bij uitstek.
Hem boezemde wel het bijzondere, kwalitatieve in natuur en geestesleven belang in. Hij bezat in hooge mate
de liefde voor het individueele in alle verschijnselen en
zoo is ook zijn monadenleer slechts te begrijpen als een
grootsche projectie van zijn eigen, bijzondere ikheid, op
het geheel der werkelijkheid. In dit opzicht onderscheidt
hij zich ook ten zeerste van zijn tijdgenoot Spinoza, die
alle bijzonderheid slechts als een beperking en negatie
van het Absolute opvatte, die slechts belangstelling had
voor de Al-eene substantie, waarin alle modificatie vervluchtigd werd tot wezenloozen schijn. Spinoza is de zelfgenoegzame, eenzame denker, de ziener, die alle uiterlijke gebeuren slechts ziet in het licht der eeuwigheid.
Hij kende geen persoonlijk eigenbelang : in zijn buitengewone bescheidenheid wenschte hij slechts als bespiegelend toeschouwer kalm te leven, zonder den wensch
te kennen, een rol op het schouwtooneel des levens te
vervullen. Leibniz daarentegen is de man der grenzebooze, ja matelooze activiteit op alle gebied. Hij is een man
van de daad. Hij kent het maatschappelijke leven uit
eigen ervaring, hij weet, welke beteekenis zijn persoonlijkheid voor de gemeenschap heeft. Hij verdedigt haar
tegen elkeen, hij is een beroemd acteur op het levenstooneel, die den rijkdom van de ziel ten volle wil verweze-
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lijken en als een voortdurend zich ontwikkelende, harmonische eenheid wil ontplooien en bestendigen. Zoo
kunnen wij uit dezen karaktertrek Leibniz' wereldbeschouwing verklaren en tevens begrijpen, waarom zij zoo volstrekt aan die van Spinoza tegengesteld is. Beide denkers
hebben hun individueele inzichten, ervaringen en idealen geprojecteerd tot een wereldbeschouwing, waarin
derhalve hun persoonlijkheid zelve volledig terug te vinden is 10).
Wij zullen nu Leibniz' opvatting der individualiteit
nader onderzoeken in verband met het Individualisme
der Middeleeuwen en dat der Renaissance.

Hoe gering in de middeleeuwsche philosophie en theologie de waardeering voor de individualiteit als zoodanig was, toch was het een der brandende vraagstukken
van de scholastieke wijsbegeerte geweest, welke beteekenis en waarde men toekennen moest aan het bijzondere,
als het verbijzonderde van het algemeene. De groote
strijdvraag in de scholastiek was, zooals bekend, deze :
„Zijn de Platonische ideeën afgetrokkenheden, algemeene leege begrippen, a. h. w. bestemd, om het overzicht
van de in wezen schijnbaar gelijke bijzonderheden te vergemakkelijken, door ze samen te voegen onder een algemeen begrip, zijn de soorten dus slechts namen of woorden af zijn deze soortnamen, begrippen en ideeën het
substantiëele Zijn bij uitstek, de ware werkelijkheid en
is het bijzondere slechts als verbastering of afschaduwing dezer „essentiëele" ideeën te beschouwen ?" De
„Nominalisten" vatten de Platonische ideeën op als afgetrokken begrippen zonder inhoud en kenden slechts aan
het individueele, verbijzonderde waarheid en werkelijkheid toe. De „Realisten" beweerden, dat de ideeën meer
waren dan begrippen : de soortnamen vertegenwoordigden voor hen de ware werkelijkheid en de enkele individuen waren slechts tijdelijke en dus vergankelijke openbaringen dezer hoogere realiteit. Zonder nu nader op deze
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beruchte strijdvraag der scholastiek in te gaan 11), moeten
wij in het kort de houding van Leibniz tot deze strijdvraag
bespreken. Leibniz' belangstelling voor de scholastieke
wijsbegeerte was in zijn jeugd bijzonder groot 12 ). Dat
bewijst reeds het proefschrift : „De Disputatio metaphysica
de principio individui", dat hij op 17-jarigen leeftijd
verdedigde waarin eenige der subtielste problemen der
Scholastiek worden behandeld. Weliswaar wordt dit
eerste werk van Leibniz door de meeste zijner biografen
als van geen bijzonder groote beteekenis geacht en blijkt
de originaliteit van dit werk zeer gering te zijn 13 ), toch
is het voor Leibniz' ontwikkeling bijzonder kenschetsend, dat hij in deze dissertatie al tot de slotsom kwam :
het universeele, algemeene heeft geen hoogere waarde
dan het singulaire, bijzondere. Het individu, het verenkelde is niet als deel van het essentieel- algemeene te
begrijpen, maar het individueele èn het essentieele-substantieele vallen in het verenkelde en verbijzonderde
samen. Het algemeene is slechts te kennen in het singulaire en openbaart en verwezenlijkt zich als het singulaire.
Zoo wordt in deze dissertatie ook reeds een der latere
ideeën van Leibniz, weliswaar nog onvolledig en duister
uitgesproken. „Omne individuum sua tota entitate
individuatur" 14). Heeft hij dich dus in deze strijdvraag als
Nominalist doen gelden, zich zeer beslist tegen het extreme middeleeuwsche Realisme gekant en hooren we hem
dus de stelling verkondigen, dat slechts het individueele
de ware substantialiteit bezit, toch is de sterk-individualistische strekking van zijn wereldbeschouwing nog
begrijpelijker, als wij den invloed der Renaissancephilosophie in het bijzonder die van Gionardo Bruno onderzoeken. Windelband 15) en Dilthey 16) hebben met nadruk gewezen op de merkwaardige overeenstemming van Bruno's
monadenleer met die van Leibniz. Weliswaar kan er zooals
Stein heeft nagegaan 17 ), van een onmiddellijker invloed
van Bruno op Leibniz geen sprake zijn en is het waarschijnlijk, dat hij, zooals Zimmermann heeft onderzocht 18 ), een
grooteren directen invloed heeft ondergaan van den scho-
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lastficus Nicolaus van Cusa. Toch is het Bruno, die als
typische denker der Renaissance voor het eerst ten volle
heeft beseft en verkondigd, dat ieder deel van den cos
mos een van leven trillende substantieele eenheid, een
„monade" is. Volgens Bruno is ieder deel van het Heelal
een openbaring en verwezelijking van het universeele 19 ).
Terecht zegt Windelband, dat bij Leibniz het vraagstuk
der verhouding van het bijzondere tot het algemeene veel
dieper wórdt opgevat dan bij Bruno, maar toch is diens
wereldbeschouwing de schakel, die Leibniz' stelsel verbindt met het metaphysisch individualisme der Renaissance, dat in hem wordt voortgezet en voltooid.
Wij hebben in het voorafgaande aangetoond, dat Leibniz' persoonlijkheid wordt gekenschetst door een bijzondere voorliefde voor het rationeele en voor het individueele. We hebben gezien, dat zoowel de philosophie van
Descartes en zijn school als het middeleeuwsche „Nominalisme" en de ideeën van een Gionardo Bruno en diens
geestverwanten van groote beteekenis voor hem zijn geweest. Wij zullen nu hebben na te gaan, wat het nieuwe
en origineele van zijn stelsel in het algemeen en van zijn
persoonlijkheidsopvatting in het bijzonder is.
Er werd reeds opgemerkt, dat Leibniz' streven gericht
was op het universeele, synthetische : zijn taak was,
een eenheid in de meest tegengestelde beginselen te zoeken ; zijn verzoenende geestgezindheid, zijn harmonische,
evenwichtige natuur zocht overal de Synthese. En zoo
bestaat zijn beteekenis in de geschiedenis van het wijsgeerig denken daarin, dat hij de groote antinomieën,
die in de ontwikkeling van het denken waren ontstaan en
die onverzoend naast elkaar stonden, tot een eenheid
heeft verbonden. Deze eenheid is niet, zooals op het eerste
gezicht lijkt, uitsluitend een stelsel, ontstaan door een
samenvatting van afgetrokkenheden, waarin deze antinomieën zijn vervluchtigd tot vage algemeenheden, maar
een van leven trillende metaphysische conceptie van
groote aesthetische bekoring. Terecht zegt Piat „Je
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demeure frappé du caractère esthétique que présente
sa doctrine. Il n'a pas seulement le souci de la beauté ; il en possède le sens ; et sa manière intime de réagir aux objets rapelle pas plus d'un aspect celle de Platon
qu'il a d'ailleurs tant admiré Son oeuvre a la
hardiese et la puissance de nos cathédrales gothiques ;
mais, en méme temps, elle rapelle la grace toute rationelle du Parthénon. Ce liseur infatigable ne s'est jamais
laissé dérouter par les influences qu'il a subies ; il a toujours cru que l'art, aussi bien que la sagesse, est un enfant de „Minerve aux vieux bleus" 20 ).
Welke ware nu de groote antinomieën, naar welker synthese Leibniz heeft gezocht ? Het waren de elkaar bestrijdende en opheffende leerstellingen van het „Empirisme"
en „Rationalisme", van het „Realisme" en „Idealisme",
en van de „mechanistische" en „teleologische" natuurbeschouwing. En de synthese van deze tegengestelde
denkwijzen meende Leibniz gevonden te hebben in de
aanname van substantiëele eenheden of „Monaden".
In de monadenleer waren tevens alle problemen van het
Leven en het Bewustzijn opgelost. Door haar meende hij
een antwoord te kunnen geven op de laatste vragen van
biologie, psychologie en metaphysica.
Het belangrijkste voor ons onderwerp is de verzoening
der tegenstelling van de mechanische en teleologische
natuurbeschouwing, die wij nu zullen bespreken. Er is misschien geen grooter antinomie in de verklaring der natuurverschijnselen dan die der oorzakelijke of mechanische en die der doelstellende of teleologische. Terwijl
voor de mechanistische of causale natuurverklaring
alle gebeuren tot een onverbreekbare eenheid van oorzaak en gevolg op zuiver mechanisch-materialistische
wijze wordt herleid, moet men volgens de andere methode
doelstellende beginselen, geestelijke „vormen" of krachten aannemen, die in de natuur werkzaam zijn 21 ). Het
is duidelijk, dat de opvatting der mechanische causaliteit vooral in de wereldbeschouwingen van Descartes
en Spinoza naar voren komt. Immers bij Descartes is
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het geheele universum één groote machine en in het Heelal
is slechts een en dezelfde gelijksoortige substantie aanwezig, waarin een strenge wetmatigheid heerscht. Alle
natuurprocessen zijn, volgens hem, mechanisch te verklaren ; alle lichamen zijn ruimtelijke uitgebreidheden
en samengesteld uit een oneindig aantal atomen, die
zelf geen energie bezitten. De kracht, die in de lichamen
heerscht, is een uitvloeisel der goddelijke oerkracht.
Al het gebeuren in de natuur geschiedt door overbrengen
dezer kracht op de lichamen, volgens mechanische wetten. Volgens het mechanisch beginsel van den stoot kan
men al het natuurgebeuren verklaren ; en in alle natuuren geestesprocessen , in astronomie, biologie en psychologie is deze blinde kracht werkzaam. Er bestaat geen
doelmatigheid ; zelfs planten en dieren zijn niets anders
dan fijne machines. Zoo is het universum volgens Descartes een mechanische automaat, waarin zich de eeuwige wettelijkheid van het goddelijke manifesteert.
Hier tegenover staat de teleologische natuurbeschouwing. Volgens haar zijn er in de natuur doelstellende,
psychische krachten aanwezig, die in al het organische
werkzaam zijn. Alle biologische processen zijn slechts
te begrijpen, als men in hen een bepaald doel veronderstelt, dat zij verwezenlijken. Het beste voorbeeld voor
deze opvatting vinden wij bij Aristoteles. Hij neemt aan,
dat er in de natuur zoowel vormgevende als doelstellende krachten aanwezig zijn. De z.g. „substantieele vormen" zijn in alle phaenomenen werkzaam. Deze maken
een wezen juist tot dat, wat het is. De kwaliteit der organismen is bepaald door deze substantieele krachten.
Deze ideeën van Aristoteles vinden hun voortzetting
in de Renaissance, waar ze nog een tijdlang naast de zuiver-mechanische blijven voortbestaan. Maar terwijl na
de Renaissance deze laatste, de teleologische bijna op
alle gebieden beginnen te verdringen, blijven ze nog van
toepassing bij de verklaring der levensverschijnselen.
tegenover die zuiver mechanisch-materialistische opvatTng hunner tijdgenooten stellen de vertegenwoordigers van
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een spiritualistisch vitalisme, de Engelschen Cudworth en
More, de leer op van doelstellende levenskrachten 22 ). Zoo
staan in de 1; de eeuw mechanisme en teleologie onverzoend
naast elkaar. Het is de groote verdienste van Leibniz
geweest, dat hij getracht heeft, beide tegenstellingen in
een hoogere eenheid op te lossen. Zijn monadenleer is,
zooals wij zullen zien, een synthese van teleologische en
mechanistische natuurbeschouwing.
Men kan Leibniz' monadenleer slechts verstaan, als
men onderzoekt, hoe ze zich bij Leibniz zelven heeft ontwikkeld. In zijn verhandeling : „Système nouveau de la
nature et de la communication des substances, aussi bien
que de l'union, qu'il y a entre l'ame et le corps" 23 ), vertelt Leibniz, hoe hij zich van zijn jeugd af met wiskunde
en wijsbegeerte heeft beziggehouden, hoe hij o.a. ook de
moderne auteurs over allerlei vraagstukken heeft geraadpleegd en hoe verrukt hij was over die methode, die alles
in de natuur mechanisch wilde verklaren. Maar later
had hij beseft, dat men de beginselen der mechanica
dieper moest zoeken en fundeeren en dat men, om tot
bevredigende resultaten te komen, „substantiëele vormen" aan moest nemen en het krachtsbegrip op moest stel-

len. Hiermee heeft Leibniz zijn ontdekking van de „puissance", de kracht of energie als metaphysisch-dynamisch
beginsel aangeduid. Voor Descartes en zijn school bestond het. lichamelijke slechts als het uitgebreide. De
kracht, die in de lichamen werkzaam was, was slechts
een deel van de kracht, die God aan de materie had gegeven. Zoo is bij Descartes de natuur een doode machine
geworden. De lichamen zijn uitsluitend passief, zij ondergaan slechts de kracht, die van buiten op hen inwerkt.
Aan den stoot, die van buitenaf op een lichaam inwerkt,
zal het geen weerstand bieden. Ook op andere lichamen
kunnen de lichamen zelve de kracht niet overbrengen.
Maar aangezien Descartes toch inzag, dat bij de botsing
van twee lichamen van ongelijke kracht door de snelheid van het grootste de richting van de kleinste kracht
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gewijzigd wordt, zag hij zich toch genoodzaakt, aan de
lichamen een zekeren tegenstand toe te kennen, die op
andere inwerkt en door welke hetzelve tegenstand kan
bieden. Dit noemt Descartes de traagheid en hij verklaart
deze uit het feit, dat elk lichaam den toestand wil bestendigen, waarin het zich bevindt, Maar in de uitgebreidheid
zonder meer kan nergens een kracht ontdekt worden,
die weerstand biedt en die den toestand van het lichaam
bestendigen kan 24 ).
Hier nu begint Leibniz. Hij toont aan, dat de traagheid geen eigenschap der uitgebreidheid kan zijn en dat
men een nieuwen factor aan moet nemen : de energie of
kracht, die als metaphysisch- dynamisch beginsel in alle
lichamen werkzaam is. Deze kracht is iets, wat met grootte, gestalte en beweging niets uitstaande heeft 25 ). En
deze kracht wordt voor hem het substraat der lichamelijke
en psychische verschijnselen. — Wat zijn nu de gevolgen
van deze theorie? Dat het universum in plaats van een star
en doodsch mechanisme tot een geheel van levende krachten wordt. Overal zien wij de werkingen en openbaringen
van deze krachten ; maar hun bestaan redelijk bewijze n
kunnen wij niet ; d. w. z. de kracht is een metaphysisch,
maar geen physisch beginsel, wiens bestaan aangenomen,
maar niet bewezen kan worden. De energie is ondeelbaar,
eeuwig, oorspronkelijk en immateriëel. Dat in alle organismen een immateriëel beginsel werkzaam is, is nu voor
Leibniz een der belangrijkste gevolgtrekkingen en daarmee is hij in volstrekte tegenstelling met Descartes gekomen. Volgens Descartes waren geest en materie volstrekt van elkaar gescheiden te houden : hij was dualist.
Geen grooter tegenstelling volgens hem dan die van „denken" en „uitgebreidheid", dus van het psychische en
physische. In het denken heerschen de ideeële, in de lichamen slechts materiëele wetten. De natuur der geesten
bestaat slechts in het denken en in het denken laat zich
het psychische volledig oplossen en begrijpen. Volgens
hem bestaat dus niets, wat onbewust is en wat zich niet
laat analyseeren. Het wezen der lichamelijke dingen
.
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bestaat slechts in de uitgebreidheid. En er is niets, dat
zich laat deelen en oplossen tot laatste ondeel- en onoplosbare eenheden, maar er bestaan slechts doode massa's
die door blinde krachten van buitenaf worden bewogen.
Er is dus evenmin iets onuitgebreids in het lichamelijke
als iets onbewusts in het psychische 26 ). Geheel anders
Leibniz. Door de aanname der kracht als metaphysisch
beginsel vermocht hij de tegenstelling van denken en
uitgebreidheid te verzoenen. Want dit beginsel werd,
zooals gezegd, opgevat als de drager van zoowel psychische als physische eigenschappen. Aangezien de kracht
een immateriëel principe is, omvat en draagt zij alle geestelijke werkzaamheden, maar omdat ook het lichamelijke
niet zonder kracht gedacht kan worden, is ook het physisehe een „uitvloeisel", een „phaenomeen" van deze kracht.
De vitale, organische eenheid van psychische en physische
elementen in één individu, die als uitvloeisel, als phaenomeen van één en dezelfde kracht hebben te gelden, noemt
Leibniz nu een „substantieele eenheid". Ieder organisch
wezen bezit een krachtcentrum ; ieder krachtcentrum
is een substantie, die als een eenheid van verscheidenheden, als een enkelvoudig en oorspronkelijk, uit zichzelven handelend en strevend autonoom wezen moet
worden opgevat 27 ). „Iedere substantie" zegt Leibniz,
„is een wezen, dat tot activiteit in staat is" 28 ), d. w. z. :
een substantieele eenheid is een vitaal krachtcentrum
dat haar activiteit geheel van binnen uit vermag te ontplooien en zichzelf te verwezenlijken.
In tegenstelling met het Monisme van Spinoza neemt
Leibniz nu een oneindige pluraliteit van substantieele
krachtcentra aan. Het geheele universum is vol van deze
krachtcentra, die ondeelbaar en eeuwig zijn. Leibniz
veronderstelt dus, dat er substantiëele eenheden bestaan,
die ieder een individueele existentie bezitten en hij noemt
ze : „points metaphysiques" 29 ). Hij noemt ze zoo, om ze niet
met wiskundige eenheden of physische atomen te verwisselen. Deze zijn levenloos en alle aan elkaar gelijk. Maar
bij Leibniz is er in elke substantieële, m etaphysische een-
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heid een vorm- en ontwikkelingsdrang werkzaam, die
maakt, dat elke substantie een bepaald, individueel karakter vertoont. Deze vorm en ontwikkelingsdrang in de substantiëele eenheden maakt ze tot z. g. „entelechieën". Wat
is nu een „entelechie" en wat is een „entelechisch proces" ? Leibniz heeft het woord en het begrip „entelechie"
aan Aristoteles ontleend. Deze verstaat onder een „entelechie" het actueel geworden doel van een proces, dat
reeds bij wijze van mogelijkheid potentiëel gegeven was 30).
Datgene, wat in de ontwikkeling van een plant of dier
het latere is, .is feitelijk het vroegere. D. w. z. : een plant
of dier verwezenlijkt in zijn ontwikkeling een bij voorbaat aangegeven plan. „Entelechie" beteekent : het doel ,
de volmaaktheid in zich hebbend, d. i. het inhaerentzijn der doelmatigheid. Deze „entelechie" ontwikkelt
zich geheel van binnen uit, zij heeft geen invloed of hulpvan-buiten noodig.
Deze opvatting der entelechie maakt Leibniz tot de
zijne. Hij verklaart „On pourroit donner le nom d'Entelechies à toutes les substances simples ou Monades creées,
car elles ont en elles une certaine perfection (ovt re)
EvrE/14 il y a une suffisance (a)rdexEta), qui les rend
sources de leur actions internes et pour ainsi dire des
Automates incorporels" 31). Met deze opvatting der substantiëele eenheid als entelechie heeft Leibniz een zeer
belangrijke synthese voltrokken tusschen de twee verschillende methodes van natuurbeschouwing die wij boven
hebben besproken, nl. tusschen de teleologische en de
mechanische of anders gezegd, tusschen de aanname
van „causae efficientes" en van „causae finales". We hebben reeds gezien, dat er twee verschillende wijzen van
natuurbeschouwing zijn : de eene meent vormgevende
en doelstellende energieën te kunnen onderkennen, die
in de natuur werkzaam zijn, de andere loochent deze
teleologie en kan slechts blind-mechanische krachten
in de natuur aanvaarden. Leibniz nu heeft, door de substantieele eenheden als entelechiëen te beschouwen,
beide opvattingen in een hoogere synthese vereenigd.

.
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Voor hem zijn er in alle organismen twee factoren aanwezig : de „vorm" en de „materie". De „vormen" zijn
richtinggevende en doelstellende energieën ; in de materie
heerschen daarentegen mechanische krachten. De substantiëele eenheid, beschouwd als materie, gehoorzaamt
aan de wetten der mechanika : zij heeft een „causa efficiens". De substantiëele eenheid beschouwd als zich ontwikkelende vorm is entelechisch, d. w. z. : zij heeft den
grond, de oorzaak en het doel van haar vormenontwikkeling in zichzelf, zij heeft een „causa finalis". Volgens

Leibniz nu is in elk organisme het psychische op te vatten
als de vormgevende doelstellende, actieve kracht, als
het levensbeginsel en hij noemt het met Aristoteles de
„entelechia prima". Hij beschouwt de materie, de stof,
waaruit het organisme gevormd en opgebouwd is, als de
„passieve kracht", waarop de „entelechia prima" a. h. w.
haar stempel drukt en deze tot een bijzondere individualiteit maakt. Om een bepaald individu te maken tot

dat, wat het is, moet er een actieve, vormgevende, doel
stellende kracht in de passieve, aan mechanische wetten
gehoorzamende stof werkzaam zijn 32).
Leibniz heeft het merkwaardig verschijsel, dat er
in het levensproces van een organisme een kracht werkzaam is, die bij voorbaat reeds het doel harer werkzaamheid in zich heeft, trachten te omschrijven door te
zeggen, dat „het tegenwoordige de toekomst in zijn
schoot verborgen houdt" of dat „het tegenwoordige
zwanger is van de toekomst" of wel, „dat in iedere
substantie de sporen van alles te vinden zijn, wat er
met haar gebeurd is en gebeuren zal" 33 ). We hebben
opgemerkt, dat het substantiëele krachtcentrum als
„entelechie" op te vatten is. Haar teleologische ontwikkeling en zelfverwezenlijking geschiedt geheel van binnen uit, dus zonder invloed van buiten. De monaden zijn
dus volstrekt „autonoom" en „autarchisch" ; alle bijzonderheden, waardoor zich de individueele substanties
van andere onderscheiden, zijn bij voorbaat gegeven en

64

DE BETEEKENIS DER PERSOONLIJKHEID BIJ LEIBNIZ.

kunnen niet losgemaakt worden van de substantie zelve ;
zij zijn dus inhaerent 34 ).
Leibniz had de substantie bepaald als een wezen,
dat tot werkzaamheid is staat is. Waarin bestaat nu
deze activiteit ? Hij zegt : In het vormen en ontwikkelen van percepties, waarnemingen. Wat zijn nu deze
percepties ? Zij zijn „synthetisch" en een „uitdrukking
der veelheid in de eenheid" 35 ). Daarmee is dan bedoeld,
dat in de waarneming een veelheid van voorstellingen
tot een eenheid wordt samengevat. Zij is een eenheid, die,
hoewel zij ondeelbaar is en slechts momenteel bestaat,
toch de herinnering aan het verleden en de strekking
naar het toekomstige in zich vereenigt. De werkzaamheid, het leven der monade bestaat nu in het zich bewust
worden dezer percepties. Het leven, zegt Leibniz, is
een „principium perceptivum". Dit worde nader toegelicht.
Wij hebben gezien, dat alle monaden entelechieën zijn,
dat dus hun zelfontplooiing en -ontwikkeling doelmatig naar een bij voorbaat vastgesteld plan verloopt. Bestaat nu het leven der monaden in het vormen van
voorstellingen, dan moet dit plan van zelfrealiseering
in de monade op de wijze de r praeformatie aanwezig
zijn en de zelfontplooiing is dan een bewustw9rding
dezer praeformatie. Iedere monade heeft de strekking
naar bewustwording van haar innerlijk wezen in zich.
Zij draagt in zich de wet der voortzetting harer activiteit 3 fi). Leibniz spreekt nu van een „vis repraesentativa" en hij verstaat hieronder het vermogen tot ontwikkeling en zelfontplooiing door voorstellingen. Ontwikkeling is voor hem gelijk aan verwezenlijking der
doelstellende kracht. Deze doelstellende kracht is niet
denkbaar zonder voorstelling van het einddoel der ontwikkeling. dus zonder een voorstellende kracht. Deze
voorstelling is volstrekt niet hetzelfde als bewustzijn,
want bewustzijn is voor hem slechts de bewuste voorstelling, terwijl er zeer goed een onbewuste voorstelling voor
een doelstellende kracht denkbaar is. Leibniz maakt nu
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een scheiding tusschen een „perceptie" en een „apperceptie". De eerste term zouden we kunnen vertalen door
bewustwording, de tweede duidt aan, dat er aan die bewustwording nog iets wordt toegevoegd. Dat meerdere
is een grootere helderheid van bewustzijn, waardoor
de voorstelling niet alleen wordt opgevat, maar ook
ingevoegd wordt in het geheel onzer voorstellingen 37 ).
Met' deze onderscheiding tusschen de perceptie en apperceptie heeft Leibniz een buitengewoon belangrijke ontdekking gedaan, nl. die van het onbewuste.
Alle monaden bezitten de gelijke percepties, maar zij
worden zich van deze niet op gelijke wijze bewust. Het
Bene organisme, b.v. een plant of een dier heeft minder
klaarbewuste voorstellingen dan een hooger b.v. een
mensch. Iedere bewuste voorstelling is volgens Leibniz
nu ontstaan en samengesteld uit een oneindig aantal
onbewuste. Want evenals we in het bruisen der zee de
enkele golfgeluiden niet kunnen hooren, omdat zij te
gering zijn. om tot ons bewustzijn door te dringen, zoo
is elke bewuste voorstelling samengesteld uit een onmetelijk aantal onbewuste 38 ). De ontwikkeling en zelfontplooiing der monade is nu niets anders dan een bewustwording der onbewuste voorstellingen. Hoe helderder
en duidelijker voorstellingen een monade heeft ver-

worven, des te volmaakter is zij.
Er laten zich nu drie trappen van bewustwording onderscheiden en daarmee drie stadia in de ontwikkeling van het
menschelijk bewustzijn 39 ). De laagste trap is die der „idée
obscure", waarin wat voorgesteld wordt, nog niet van anderen kan worden onderscheiden. De tweede trap is die der
gewaarwording of de verwarde onklare perceptie, waardoor
de ziel wel tot bewuste voorstellingen komt en deze van
elkaar kan onderscheiden, maar waarin zij nog niet tot
zelfbewustzijn gekomen is. De derde en hoogste trap is
die der duidelijke, bewust verworven voorstellingen.
Hier zijn scherpe definities en zelfbewustzijn mogelijk.
Dezelfde rangorde vinden wij overal in de natuur. De
laagste organismen hebben slechts „idées obscures",
O. E. XX 1
5
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de hoogere streven naar de „idées distinctes", die eindelijk de mensch en het volmaakst God bezitten. Leibniz
beschouwt dus de ziel als een scheppende kracht. Zijg
bezit een oneindig scheppend leven, want zij is in staat
steeds weer nieuwe inhouden te produceeren, zich steeds
klaarder bewust te worden van haar innerlijke leven.
Wij hebben gezien, dat de monade leeft als een naar
voorstelling strevend krachtcentrum. Wat stelt nu de
monade voor ? Het antwoord van Leibniz luidt : Iedere
monade heeft een voorstelling en is een spiegel van het
Universum. Het Universum of de Godheid realiseert zijn
wezen door de monaden, die ieder op hun wijze deze
realiseering bewerkstelligen door het wezen der Godheid
als in een spiegel te weerkaatsen. Iedere monade is dus
een spiegel en een nabootsing der Godheid, die het Universum uitdrukt volgens haar eigen wezen 40 ).
„Toute substance est comme un monde entier et comme un miroir de Dieu ou bien de tout l'univers, qu'elle
exprime chacune it sa facon, a peu pres comme une même
ville est diversement representée selon les différentes
situations de celuy qui la regarde. Ainsi l'univers est en
quelque facon multiplié autant de fois qu'il y a de substances, et la gloire de Dieu est redoublié de même par
autant de representations toutes différentes de son
ouvrage" 41).
„Dieux tournant pour ainsi dire de tous costés et
de toutes les faCons le système general des phenomenes qu'il trouve bon de produire pour manifester sa
gloire, et regardant toutes les faces du monde de toutes les manieres possibles, puis qu'il n'y a point de rapport qui échappe a son omniscience ; le resultat de chaque venu de l'univers, comme regardé d'univers conformement a cette veue si Dieu trouve bon de rendre sa
pensée effective et de produire cette substance" 42).
„Et qu'ainsi it n'y a point d'hypothese qui fasse
mieux connoistre la sagesse de Dieu que la nostre, suivant la quelle it y a par tout des substances qui marquent sa perfection, et sont autant de mit airs mais dif-

DE BETEEKENIS DER PERSOONLIJKHEID BIJ LEIBNIZ.

67

ferent de la beauté de l'univers, rien ne demeurant vulde, sterile, inculte et sans perception. Il faut meme tenir
pour indubiable que les loix du mouvement et les revolutions des corps servent aux loix de justice et de police, qui s'observent sans doute le mieux qu'il est possible dans le gouvernement des esprits, c'est à dire des
Ames intelligentes, qui entrent en societé avec luy et
composent avec luy une maniere de Cité parfaite, dont
il est le Monarque" 43).
Als nu volgens Leibniz iedere monade de uitdrukking,
de spiegel van den cosmos is, die op haar bijzondere
wijze dezen cosmos weerkaatst, dan volgt hieruit, dat
iedere substantiëele eenheid of monade een „microcosmos", een „univers concentré" is. Maar deze „microcosmos" is geen starre, louter passief weerkaatsende
spiegel, neen hij is een levende, actieve spiegel, die zijn
voorstellingen uit eigen kracht produceert 44 ). Leibniz
neemt nu een wereldorde aan, waarbij alle monaden
een bij voorbaat bepaalde plaats in het universum innemen. In alle monaden wordt het heelal uitgedrukt en
gespiegeld, maar in iedere slechts vanuit een bepaalde
plaats, die zij in deze rangorde inneemt. De monaden
op de laagste trap dezer rangorde drukken het Universum het onvolmaaktst en onduidelijkst uit ; de hoogere
monaden volmaakter en duidelijker enz. Alle monaden
zijn verschillende microcosmen en in iedere enkele is
het geheel weerspiegeld op bijzondere, volstrekt eenige
wijze. Alle microcosmen zijn perspectievische voorstellingen van één wereld, van uit verschillende gezichtspunten.

„Comme une même ville regardée de differens cotés
paroist toute autre et est comme multipliée perspectivement, il arrive de même, que par la multitude infinie
des substances simples, il y a comme autant de differens
univers, qui ne sont pourtant que les perspectives d'un
seul selon les differens points de vues de chaque Monade" 45 ).
Wij zagen, dat de monade geheel van binnen uit, uit
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eigen vermogen, haar voorstellingsleven ontplooit, zonder een invloed van buiten te ontvangen. Leibniz drukt
het uit door te zeggen, dat de monaden „geen deuren
of vensters hebben".
„Il n'y a pas moyen aussi d'expliquer, comment une
Monade puisse être alterée ou changée dans son interieur par quelque autre creature, puis qu'on n'y souroit
rien transposer ny concevoir en elle aucun mouvement
interne, qui puisse etre excité, dirigé, augmenté ou diminué la dedans, comme cela se peut dans les composés, oú il y a de changement entre les parties. Les Monades
n'ont point de fenêtres, par lesquelles quelque chose
y puisse entrer ou sortir. Les accidens ne souroient se
detacher, ny se promener hors des substances, comme
faisoient autres f ois les especes sensibles des scholastiques. Ainsi ny substance ny accident peut entrer de
dehors dans une Monade" 46).
Maar niet alleen bestaat er geen contact tusschen de
monaden onderling, maar ook is er geen monade met een
andere identiek.
„Il faut meme que chaque Monade soit differente de
chaque autre. Car il n'y a jamais dans la nature deux
Etres, qui soient parfaitement l'un comme l'autre, et
oú il ne soit possible de trouver une difference interne,
ou fondée sur une denomination intrinseque" 47).
Hiermede heeft Leibniz een der belangrijkste stellingen voor zijn systeem uitgesproken : Iedere monade is
volstrekt eenig en kwalitatief van elke andere onderscheiden. Hieruit volgt een metaphysisch individualisme. Leibniz verklaart „Tout Esprit estant comme un
monde à part, suffisant a luy même, independant de
toute autre creature, enveloppant l'infini, exprimant
l'univers, il est aussi durable, aussi subsistant et aussi
absolu que l'univers luy meme des creatures" 48 ).
Elke monade, zoo kunnen wij nu zeggen, is een wereld
op zichzelf, die haar eigen leven leeft : zij is niet alleen volstrekt eenig, maar ook volstrekt eenzaam.

Wij zullen nu samenvatten, wat wij hierboven in het al-
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gemeen over de monadenleer gezegd hebben en dit toepassen op de persoonlijkheid. De laatste realiteit van
alle wezens bestaat dus voor Leibniz uit metaphysische
atomen, substantiëele eenheden of monaden. Alle monaden zijn entelechieën, d. w. z. zij zijn doelstellende en
doelnastrevende krachtcentra, wier geheele ontwikkelingsgang bij voorbaat aangeduid ' is. Het leven der monaden
bestaat nu uit het zich-bewust-worden van voorstellingen. De laagste en lagere monaden vormen slechts onbewuste en onklare voorstellingen, percepties ; de hoogere
en hoogste, bewustgeworden heldere voorstellingen of
appercepties. Elke monade is een levende spiegel van het
heelal, die op volstrekt Benige wijze den cosmos weerkaatst.
Dat zijn de hoofdtrekken van Leibniz' monadenleer.
Wat beteekent dit nu voor de persoonlijkheid ? De menschelijke persoonlijkheid is volgens Leibniz een, zichzelfbewuste, monade.
„Le mot de personne emporte un être pensant et intelligent, capable de raison et de réflexion, qui se peut
considérer soi-meme comme le même, comme une même
chose, qui pense en différens tems, et en différens lieux ;
ce qu'il fait uniquement par le sentiment, qu'il a de ses
propres actions. Et cette connoissance accompagne toujours nos sensations et nos perceptions présentes, quand
elles sont assez distinguées,et c'est par là que chacun
est à lui meme ce qu'il appelle soi même. On ne considere pas dans cette rencontre, si le même soi est continué dens la meme Substance ou dans diverses Substances ; car puisque la conscience (consciousnes ou consciosité) accompagne toujours la pensée, et que c'est la qui
fait que chacun est ce qu'il nomme soi même et par oú
il se distingue de toute autre chose pensante, c'est aussi
en cela seul que consiste l'identité personelle, ou ce qui
fait qu'un Etre raisonnable est toujours le même ; et
aussi loin que cette conscience peut s'étendre sur les
actions ou sur les pensées déja passés, aussi loin s'étend
l'identité de cette personne, et le soi est présentement
le même qu'il étoit alors" 49).

70

DE BETEEKENIS DER PERSOONLIJKHEID BIJ LEIBNIZ.

De menschelijke persoonlijkheid neemt voor Leibniz
in de rangorde der monaden een zeer bijzondere plaats in.
De mensch is een bewust handelend, aan zichzelf gelijkblijvend, geestelijk wezen. In den mensch als persoonlijkheid heeft de natuurlijke ontwikkeling haar doel bereikt.
In de persoonlijkheid zien wij den geleidelijken overgang
van het natuurlijke naar het geestelijke. De persoonlijkheid waarborgt, als moreel wezen, de eeuwige harmonie
van het heelal, want er bestaat nu geen klove meer tusschen natuur en geest. De mechanische wetten, die in de
natuur onbewust heerschen, worden in de geestelijke
persoonlijkheid als moreele wetten bewust geopenbaard.
De moreele wettelijkheid is het doel, dat de natuur voor
oogen staat, die zich trapsgewijze steeds volmaakter
ontwikkelt en eindelijk in het geestelijk bewustzijn
van den mensch haar voltooiing bereikt 50 ). Deze moreele
wettelijkheid te openbaren is het doel, dat de natuur.
a. h. w. onbewust voor oogen staat. Zij ontwikkelt zich
trapsgewijze steeds volmaakter, om eindelijk in het geestelijk bewustzijn der persoonlijkheid haar voltooiing
en haar glorie te bereiken.
Maar de persoonlijkheid heeft voor Leibniz nog een
andere hoogere beteekenis. We hebben gezien, dat alle
monaden spiegels zijn van het heelal : elke substantiëele
eenheid is een werkzame, levende spiegeling van den cosmos of, zooals Leibniz ook zegt, een centrum, dat een
oneindige periferie uitdrukt 51 ). De persoonlijkheden of
de geesten echter noemt Leibniz, de conterfeitsels der
Godheid.
„Pour ce qui est de l'ame raisonnable ou de l'Esprit
il y a quelque chose de plus, que dans les Monades, ou
même dans les simples Ames. Ii n'est pas seulement un
Miroir de l'univers des Creatures, mais encore une image de la Divinité. L'Esprit n'a pas seulement une perception des ouvrages de Dieu, mais il est même capable
de produire quelque chose qui leur ressemble, quoiqu'en
petit. Car, pour ne rien dire des merveilles des songes,
oil nous inventons sans peine (mais aussi sans en avoir
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la volonté) des choses auxquelles it faudroit penser
iongtemps pour les trouver quand on veille, noire Ame
est architectonique encore dans les Actions volontaires :
et decouvrant les sciences, suivant lesquelles Dieu a
reglé les choses (pondere, mensura, numero, etc.) elle finite
dans son d é partement, et dans son petit Monde oú i t lay
est permis de s'exercer, ce que Dieu fad dans le grand" 52 ).
De geesten bootsen dus het werk der Godheid na :
„On peut done dire que chaque substance simple est
une image de l'univers, mais que chaque esprit est par
dessus cela une image de Dieu, ayant connoissance de la
necessité des verités éternelles, entendant les raisons
des faits et imitant l'Architecture de Dieu, et aussi
capable par là d'entrer en societé avec luy et de fournir un membre de la cité de Dieu. Etat le mieux reglé
qu'il est possible, comme le monde aussi est la plus
parfaite de toutes les structures, et le meilleur cornposé physique et le meilleur composé moral" 53).
Iedere persoonlijkheid of geest is derhalve een God in
het klein.
„Je jugeois pourtant qu'il n'y falloit point mêler
indifferemment ou confondre avec les autres formes ou
ames les Esprits ny l'ame raisonnable, qui sort d'un ordre
superieur, et ont incomparablement plus de perfection
que ces formes enfoncées dans la matiere qui se trouvent partout à mon avis, estant comme des Dieux petits
au prix d'elles, faits a l' image de Dieu, et ayant en eux
quelque rayon des lumieres de la Divinicé" 51 ).
Men ziet : hier heeft het individualisme van Leibniz
zijn hoogste trap bereikt. Maar de persoonlijkheid is niet
een tijdelijke spiegeling of een vergankelijke nabootsing
van het Goddelijke, neen, zij heeft eeuwige, onvergankelijke waarde en beteekenis : de persoonlijkheid is onster,f eiijk. Om dit te begrijpen dienen wij nog een der belangrijkste zijden der monadenleer even te belichten. Voor
Leibniz zijn, zooals gezegd, de substantiëele eenheden
ondeelbaar en onvernietigbaar d.w.z.: geen monade kan
plotseling vergaan, maar zij kan ook niet uit het niets
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ontstaan. De individualiteit als metaphysisch verschijnsel is van eeuwige beteekenis. De monade is, zooals
gezegd een psychophysische eenheid, dus daarom kan
er nooit van een absolute scheiding van het lichamelijke en psychische sprake zijn. Wat wij dood noemen,
is volgens Leibniz slechts een metamorphose. De materie
is voor Leibniz overal georganiseerd, d.w.z. alles bestaat
uit ondeelbare en onvernietigbare, bezielde krachtcentra. Dood is slechts de schijnbare vernietiging van het
organisme, dat in anderen vorm blijft voortbestaan. En
alle ontstaan van organismen is niets anders dan een
vermeerdering en ontwikkeling van reeds bestaande.
„Non solum animae sed animalia immortalia sunt".
„Et quand reconnoist que toutes les generations ne
sont que des augmentations et developpemens d'un animal déja formé, on se persuadera aisément, que la corruption ou la mort nest autre chose que la diminution
et enveloppement d'un animal qui ne laisse pas de subsister et de demeurer vivant et organisé" 55 ).
„Comme les animaux generalement ne naissent point
entierement dans la conception ou Generation, ils ne perissent pas entierement non plus dans ce que nous appelions Mort : car il est raisonnable, que ce qui ne commenee pas naturellement, ne finisse pas non plus dans
l'ordre de la nature. Ainsi, quittant leur masque ou
leur guenille, ils retournent seulement a un Theatre
plus subtil, ou ils peuvent pourtant être aussi sensibles et bien reglés, que dans le plus grand" 56).
Wij zien dus, dat het leven der monade een eeuwig
leven is, dat geen ondergang of vernietiging kent. Alle
leven is ontwikkeling (développement), iedere ontwikkeling is gedaanteverwisseling of metamorphose. De
organismen zijn in voortdurende beweging en zij veranderen voortdurend hun deelen 57 ). Dood en geboorte
zijn dus beide stadia in de ontwikkeling van het eeuwige
leven. Geboorte is de ontwikkeling (evolutio), dood is=
verpopping (involutio) 58 ). Is aldus iedere monade onvergankelijk, dan bestaat natuurlijk ook de menschelijke
.
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persoonlijkheid of monade eeuwig. Maar omdat de mensch
als bewust - handelend wezen zich van de andere organismen onderscheidt, is ook zijn voortbestaan een ander.
Want de mensch is een moreel wezen en deze moreele
personaliteit is in hoogeren zin onvergankelijk dan
die van het lagere, dierlijke organisme. Leibniz maakt
dit verschil : de dierlijke organismen zijn onvergankelijk, de menschelijke geesten onsterfelijk 59 ). Wij
zagen, dat Leibniz de persoonlijkheden opvat als
conterfeitsels van Gods wezen, als geesten, die Gods
werken nabootsen, als kleine Godheden. Aangaande
hun onsterfelijkheid zegt Leibniz nu : „Les seuls esprits
sont faits à son image, et quasi de sa race ou comme
enfans de la maison, puisqu' eux seuls le peuvent servir

librement et agir avec connoissance à l'imitation de la
nature divine : un sent esprit vaat tout un monde, puisqu'l
ne l'exprime pas seulement mais le connoist aussi, et
s'y gouverne it la facon de Dieu. Tellement qu'il semble
quoy que toute substance exprime tout l'univers, que
neantmoins les autres substances expriment plustost
le monde que Dieu, mais que les Esprits expriment
plustost Dieu que le monde. Et cette nature si noble
des Esprits, qui les approche de la divinité autant qu'il
est possible aux simples creatures, fait que Dieu tire
d'eux infinement plus de gloire que du reste des Estres,
ou plustost les autres Estres ne donsent que de la matiere aux esprits pour le glorifier Il ne faut done
point douter que Dieu n'ait ordonné tout en sorte que
les Esprits non seulement puissent vivre tousjours, ce
qui est immanquable, mais encor qu'ils conservent tousjours leur qualité morale, a f in que sa cité ne pende aucune.
Et par consequent ils seroient tousjours ce qu'ils sont.
Autrement ils ne seroient susceptibles de recompense
ny de chastiment, ce qui est pourtant de l'essence d'une
Republique, mais surtout de la plus parfaite, oú rien
ne scauroit entre negligé" 6o).
God wil dus volgens Leibniz, dat de kern, het wezen
der moreele persoonlijkheid bewaard blijft. Hiermede

.

.

74

DE BETEEKENIS DER PERSOONLIJKHEID BIJ LEIBNIZ.

is dus gezegd, dat de persoonlijkheid een werkzame en
onmisbare factor in het proces der ontwikkeling en bewustwording des geestes is. Zij is eeuwig als de cosmos zelve,
zij is een lid van de „societas divina". Iedere persoonlijkheid zal, als zij haar eigen wezen volledig ontplooit en
verwerkelijkt, tevens het cosmische zelve realiseeren.
In ieder individu zal de bijzondere bepaaldheid bestendigd worden, zoodat in Gods gemeenschap geen persoonlijkheid, gelijk in de organische wereld geen substantie
verloren of te niet gaat. Want „het bestaan eener ziel
weegt tegen een wereld op" 61). Beschouwen we nu tenslotte deze opvatting der persoonlijkheid in verband
met Leibniz' wereldbeschouwing.
Niemand zal loochenen, dat wij hier met een grootsche metaphysische conceptie te doen hebben, die tevens
-een getrouwe weerspiegeling is van Leibniz' individualiteit. Het geheele universum is voor dezen rijken en origineelen geest, voor dezen rusteloos-vorschenden onderzoeker en denker vervuld met scheppend leven. Overal
en in alles is rustelooze werkzaamheid, individueele
ontwikkeling, zelfverwezenlijking en zelfbestendiging.
Nergens leegte, nergens stilstand of verstarring, nergens
vernietiging en dood, maar het eeuwige leven doortrilt
den cosmos. En in een geleidelijke trapsgewijze ontwikkeling en verheldering van het bewustzijn beseft en aanschouwt de denkende geest des menschen, die met den
geest der Godheid verwant is, de verheven schoonheid
van het Universum, en hoort hij de groote harmonie, die
het Heelal doorklinkt. Gelijk in myriaden fonkelende
kristallen breekt het Goddelijke licht zich in tallooze
stralen en kleuren en elke kristal is een wereld in het klein,
die van onschatbare beteekenis voor het groote geheel is.
Want geen factor mag worden verwaarloosd, geen schakel
kan worden gemist. Wat in de lagere organismen nog
slaapt of sluimert, is in de hoogere tot volle bewustzijn
gekomen, gelijk de schemering den naderenden dag verkondigt. De dag, die eindelijk in den menschelijken
geest in volle glorie en schoonheid verschijnt. In de
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menschelijke persoonlijkheid blijkt het kunstwerk der
schepping te zijn voltooid. Hier moet de spiegeling van
het Goddelijke licht het duidelijkste weerkaatst en in
den scheppenden kunstenaar en wijsgeer is de innige
verwantschap met den cosmischen kunstenaar en denker,
God, gewaarborgd, want dezen, de denker en de scheppende kunstenaar zijn in staat het Goddelijke kunstwerk
in het klein in „architectonische proeven" na te bootsen.
Leibniz was geen kunstenaar, doch een denker en daar
heeft hij zich maar zeer sporadisch geuit over de-om
aesthetica. De schoonheid is slechts een „Vorschmack
and Probe" voor de hoogere harmonie : de intellectueele en moreele wereldorde 62).
Hier hooren wij den rationalist en moralist Leibniz,
voor wien de wiskundige beschouwingswijze en de moreele
wettelijkheid meer zijn dan het aesthetische. Maar het
hoogste is voor hem toch liet zedelijke handelen. De moreele persoonlijkheid moet de harmonie met het cosmische en de intelligibele godsgemeenschap in haar daden
en handelingen openbaren en verwezelijken. In de onbaatzuchtige liefde tot God vindt de persoonlijkheid
haar innigste geluk.
„On peut même dire, que dès à present l'Amour de
Dieu nous fait jouir d' un avant ;oat de la felicité future.
Et quoyqu'il soit desintéressé, it fait par luy même
notre plus grand bien et interest, quand même on ne l'y
chercheroit pas, et quand on ne considereroit que le
plaisir qu'il donne, sans avoir égard a l'utilité confiance dans la bonté de notre Auteur et Maitre, laquelle
produit une veritable transquillité de l'esprit, non pas
comme chez les Stoiciens, resoles a une patience par
force, mais par un contentenent present, qui nous assure
même un bonheur futur. Et outre le plaisir present, rien
nu sauroit etre plus utile pour l'avenir, car l'amour de
Dieu remplit encore nos esperances, et nous mène dans
le chemin du suprême bonheur, paree qu'en vertu du
parfait orare etabli dans l'univers, tout est fait le mieux
qu'il est possible, tapt pour le bien general, qu'encore
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pour le plus grand bien particulier de ceux qui en sont
persuadés, et qui sont contents du divin gouvernement
ce que ne sauroit manquer dans ceux qui savent aimer
la source de tout bien. Il est vrat' que la supreme felicité (de quelque vision beati f ique, de connoissance de
Dieu, qu'elle soit accompagnée) ne sauroit jamais être
pleine, parce que Dieu étant infini, ne sauroit etre con
nu entierement. Ainsi noire bonheur ne consistera jamais,
et ne doit point consister dans une pleine jouissance, oú
it n'y auroit plus rien á desirer, et qui rendroit noire
esprit stupide, mais dans un progrés perpetuel a de nouveaux plaisirs et de nouvelles perfections" 63).
Daarin bestaat dus de laatste wijsheid van Leibniz :
Het leven der persoonlijkheid zij een bewustwording van
het Goddelijke in ons. De persoonlijkheid kan slechts in
haar werkzaamheid voor en in haar liefde tot de Godheid den waren zin der schepping beseffen en verwezenlijken en zoo de harmonie met het cosmische openbaren..
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HET BOEK VAN PROFESSOR HUIZINGA
DOOR

Mr. S. MULLER Fz.

Huizinga's boek over onze Bourgondische periode
is een merkwaardig boek, ook een zeer fraai boek. Geheel
nieuw van opzet, trekt het op een zeer origineel werkplan een gebouw op, even solide als goed van verhoudingen. De compleete lectuur, die het materiaal voor dien
bouw heeft geleverd, is eerbiedwaardig : tallooze boeken heeft de schrijver gelezen en aandachtig bestudeerd.
Te respectabeler is de moeite, die hij zich getroost heeft ,
omdat ieder, die deze literatuur eenigszins kent, weet,
hoe ondragelijk vervelend ze grootendeels is, hoe grauw
de zee van langdradige en gezochte redeneeringen, waaruit een aandachtige en scherpzinnige geest nu de zeldzame parels heeft opgevischt. Zeker zal onze schrijver
den geleerden, die met taaien moed deze verkleurde teksten zorgzaam hebben geprepareerd en geëxposeerd,
dankbaar geweest zijn ; maar alleen de heete begeerte,
om het beeld, dat hij scheppen wilde, langzamerhand
voor zijne verbeelding te zien rijzen en om het geestesleven der late middeleeuwen te leeren begrijpen, kan hem
toch gesteund hebben op zijne lange en eentonige reis.
Eindelijk heeft hij nu zijn doel bereikt. De menschen vals
dien tijd kent hij van buiten en van binnen ; deze mannen met vergeten namen zijn voor hem allen goede
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bekenden. Hij kent hun uiterlijk en hij begrijpt hunne
geesten ; als hij ze ons in het voorbijgaan voorstelt, verduidelijkt hij ons de motieven hunner handelingen, en
hij strooit in zijn verhaal tal van geestige opmerkingen
over hunne geesteshouding. Van het middeleeuwsche
leven, van de middeleeuwsche wijze van denken en doen
ontwerpt hij fraaie tafereelen, verlevendigd door eene
overrijke documentatie. Tal van gezegden van lang
gestorven menschen deelt hij ons mede, belangrijker
dikwijls dan hunne daden, die wij in zoo schemerige verte
slechts onduidelijk kunnen begrijpen en aarzelend waardeeren. En van de geheele periode, die hij heeft bestudeerd en voor ons beschreven, heeft hij aldus een beel d .
ontworpen, kleurig en verrassend levendig.
Overal buiten het gebied der kunst, zegt onze auteur,.
was het in de vijftiende eeuw duister. Een tijd van ontzettende depressie en grondig pessimisme was het, —
cene eeuw, waarin ieder leefde onder de beklemming
van onrecht en geweld, in eene hel, waar pest en brand
heerschten, waarin duivels en heksen schenen rond te
waren. De hoogere standen, edelen en magistraten, leefden
in voortdurende lotwisselingen en in ernstige gevaren
en zelfs de levens der ordinairste burgerluidjes waren
dikwijls heftig bewogen.
De ondeugden dezer menschen waren in het oog vallend.
Zij waren hoogmoedig en steeds begeerig naar den voorrang, zooals dat gaat in aristocratische maatschappijen ;
langzamerhand, als het burgerlijke element de overhand
krijgt, neemt de hebzucht de plaats van deze gebreken
als hoofdondeugd in. Alle deugden en alle gebreken
waren in deze maatschappij ook steeds overdreven en
heftig, „fel" zegt Huizinga. Het gevoel der middeleeuwers was ontvlambaar, buitensporig, teugelloos ; hunne aandoeningen zetten zich altijd dadelijk om in bonte
en gloeiende verbeeldingen ; hunne gevoelens en hunne
daden vertoonden dikwijls de meest krasse tegenstrijdigheden.
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Onze schrijver schetst ons den godsdienst van deze
menschen, allen overtuigd geloovig, ook bijgeloovig.
Hij vertelt ons van zekeren kapitein Bétisac, die openlijk
verklaarde, dat hij niet geloofde aan het bestaan van God
noch aan een eeuwig leven ; maar ik heb moeite, om zijne
verzekering als waar aan te nemen. Eerder houd ik de
uiting voor Bene bravoure, zooals de pose van de ridders,
van wie Huizinga aardig vertelt, wier vloeken een overtuigd vertoon van moed waren, terwijl eerst later de
gewoonte van vloeken zich voortplantte naar de lagere
standen, onder wie zij verliep in Bene platte grofheid
zonder beteekenis. Want de middeleeuwer was inderdaad
geloovig : zijne vaste overtuiging leidde hem soms zelfs
tot heftig en zot vertoon, zooals dien Napelschen koning,
die zich, om zijne religieuse nederigheid goed te vertoonen, bij zijn plechtigen intocht zijne hoofdstad liet binnendragen in een mestbak. Het was overdreven, onaangenaam,
al was dit vertoon zeker ernstig bedoeld. Maar de religieuse overspanning sloeg dan soms plotseling weder over
tot hinderlijk platte uitingen. Telkens ontmoeten wij
zulke sterke contrasten. Men weet, dat de bedevaarten
vaak aanleiding gaven tot stuitende tooneelen van ongebondenheid. En naast de innig vrome uitingen der
mystieken, krijgen wij soms de hinderlijkste grappen
te hooren : toen Rudolf Agricola's vader, pastoor van
Baflo, op den dag dat hij tot abt van Selwert gewijd werd, vernam, dat hem een zoon geboren was,
ontzag hij zich niet, om openlijk zijne tevredenheid te
betuigen, dat hij op dien dag tweemaal vader geworden was 1).
1) Ten onrechte noemt Huizinga echter als een voorbeeld van
onbeschaamde en belachelijke platheid het feit, dat bisschop David
van Bourgondië bij zijne wijding zijne hoofdstad binnenreed in een
harnas, dat hij, vóórdat hij in den Dom gewijd werd, verwisselde
voor een geestelijk gewaad. Dit was niet belachelijk, integendeel
een zeer ernstig ritueel. De landvorst reed zijne stad binnen in het
kleed, dat hem paste ; maar voordat hij zich tot kerkvorst liet
wijden, verwisselde hij van gewaad. Zoo liet ook bisschop Rudolf
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Was het dezen menschen dan geen ernst met hunne
godsdienst ? Ja zeker, ik ben er overtuigd van : dikwijls
waren zij echt en innig vroom. Thomas a Kempis is
door alle eeuwen heen het type gebleven van oprechte en diepgevoelde vroomheid ; in sommige perioden
scheen overdreven en uitbundig godsdienstvertoon zelfs
eene epidemie. Maar over het algemeen was toch de
toon der middeleeuwsche godsvereering meer mat en grauw.
De menschen gingen hun gang. Dan plotseling, wanneer het al te erg liep, beving hen de angst voor de gevolgen, voor vagevuur en hel, — dikwijls meer de angst dan
het berouw. Zoo deden de hooggeboren dames, van wie
onze schrijver vertelt, die na langdurig feestvieren een
tijd lang trokken naar een klooster van de observantie.
Werkheiligheid was zeer in den smaak : men kocht
aflaten, en als het zéér erg was, stichtte men kerken.
De kloosters waren te dikwijls een fatsoenlijk onderkomen voor kinderen uit groote gezinnen, die geen passend bedrijf vonden of niet tot een huwelijk kwamen.
De geestelijken werden dikwijls bespot, omdat de middeleeuwer — Huizinga merkt het aardig op — ten slotte
deze mannen minachtte, die niet mochten vechten en
niet trouwen.
Ook de literatuur en de kunst zijner periode karakteriseert onze schrijver. Hij 'erkent, dat men deze kunst
niet meer billijk kan beoordeelen, nu de passie er
voor ons geheel uit verdwenen is. Maar hij erkent toch
daarbij, dat dit gerijmel, zonder nieuwe gedachten en
vol valsch vernuft, hopeloos vervelend is ; men vindt
er geene natuur-observatie, geene natuur-beschrijving in,
geene innigheid en geen eenvoud, ook geen geest : wanneer een schrijver zich Bene enkele maal waagt aan ironie,
dan waarschuwt hij den lezer vooraf. Alleen de legende
en het volksverhaal geeft nog eenvoud en waarheid.
van Diepholt zich, om zijne dubbele qualiteit te toonera, met harnas
en mijter knielend afbeelden op het venster, dat hij schonk aan
zijnen Dom ; en nog altijd rust bisschop Frederik van Baden in dezen
tooi op zijne tombe in de Stiftskirche te Baden-Baden.
O. E. XX 1
6
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Voor het eerst ontmoet men in de vijftiende eeuw
geschriften in proza. Dit is, merkt Huizinga zeer juist
op, geen verval ; integendeel, het verkondigt, dat de tijd
van de voordracht voorbij is, dat de moderne lektuur
hare intrede doet, die hoogere eischen stelt aan de taal.
Maar het proza van dezen tijd is toch altijd nog uiterst
gebrekkig : in de handen dezer schrijvers is de historiographie verdord tot een relaas van schijnschoone wapenfeiten en solemneele staatsverhoudingen ; zij vertellen
slechts de uiterlijke gebeurtenissen, zonder eene eigene
zienswijze te hebben.
Sterk contrasteert met de literatuur de beeldende
kunst. Deze opmerking, waarop onze schrijver veel nadruk legt, is juist, al komt het mij niet geheel billijk voor,
dat hij de literatuur van het laatst der vijftiende eeuw
vergelijkt met de beeldende kunst van haar begin. Zeker
is deze oudere kunst zuiverder en hooger : Jan van Eyck
(en Claus Sluter, die allerzonderlingst vergeten wordt !)
staat torenhoog boven de vijftiende-eeuwsche schrijvers.
Rondweg komt Huizinga er dan ook voor uit, dat hij dezen
opbloei van eenvoud en innigheid in deze periode niet
ten volle begrijpt. Immers ook de opmerkingen van tijdgenooten over de wonderwerken van de beeldende kunst
der vijftiende eeuw getuigen nooit van bewondering voor
het kunstschoon. Zij uiten alleen hun ontzag voor het
heilige der voorstelling, of hunne burgerlijke verbazing
over den rijkdom van het geval. De beeldhouwwerken ,
die wij soms zoozeer bewonderen, schijnen alleen bestemd
geweest te zijn tot onderricht voor de analphabeten
onder de kerkbezoekers ; het publiek maakt nauwelijks
onderscheid tusschen hooge kunstwerken en bizarren
opsmuk. De kunst was dan ook nog allereerst praal ; de
vertooningen op de hoffeesten, waarvoor men toch de
hulp der groote schilders inriep, waren meestal buitengewoon wansmakelijk.
Het uitvoerigst is onze schrijver bij de schildering
van de overspanning der ridderidealen. Terecht acht
hij dit verschijnsel, dat de hoqgste kringen in dien tijd
.
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geheel vervulde, het meest karakteristieke van dezen
tijd. De hoogere standen leefden steeds in gevoelens
van edelmoedigheid, van heldhaftigheid, van glorie, van
krijgsroem vooral. En de gelegenheden, waarbij deze
gevoelens werden gemanifesteerd en verheerlijkt, de
plechtig georganiseerde, dagenlang durende hoffeesten
met hunne maaltijden en vertooningen, die met de grootste zorg, zelfs met eerbied in elkaar werden gezet, waren
voor de bezoekers waarlijk imposante gebeurtenissen.
Daarom zijn de beschrijvingen van tourrooien en hoffeesten van hooge waarde, om deze samenleving te
begrijpen ; want terecht legt Huizinga er nadruk op, dat
deze geheele riddercultus voor de tijdgenooten inderdaad
geweest is Bene zeer ernstige en zeer heftige aspiratie naar
een schoon leven. Niet te verwonderen is het dan ook, dat
de herinnering aan deze bijna liturgische Bourgondische
praalvoorstellingen nog eeuwenlang heeft voortgeleefd
aan de hoven der Habsburgers en der Spaansche Bourbons..
De schrijver is over dit onderwerp zeer welsprekend.
Maar toch gelukt het hem niet, om aan onzen tijd eenige
sympathie in te boezemen voor deze beschavings-phenomenen. Zij waren, hij erkent het zelf, in de vijftiende
eeuw niet echt, niet waar en niet hoog meer ; materieel,
hol en versleten, opgepoetst en valsch waren zij geworden. Buiten hun eigen kring, bevrijd van de hofetiquette, handelden de hooggeplaatste heerera onridderlijk en ruw ; de prozaische realiteit van hunne verlovingen en huwelijken hield weinig verband met hunne
hoofsche lief desidealen. En in nuchtere oogenblikken
zagen zij zelven wel in, dat de idealen der ridderschap
nutteloos en onbruikbaar waren voor de strategie zoowel als voor het sociale leven, onethisch zelfs en onaesthetisch. Vaak voelden de vertooners zelven van deze
droevige comedie zich beklemd in de knellende ceremoniën ; gaarne ontvloden zij in den geest de misère van het
hofleven door zich te verdiepen in de pastorale, waarbij
zij gaarne droomden van het innige geluk der eenvoudige,
ongekunstelde plattelanders.
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Deze karakteristiek van de laat-middeleeuwsche menschen is voortreffelijk. Telkens legt Huizinga daarbij
bijzonderen nadruk op het feit, dat deze maatschappij
vol is van tegenstellingen, van heftige tegenstrijdigheden. Terecht, maar het verwondert mij toch, dat hem
dit alles treft als iets ongewoons. Ik voor mij vind het niet
onverwacht ; want in elke uiting, in elke handeling van
den vijftiende-eeuwer zie ik, dat deze menschen met hun.
kinderlijk, zorgvuldig opgepoetst uiterlijk, waaraan zij
overdrevene waarde hechten, ten slotte toch nog natuurmenschen waren, zéér hartstochtelijk en impulsief, met
overdreven, demonstratieve, wilde uitingen, nog niet
geschoold tot de strenge zelfbeheersching, die eerst
eigen is aan hoogbeschaafden. Soms lezen wij van daden,
die doen denken aan het gedrag van wilden tegenover
hunne fetichs : een Groningsche jongen, die in 1492 verliest bij het dobbelspel, wreekt zich op het kruisbeeld,
dat hem, naar hij meent, heeft doen verliezen, en doorsteekt het. Dat treft ons als barbaarsch ; maar geheel
hetzelfde feit, dat zij onlangs in Italië opmerkten, verhaalde het echtpaar Scharten nog onlangs in zijn laatsten roman. In Italië leeft men dus nog altijd in denzelfden kring van gedachten, als wij in 1492 : de Italianen
beleven eerst thans de „herfsttij hunner middeleeuwen".
En ten slotte waren de vijftiende-eeuwers menschen zooals wij zelven.
Natuurmenschen waren de middeleeuwers ; dit feit
verklaart, dunkt mij, ook de tegenstrijdigheid hunner
uitingen,. Schrijvers over de middeleeuwen zijn gewoon, ze te schilderen als ruw, geweldig, brutaal. De
aandacht van anderen valt meer op hun be ko orlij ken
eenvoud en hunne waarachtige innigheid. Huizinga
vergroot de moeilijkheid, om deze eigenschappen met
elkaar te combineeren, door nadruk te leggen op eene
derde eigenaardigheid hunne neiging tot kleurige, weidsehe, plechtige praalvertooningen met streng ceremoniëel.
Hij zelf toont zich verwonderd over de combinatie dezer
drie uitersten. Inderdaad, dit alles schijnt niet te best
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bijeen te behooren. Maar toch, is het niet mogelijk dit
tegenstrijdige te vereenigen ? Mij dunkt, een voorbeeld
uit onzen eigen tijd schijnt de mogelijkheid te bewijzen..
Huizinga vertelt ons, hoe een vijftiende-eeuwsche chronist den oorlog roemt als Bene „j oyeuse chose" ; welnu,
wij herinneren ons nog al te goed den „frischen, fröhlichen Krieg", die ons onbegrijpelijk scheen en die toch.
in eere was bij zekere kaste. En als ik het wel heb, denken
deze kringen, wat achterlijk nog, ook veelszins als de
vijftiende-eeuwers. Zooals dezen een ridder bij uitzondering
eerden met den titel „heer", zoo is ook voor hen de
krijgsmansstand de eerste en de aanzienlijkste. Ook zij
zijn bijzonder gesteld op strenge vormen en etiquette ;.
ook zij zijn veelal kerksch, en daarbij ook bijzonder
strijdlustig. Het is juist dezelfde combinatie. Als wij dit
opmerken bij zoovelen onzer eigene tijdgenooten, mag
het ons dan verbazen, dat deze vreemde opvattingen
vrij algemeen waren in Bene maatschappij zooals die
der vijftiende eeuw ?
Met dat al, wij gevoelen ons vreemd in deze schijnbaar
zoo verfijnde omgeving. Onder de kleurige en schitterende vormen, onder de streng gehandhaafde etiquette,
die althans de hoogere klasse tijdelijk in bedwang hield,
was de geest der vijftiende-eeuwers toch nog onbeschaafd
en ruw ; hunne beschaving was oppervlakkig, onwaar,
overladen. Wij hebben ons dit te herinneren, wanneer
wij de beteekenis der Renaissance willen verklaren
Toen de nieuwe, geheel verschillende geest, met hare strengere en eenvoudigere beschaving, zich bij deze menschen
aanmeldde, toen was het wel natuurlijk, dat zij handelden zooals de Mexikanen van hunnen tijd, wier hoogere
kringen ook wel zekere beschavingselementen bezaten,
maar die toch, plotseling gesteld voor de Spaansche
grooten die Cortez hun tegemoet voerde, neerknielden
in bewondering, meenende dat de goden op aarde waren
gekomen. Zelfs hoogbeschaafden, groote kunstenaars
als Durer en Scorel, voor wie de kunst der oude
periode nog geenszins dood was, aanbaden met geest-
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drift het nieuwe licht. Toch was de aanbidding van de
Renaissance door onze vijftiende-eeuwers nog uiterst
oppervlakkig : de vroege humanisten en geleerden bootsten aanvankelijk de groote voorbeelden slechts na in
hun uiterlijk bedrijf. Het humanisme, zegt Huizinga
zeer juist, was slechts een schoon gezelschapsspel, zooals
het ridderleven vroeger geweest was ; het nieuwe klassicisme, dat alleen den uiterlijken stijl opmerkte en
waardeerde, plakte wat blinkend verguldsel op een oud
gelaat. Nog lang heeft hare oppervlakkige wetenschap
de heiligen der kerk huiselijk uitgedoscht in moderne
gewaden. Allengs stelde men echter voor de talrijke allegorieën (die voor de vijftiende-eeuwers zeer reëel geweest
waren en die dus door iets anders vervangen moesten
worden) de antieke goden in de plaats ; nog altijd bewijzen
die aan ons denzelfden dienst als de gepersonificeerde deugden deden aan de middeleeuwers. En reeds in 1459 zwommen, bij Bene feestelijkheid, eenige dames, „ainsi vues et
échevelées, ainsi comme on les peint", door de grachten
van Brugge 1). Dergelijke nieuwe en ongehoorde uiterlijkheden werden spoedig ingevoerd, en de tijdgenooten
vergaapten er zich aan. Maar dit alles was slechts de aankondiging, de luidruchtige en schreeuwende demonstratie,
die met hare gewijzigde vormen den nieuwen tijd
inluidde, die in aantocht was. Maar de nieuwe geest zelf
kwam eerst, toen de zuiverder en strenger stijl van
de antieke beschaving en van de antieke kunst het
land binnentrok en de overdadige, de overdreven, de
verdraaide grimas en de flamboyante krul verdreef.
Zij veranderde den levenstoon, en de verbaasde menschheid kreeg toen hoop op Bene nieuwe en Bene schoonere
toekomst.
Ik heb getracht, in Bene korte bloemlezing te vertoonen, wat mij het meest heeft getroffen in Huizinga's
1) Het verwondert mij, dat prof. Huizinga deze nieu wigheid
niet wil erkennen als zuiver exotischen import in de van het naakt
zoo buitengewoon afkeerige landen van het middeleeuwsche noorden.
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prachtig boek. Ik waardeer dit boek als eene daad van
beteekenis, die — product van de ernstige inspanning
van een fijnen geest — ons veel nieuws en veel fraais heeft
geschonken en die terecht de aandacht heeft getrokken
in wijde kringen. Maar toch moet ik in een paar opzichten een voorbehoud maken. Niet in allen deele heeft
mij de schrijver voldaan ; zelfs tegen den geheelen opzet
van zijn boek heb ik een paar principieele bezwaren, die
ik mij veroorloven zal uiteen te zetten.
Wat moeten wij eigenlijk denken van dit boek ? wat
heeft de schrijver bedoeld ons te geven ? De titel zegt
het ons niet ; wij moeten het zelven uitvinden. Aanvankelijk schijnt het evident : wij hebben voor ons een stuk.
Nederlandsche geschiedenis, — juister : een stuk beschavingsgeschiedenis van het Nederlandsche volk. Maar als
wij tot deze conclusie gekomen zijn, dan valt het ons
op, hoe ongelijkmatig de schrijver is geweest bij de keuze
der bronnen, die hij gebruikt heeft. Alle mogelijke FranschBelgische boeken, in zeldzamen overvloed, ongeveer
in compleetheid, heeft hij gelezen ; kostbaar materiaal
heeft hij er aan ontleend. Maar de Noord-Nederlandsche
bronnen zijn hier wonderlijk zeldzaam. Het is zoo, wij zijn
lang niet zoo rijk als onze zuiderburen ; maar Loch, wij
bezitten wel wat uit deze periode. Allereerst hebben wij
talrijke levens van de helden en heldinnen der Windesheimsche beweging, die ons soms aardige kijkjes geven
in het volksleven. Dan Hollandsche kronieken, niet
zoo fraai als de Belgische, maar toch kloosterkroniekjes,
wat droog, maar wel leerrijk ; een geestig Utrechtsch
kroniekje van 1480 staat verscholen in Matthaeus'
Analecta. Ook eenige schrijvers hebben wij : Hildegaersberch, Potter en anderen, die hier nooit worden aangehaald. Zoo heeft de auteur vrij wat kostbaar materiaal
over het hoofd gezien ; het gevolg is, dat de schildering
van ons eigenlijke volksleven veel en droevig te kort komt,
te meer daar ook de Belgische bronnen in onze taal vrij
wel ontbreken. Dit alles schijnt wel te bejammeren :
wie zou tegenwoordig willen schrijven over den Belgi-
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schen volksgeest zonder Stijn Streuvels te kennen en
Felix Timmermans ?
Maar allengs wordt dit oordeel minder stellig : vooral als het geloof ter sprake komt, blijkt onze auteur
toch ook wel wat Hollandsch gelezen te hebben. Naarmate wij verder vorderen in het boek, wijzigt zich onze
indruk nog sterker. En als wij ten einde gekomen zijn, dan
is ons oordeel geheel veranderd : wij zijn dan zelfs geneigd
te meenen, dat onze auteur zeker wat partijdig is geweest
in de keus zijner lectuur, — maar dat hij ten slotte'
wellicht verstandig zou hebben gedaan, indien hij in deze
richting nog iets verder was gegaan. Want was het eigenlijk toch niet een vrij onmogelijk program, dat wij hem
toeschreven ? Was het wel mogelijk, Bene schets te ontwerpen van de beschaving van het volk van Groot
Nederland in de vijftiende eeuw ? Bestond er toen wel
een volk van Groot-Nederland ? Waren er niet reeds destijds, misschien zelfs nog meer dan thans, sterk sprekende verschillen tusschen de bewoners van Noord- en
Zuid-Nederland ? En bezat Zuid-Nederland zelf niet.
reeds toen twee beschavingen, die met elkaar in strijd
waren ? Voor zulk Bene uitspraak schijnt mij het
boek zelf, dat wij bespreken, vrij wat stof te leveren
al lezende heb ik althans allengs bewijsplaatsen verzameld.
Ik geef ze u lang niet alle, er zijn er nog veel meer ;,
maar de sterkst sprekende, die ik noteerde, wil ik even
aanhalen.
Men is tegenwoordig bezig, naast de Zuid-Nederlandsche ook een Noord-Nederlandsche kunst van deze periode te reconstrueeren. Onze schrijver gaat verder en
stelt vast, dat het milieu in elk der beide helften, in het
rijke en weelderige zuiden en in het strenge burgerlijke
noorden, gansch verschillend was ; dit milieu heeft
naar hij meent, de kunst beïnvloed en is oorzaak geweest van het in het oog vallende verschil van geest, dat
zich weerspiegelt in de kunstvoortbrengselen van beide
natiën.
Dat ook de literatuur van beide volken verschilde, zou
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in Huizinga's boek misschien minder sterk gesproken
hebben, had hij niet bij voorkeur stilgestaan bij de hoflektuur, die ten onzent geheel ontbrak, — had hij niet
de Belgische schrifturen nog bovendien sterk aangelengd met zuiver Fransche bijmengselen. Maar toch,
dat ook dan het verschil sterk gesproken zou hebben, zal
niemand loochenen, die het boek gelezen heeft.
Sterker nog verschilt de wijze, waarop het geloofsleven
der beide helften van Oud-Nederland zich openbaart.
Natuurlijk komt de schrijver herhaaldelijk te spreken
over de machtige en karakteristieke beweging der Windesheimsche congregatie ; telkens valt het dan in het
oog, hoe hij zelf getroffen is door het sprekende verschil
van de moderne devotie, die in het noorden zooveel
invloed heeft gehad, en van het volksleven der zuidelijker kringen. In Zuid-Nederland was, erkent hij, evenals in Frankrijk, de „moderne devotie" 1 ) als georganiseerde beweging nauwelijks bekend ; in Noord-Nederland
en Neder-Duitschland daarentegen was zij thuis. De
„effen-grijze sfeer" van dit piëtisme verschilt geheel van
de warm-vrome innigheid van Jan van Eyck en de zijnen.
De Noord-Nederlandsche beweging is zelfs tegen de kunst
gekant; zij verbiedt ze, acht ze niet alleen doelloos, maar
zelfs hoogmoedig en zondig : „kunt ge niet zingen ,
kwaak dan als de kikvorschen, zooals God het u gegeven
heeft", zegt Thomas à Kempis, direct afkeerig van de
kunst. De Windesheimsche kring schuwde ook elk hevig
lyrisme : over het stille dagelijksche werk lag daar de
glans van voortdurende en bewuste religieuse innigheid ;
het boek van Thomas à Kempis, vol eenvoudige levensen stervenswijsheid, is een boek van alle tijden. Men hoort
het: onwillekeurig is onze schrijver, uitgegaan om Van Eyck
en zijne kunst te loven, gekomen onder den sterken indruk van deze gansch verschillende, eenvoudige vroom.

.

.

.

.

1) Een paar maal spreekt prof. Huizinga van de „nieuwe devo-

tie", van „vernieuwing". Dat is niet juist : „moderne" devotie be
teekent : hedendaagsche devotie ; het woord modern is afgeleid van
modo, d.i. (in middeleeuwsch taaleigen) thans.
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heid ; diep voelt hij het sprekende verschil van beide
richtingen.
Nog in een ander opzicht staan beide helften van het
land sterk tegenover elkaar: ook in hunne taal, die „gansch
het volk is". Huizinga deelt eene merkwaardige uiting
mede van den bekenden Vlaamschen kroniekschrijver
Chastellain, die (reeds in het laatst der vijftiende eeuw)
in het Fransch schrijft en zich verontschuldigt over „sa
brute langue" en zich zelf kenmerkt als „homme de palus
bestiaux, ygnorant, bloisant de langue, gras de bouche
et de palat et tout enfangié d'autres povretés corporelles,
à la nature de la terre", — pakkend citaat, dat de geheele
Vlaamsche beweging van onzen tijd verklaart ; het is
reeds de vloek van België : de Vlaming, die zich schaamt
voor zijn land en voor zijne taal !
Maar kostbaarder nog is eene andere aanhaling, die mij
bijna het allermeest getroffen heeft in het geheele boek,
het verhaal van Froissart, hoe onze hertog Albrecht, de
Duitsche keizerszoon, zijnen zoon (den vader van Jacoba
van Beyeren), als hij naar Hongarije wil trekken en tegen
de Turken gaan vechten, toespreekt : „Guillemme (hij
noemt hem correct met zijn Duitschen naam Wilhem, niet
Guillaume) puisque tu as la voulenté de voyagier et aler en
Honguerie et en Turquie et quérir les armes sur gens et
pays qui oncques riens ne nous fourfirent, ne nul article de
raison tu n'y as d'y aler, fors que pour la vayne gloire de
ce mc 1 de, laisse Jean de Bourgogne et nos cousins de France faire leurs emprises, et fag la tienne et par toy, et t' en
va en Frise et conquiers nostre héritage." Dit is Voortreffelijk. Ik weet wel, dat de hertog deze woorden denkelijk
nooit zoo uitgesproken heeft ; maar toch schijnt het mij
wel zéér treffend, dat Froissart, die zijn tijd en zijne
menschen goed kende, ze hem in den mond heeft gelegd.
Deze Noord-Nederlandsche vorst voelde dus niets ter
wereld voor de ijdele roemzucht van de ridderwereld,
die aan het Zuid-Nederlandsche hof in de mode was.
Zéér nuchter, begreep hij niet, waarom iemand vechten
:zou tegen menschen, die hem geen kwaad hadden gedaan ;
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maar veel voelde deze Realpolitiker daarentegen voor
eene campagne naar Friesland. Hij ried zijn zoon ook niet,
om daar zijn oom Willem, die er gesneuveld was, te gaan
wreken, en om deze vlek op zijn blazoen uit te wisschen ;
maar hij vermaande hem, om het erfdeel te gaan veroveren,
dat die oom niet had kunnen winnen ! En de oude hertog
wist ook wel, dat hij, zoo sprekende, in scherp conflict
kwam met zijn schoonzoon Jean sans Peur ; even goed als
hij besefte deze, wat een erfdeel waard was, maar toch
verbond hij aars een veroveringstocht gaarne een glorierijk ideaal. Men gevoelt, hoe dit oordeel over „les ecoprises de Jean de Bourgogne", zooals hij wat minachtend
zegt, wel eens moeielijkheden kan hebben gegeven in de
familie. Opperbest begreep de hertog, dat dit verschil
van opvatting niet . een questie was van persoonlijk
temperament. Want naast zijn Bourgondischen schoonzoon noemt hij dadelijk zijne „cousins de France" ; geen
toevallig conflict was dit dus, maar een verschil van inborst, van beschaving, van ras, tusschen den Duitschen
keizerszoon en den heelen kring van het fijner beschaafde
Fransche hof, welks kleurige luidruchtigheid reeds toen
den nuchterder Duitscher verdriette, die de schouders
ophaalde over het roomzoekende ridderwezen, dat in
Frankrijk hoogtij vierde.
Onze schrijver haalt dit citaat, zeer terecht, aan, als

hij het ridderwezen bespreekt, dat hij, in zijne laatste ontwikkeling en verwording, het meest kenmerkende verschijnsel acht van de beschaving dezer periode. Maar
het verwondert mij, dat hij, het verhaal van Froissart
afschrijvend, niet heeft gevoeld, dat in dit woord de tegenstelling is uitgesproken, die den opzet van zijn geheele
boek wel niet veroordeelt, maar toch min of meer ontwricht. Wat hij ons heeft gegeven, is toch niet de beschrijving en de verklaring van de beschaving van het Nederlandsche volk der vijftiende eeuw ; hij heeft ons alleen
gesproken van die beschaving, die door de FranschBourgondische hof-coterie is geïmporteerd in Zuid-Nederland. Deze beschaving heeft zich daar ontwikkeld, heeft
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er gebloeid in zeldzame weelde en pracht ; maar het
Zuid-Nederlandsche volk heeft zij koud gelaten. En in.
Noord-Nederland is zij geheel niet doorgedrongen ; alleen de jongelieden uit de hoogste kringen heeft zij van
daar weg gelokt naar het Brusselsche hof, en het grafelijke 's Gravenhage en de Noord-Nederlandsche kasteelen
heeft zij ontvolkt. Het is geene Nederlandsche beschaving
geweest, zelfs nog geene Belgische, maar slechts eene
Waalsche.
De karakteriseering en beschrijving dezer Waalsche.
beschaving is voortreffelijk geslaagd. Maar de opmerkingen van den auteur over de burgerlijker ontwikkeling van
het volk, vooral van het Noord-Nederlandsche volk,
staan, geplaatst op hetzelfde plan en in hetzelfde verband, wat wonderlijk daarnaast. Het boek is geen
geheel ; het bestaat uit twee ongelijke helften, naast en
door elkaar beschreven. De opzet is niet gelukkig, en
de uitwerking doet deze onevenredigheid der verhoudingen meer in het oog vallen. Indien de auteur beide verschillende beschavingen had willen schilderen in één boek,
dan zou hij welgedaan hebben, om, de tegensteling
vooraf duidelijk markeerende, de oude Duitsch-gekleurde
beschaving op den achtergrond te plaatsen, als repoussoir voor de schitterende nieuwe indringster uit Frankrijk.
Nogmaals wil ik de vraag stellen, die ik zoo straks
formuleerde : wat heeft de auteur eigenlijk bedoeld ons
te geven ? Ditmaal geldt de vraag niet het plan zelf van
het boek, maar de uitvoering daarvan.
Geen oogenblik laat ons de schrijver in twijfel, dat hij
allerminst een vriend is van het historische materialisme. Als hij deze leer op zijn weg tegenkomt of zelfs in
de verte ontwaart, laat hij niet na, haar in het voorbijgaan eene kleine onaangenaamheid te zeggen. Idealis t
in hart en nieren, spreekt hij met volkomen geringschatting over het belang van bevolkingcijfers en belastingquohieren voor de geschiedenis ; de beschavingsgeschie.
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denis, die voor hem de hoogste is, heeft, naar hij meent,
minstens evenveel te maken met de schoonheidsdroomen,
die de menschen getroost hebben. Welaan, voor de beschavingsgeschiedenis willen wij hem dit tot zekere hoogte
toegeven ; maar als hij verder gaat en verzekert, dat ook
de kennis der middeleeuwen in hun geheel slechts zeer
eenzijdig uit staatkundige en economische documenten
te putten is, dan moeten wij hem toch dadelijk antwoorden,
dat de beschrijving dier eeuwen zonder deze bescheiden
dan toch zeker niet minder eenzijdig gekend wordt.
Ik zeg bescheidenlijk : niet minder eenzijdig ; maar het
is wel niet gewaagd, te zeggen : vrij wat eenzijdiger. Toch
heeft professor Huizinga inderdaad beproefd, ons Bene
geheele periode van de Nederlandsche geschiedenis
te doen kennen, zonder daarvoor een enkel staatkundig
of economisch document te gebruiken of althans aan
te halen. Het is waar, dat hij nagenoeg uitsluitend handelt over de beschavingsgeschiedenis. Maar het is ook onmogelijk, over de ontwikkeling der beschaving te spreken zonder allerlei politieke, zonder vooral economische
questies aan te roeren. Het is onmogelijk, die ontwikkeling uitsluitend af te leiden uit de denkbeelden en de neigingen der menschen ; beproefde men het, men zou, meen
ik, telkens mistasten. Alleen door het streven der menschen te toetsen aan, te verklaren door vaste gegevens,
waaraan wij ons kunnen vasthouden, zullen wij komen
tot bepaalde en nuttige, waarlijk bruikbare resultaten, —
kunnen. wij het streven der menschheid billijk beoordeelen
en volkomen begrijpen.
Ik wil dit met een, aan Huizinga's boek ontleende
bewering verduidelijken. Onze schrijver acht het gewaagd,
de middeleeuwsche partijschappen te willen verklaren
uit economisch-politieke oorzaken ; het psychologische
gezichtspunt schijnt hem betrouwbaarder, juister. Ik betwijfel dit ; zeker lijkt mij althans dit standpunt vrij wat
minder zeker. Laat mij het voorbeeld zelf, dat de schrijver er ten bewijz bij aanhaalt, eens toetsen.
Een Fransche bisschop, die in Nederland de uitloopers

94

HET BOEK VAN PROFESSOR HUIZINGA.

van de Hoeksche en Kabeljauwsche twisten zelf beleefde,.
heeft beweerd, dat er voor de wederkeerige haat dier
beide partijen eigenlijk geen redelijke grond bestaan
heeft, daar zij het in den grond der zaak volkomen eens
waren. En onze schrijver neemt dit gaarne aan ; want
hij is zijn boek begonnen met het betoog, dat de vechtlust den middeleeuwers in het bloed zat en dat zij daarom levenslang niets anders deden dan elkaar in het haar
te vliegen. Volgens hem dreef hunne vechtlustige natuur
zelve hen er voortdurend toe, om hun gansche leven te
plukharen, zonder andere reden dan om het genoegen
van het vechten zelf. Welnu, ik geloof dit niet ; ik heb
eene andere, aannemelijker verklaring van de daden der
middeleeuwsche menschen. Stellig mogen wij hen houden
voor onhebbelijke vechtersbazen ; maar daarbij waren zij
toch niet minder slimme gasten, verwanten van Reynaert.
den Vos, die zich soms innig konden verkneukelen, als het
hun gelukte, elkaar op de geslepenste manier er in te laten
loopen. En bovenal, al hielden zij van vechten, zeer zeker
kenden zij ook buitengewoon goed hunne materieele belangen : waren zij wat ruwer, wat onbehouwener dan wij,
toch bleven zij, naar ik meen, menschen van ons eigen
maaksel. Het schijnt mij dus, met verlof, Bene wat naieve
geschiedbeschouwing, om eeuwendurende partijschappen,
die ons geheele vaderland beroerd hebben (en die onder
andere namen ook buiten onze grenzen wel gewoed
zullen hebben) te verklaren, alleen uit de sterke neiging
van de toenmalige menschen om te plukharen, zonder
bepaaldelijk ook rekening te houden met hunne inzichten
en hunne belangen. Ik heb over dit onderwerp al jaren
geleden een ander oordeel geuit ; en ik moet zeggen,.
dat ik, terwijl ik ze, al die jaren lang, gaandeweg toetste aan de tallooze historische feiten en feitjes, die mij
gedurig onder de oogen kwamen, mijne beschouwing
steeds juist heb bevonden.
Ik veroorloof mij mijzelven even te citeeren : „Ik geloof (schreef ik in 1898), dat men door geene der van ouds
bekende tegenstellingen er in slagen zal, een helder beeld.
.
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te geven van de worsteling der Hoekschen en Kabeljauwschen ; iets anders levert de verklaring hunner twisten. Vergis ik mij niet, dan gold het hier een strijd van
den ouden tijd tegen den nieuwen. Een strijd van de opkomende vorstelijke macht, die orde wilde scheppen
in den middeleeuwschen chaos, allereerst zeker ten eigen
bate, maar toch ook ten bate van de arme geregeerden.
Een strijd, alleen mogelijk in een tijd, toen de blik van
den vorst, iets verder ziende dan het gemeen, het oog
ontmoette van den kloeken poorter, die, meester in zijne
stad, ook behoefte had aan veiligheid daarbuiten, nu
zijne handelsondernemingen zich bij het toenemende
verkeer verder en verder gingen uitbreiden. Een tijd,.
toen deze beiden — niet bewust, dat latere tijden zich.
zouden kunnen verbazen over dit monsterverbond van
heerschzucht en vrijheidszin — schouder aan schouder,
zich overtuigd toonden, dat de vooruitgang destijds lag in
aansluiting bij het gezag, en daarbij ook de hulp zochten
van den vooruitstrevenden edelman, die, aangetrokken
door de toenemende glans van het nieuwe hofleven in de
groote stad, de verveling op zijn afgelegen kasteel gaarne
ontvlood en het beheer zijner goederen overliet aan den
rentmeester, die voortaan de doodsch-geworden veste
beheerde. En, daartegenover, kende deze tijd ook den
gildebroeder, altijd wrokkend tegen zijne meerderen
en niet verder ziende dan de grenzen van zijn klein
bedrijf, gretig de gelegenheid zoekend, om den voet te
lichten aan den nieuwerwetschen grooten koopman, die
als lid der vroedschap zijn blijvenden zetel had gevestigd
op het raadhuis. Gretig reikte hij daartoe de hand aan
den feodalen edelman van het oude type, den roofridder,
die alleen leefde en leven kon in gedesorganiseerde toestanden, onder zwakke vorsten van kleine en machtelooze staatjes. En samen vormden beiden dan de partij
van het behoud, van de oude toestanden, van den middeleeuwschen warboel, van de verbrokkelde kleine kringen, van den strijd voor ieders eigene kleine belangen.
De blik op deze toestanden is moeilijk voor ons, die ons
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gewend hebben, den vooruitgang te zien in de richting
der vrijheid ; nauwelijks kunnen wij het gelooven, dat
in de veertiende eeuw de vorsten en de stedelijke aristokraten de mannen waren van den nieuwen tijd en van
de naaste toekomst. Toch is dit zoo, wij moeten het gelooven."
Wilt gij bewijzen voor deze beschouwing, die ik reeds
voor twintig jaar verkondigde ? Lees dan het merkwaardige boek van Philippus a Leydis — een boek, dat ik
zeer ongaarne miste onder prof. Huizinga's lektuur.
Het is door de editie van Fruin en Molhuyzen althans
leesbaar gemaakt : waarom heeft onze hoogleeraar
het dan niet eens bestudeerd, — hij, die toch niet
bang is voor taaie en vervelende, moeilijk verstaanbare
boeken ? Had hij dat gedaan, dan zou hij niet gemeend
hebben, dat de Kabeljauwschen maar wat plukhaarden
zonder een programma te hebben. Want de geleerde
klerk — middeleeuwsch in zijn ellendigen vorm, maar
modern van opvattingen — doceert met hardnekkigheid
en met talent, hoe met behulp van het nieuw ingevoerde
Romeinsche recht de ouderwetsche middeleeuwsche rommel van het leenstelsel, van de lokale privilegiën, van
de Kleinstaaterei grondig opgeruimd kan en moet worden,
— op eene wijze, in den vorm onbeholpen, maar even opmerkelijk als de vreemde denkvormen, waarmee Huizinga ons bekend maakt, doelmatig ook, handig en
slim. In de veertiende eeuw was dit boek een echt programma van moderne staat manswijsheid. Voor onze
periode is het wellicht wat oud : Philippus a Leydis
richt zich nog tot ,den leeuwenwelp uit het adelaarsnest", zooals hij, niet zeer elegant, schrijft ; hij bedoelt den ongelukkige, dien de tijdgenooten „den dullen grave" noemden, onzen graaf Willem V, die de Bourgondische periode niet meer gekend heeft. Maar de oude
klerk zal toch allicht Philippe le Hardy nog wel eens ontmoet hebben, en in ieder geval zou de hertog dezen kweekeling van de hoogeschool van Orleans, als hij hem gekend
had, allicht gaarne gezien hebben in de Bourgondische
.
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raden, die eerlang opgericht werden. Zeker, deze klerk was
al geheel Bourgondisch van opvattingen ; hij en de zijnen
behoorden even goed tot de Bourgondische periode als
Froissart, als Jan van Eyck, als Claus Sluter, veel meer
zeker dan Windesheim. Zulke Kabelj auwsche-n, volbloedBourgondisch, waren verwant aan „Bourgogne et les
cousins de France", die le duc Aubert, de broeder van
den dollen graaf, naar wij hoorden, noemde. Fransch
waren zij van kultuur ; want uit Frankrijk, den modernen staat, de onmiddeleeuwsche monarchie, kwam toen
het nieuwe licht, terwijl Buitschland nog geheel verzonken lag in de middeleeuwsche Kleinstaaterei.
Toevallig vond ik juist dezer dagen, toen ik mij bezighield met het archief der heeren van Montfoort, weder
een nieuw geval, dat geheel paste in het kader mijner
opvattingen over de geschiedenis dezer periode. Uit
eerre oorkonde van 1528 blijkt, dat jonker Joost van Montfoort toen ernstige verschillen had met zijne moeder,
de douairière Charlotte van Brederode, en dat zij er blijkbaar over dacht, het kasteel Montfoort te verlaten, zooals zij later ook schijnt gedaan te hebben door te verhuizen naar haren broeder Reynout van Brederode te
Vianen. Dit nu was een gewoon geval in de adellijke
families der middeleeuwen : telkens vindt men bewijzen,
dat leden van voorname geslachten met elkaar overhoop
lagen, en prof. Huizinga zal dus nu zeker aanstonds aannemen, dat alleen de onbehoorlijke strijdlust der heftige middeleeuwers deze twee temperamentvolle bloed-

verwanten in conflict heeft gebracht. Maar het geval was
zoo eenvoudig niet. Want kort daarna zien wij de douairière van Montfoort, zeker niet vrijwillig, Bene overeenkomst aangaan met den graaf van Hoogstraten,
Karel V 's bekenden stadhouder van Holland. Zij neemt
dezen machtigen handlanger van den Keizer aan tot
medevoogd over hare kinderen, en zij belooft daarbij,
zich niet tegen den Keizer te verzetten.
Nu wordt het geval minder raadselachtig. Van oude
tijden af waren de heeren van Montfoort de hoofden geweest
O. E. XX 1
7

98

HET BOEK VAN PROFESSOR HUIZINGA.

van de Hoeksche partij in het naburige Utrecht, de gildenstad ; was er een opstootje van de Hoekschen in de
stad, dan kon men zeker zijn, dat de heer van Montfoort daarachter zat, en het was niet minder zeker, dat
de heer van Brederode, die thans te Vianen zetelde,.
hem bij dat spel de hand reikte. Wij bevinden ons dus
thans te Montfoort in het hartje van de laatste Hoeksche
woelingen in die streek ; het geval is te kritieker, omdat
juist in ditzelfde jaar keizer Karel de temporaliteit van
het Sticht had geannexeerd. Zonder moeite begrijpen
wij dus nu, wat de reden was, waarom vrouw Charlotte
aan haren medevoogd, den Hollandschen stadhouder,
beloven moest, zich niet tegen den Keizer te verzetten.
Wil men het bewijs, dat ik juist zag ? Het volgende
jaar benoemt de douairière van Montfoort tot executeurs
van haar testament, naast haren broeder Reynout van
Brederode, hertog Karel van Gelder in persoon en zijn
bekenden raad Dr. Wynald van Arnhem ! Jonker Joost
daarentegen huwt eerlang een nichtje van den stadhouder, Anna van Lalaing ; in 1532 staat hij gereed, om met
keizer Karel uit te trekken tegen de Turken, en wij vinden
de portretten van hem en zijne vrouw in de collectie van
Arras, waar de geheele hofhouding van de Brusselsche
gouvernantes der Oostenrijkers bijeen is. Het was dus
het aftreden van de familie van Montfoort als hoofden
der Hoeksche beweging in het Sticht, dat wij bijwoonden ;
de jongere leden hebben zich gerangeerd, zich aangesloten bij de winnende partij.
Maar prof. Huizinga zal wellicht zeggen, dat ik nog
niets bewezen heb. Want zooals de Montfoortsche heeren,
hoofden der Hoekschen, eeuwenlang overhoop lagen met
hunne IJsselsteinsche buren, hoofden der Kabeljauwsche
partij, zoo ook vocht Karel van Gelder zijn leven lang tegen
zijn buurman Karel V. En denkelijk zal de hoogleeraar daar
niets anders achter zoeken dan de middeleeuwsche zucht
tot kibbelen en vechten, omdat deze heeren als buurlieden elkaar gedurig op de teenen trapten. Zeker, zoo
iets zal er stellig wel bijgekomen zijn : kleingeestige
.
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buren-kibbelarijen in kleine verhoudingen. Zeker ook
de zeer onaardige, doch zeer verklaarbare (en zeer
economische !) begeerte, om elkaar een stukje grond of
een recht afhandig te maken. Zulke kleine motieven
hebben natuurlijk meegespeeld in de geschillen. Maar met
dat al schijnt mij toch de geheele verklaring van de geschiedenis der middeleeuwen uit zulke motieven een beetje al te
huiselijk en al te klein ; al de groote bewegingen der geschiedenis worden daarbij genegeerd. De laat-vijftiendeeeuwsche chronist, dien Huizinga citeert, in wiens tijd
de oude Hoeksch-Kabeljauwsche antithesen verouderd
en verbleekt waren, — een buitenlander bovendien, die
allicht slechts de oppervlakte zag, — hij kon wel verklaren, dat deze geschillen niets waren dan burentwisten, kibbelarijen van oude dames op een hofje.
Hij heeft niet meer geweten, dat die overgeërfde, eeuwenoude veeten haren oorsprong hebben gehad in Bene zeer
reëele, machtige tegenstelling, en nog altijd, zij he t .
ook wat minder bewust, op die antithese berustten, al had
zij mettertijd allengs hare scherpte en zelfs hare eigenlijke beteekenis verloren. Maar wij, die klaarder kunnen
zien dan de oude chronist, wij moeten ons herinneren, dat
zijne beschouwingswijze negeert, zooals het heele boek
van prof. Huizinga volkomen negeert, de machtige en
imposante rol, die Bourgondië heeft gespeeld in onze
geschiedenis, -- eene rol, die heel wat verder reikt da n .
kleine middeleeuwsche kibbelarijen, — de rol van een
geheel geslacht, dat er in geslaagd is, om door list en
geweld uit zijn Fransch apanage een machtig rijk te
bouwen, dat het moederland zelf naar de kroon stak, —
van een geslacht, dat het geheele land, dat het eene eeuw
lang heeft beheerscht, ook heeft georganiseerd en hervormd, -- een geslacht, niet van middeleeuwsche vechtersbazen, maar van mannen, allen (behalve Karel de
Stoute, die het bloed van zijne hartstochtelijke Portugeesche moeder in de aderen had) sluwe en handige,,
eerzuchtige en hebzuchtige, moderne vorsten. Een geslacht van machtige regeerders en heerschers, wien het _
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niet alleen te doen was om iets te veroveren, maar die
daarbij allen ( ook hunne jongere zonen en hunne bastaarden) de hoogere eerzucht gekoesterd hebben, om van
hun land en van hun volk iets nieuws te maken, iets
hoogers en iets beters, — die het verstaan hebben, met
vaste hand orde en rust te scheppen in den middeleeuwsehen baaierd, die overal bestuur en rechtspraak hebben
hervormd en ruimbaan hebben gemaakt voor handel
en verkeer. De verschijning van dit zeldzaam talentvolle
heerschersgeslacht is een machtig evenement geweest,
niet het minst ook voor den vóoruitgang der beschaving.
Mij dunkt deze imposante rol der Bourgondische vorsten
had prof. Huizinga niet mogen negeeren ; dat hij het
gedaan heeft, dat is het, wat ik hem een weinig kwalijk
durf te nemen. In Bourgondië heeft hij gezien het einde
der middeneeuwen, niet ook den heraut van den nieuwen tijd. Bourgondië heeft hij ons ook slechts geschetst
als den beminnaar van praal en schoonheid, wat het zeker
was, maar niet daarbij als den machtigen hervormer van
onzen hoek der wereld. En toch was dit, zoover ik zien kan,
de kern, de impulsie van het sterke optreden der Bourgondiërs, imperialistisch, zelfs een beetje militairistisch, maar
daarbij ook hervormend en weldadig. Men miskent deze
sterke en bekwame heerschers, als men ze alleen ziet
als een groep pompeuse Maecenassen ; kunstzinnig en
smaakvol als zij waren, zouden zij toch, denk ik, over
den man, die ze alleen had willen zien in het licht van
zulk elegant tijdverdrijf, hebben getoornd met ongenadigen grijns. Want zeker hebben zij meer dan dit
willen beteekenen in de wereld, waarin zij een rol hebben
willen spelen en ook gespeeld hebben. Dat was Bourgondië's
aandeel aan den vooruitgang en aan de beschaving van
ons land ; niemand, die over Bourgondië schrijft en over
de periode, die terecht naar hen heet, mag die rol
vergeten. En als wij toegeven, dat tot nog toe de
historiographie den man in the street te veel vergeten
heeft, toch mogen wij nooit goedkeuren, dat de grooten
van ons geslacht, ook op stoffelijk gebied, worden voor-
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bijgegaan en genegeerd, zij en hun bedrijf, dat misschien niet altijd het beste, maar wel zeker het grootste
was, dat de mensch op aarde heeft gewrocht en tot stand
gebracht, van machtigen invloed soms ook op den gang
der beschaving zelve. Samen met het dagelijksche
gedoe van Jan en Alleman, leveren allereerst de overwegingen en de daden van de grooten van ons geslacht,
ook op het gebied van de praktijk en van het alledaagsche,.
den maatstaf voor de waarde van den mensch en voor elke
periode van het leven der menschheid.
In Huizinga's boek komt Bourgondië niet tot zijn recht.
Dat is niet billijk, en een historicus moet billijk zijn. Maar
er is nog iemand, die hier te kort komt : het is de vijftiendeeeuwsche man in the street zelf, dien ik zooeven noemde.
Het is in hoofdzaak zijne psychologie, die Huizinga's
boek ons geeft ; het verhaalt ons, hoe hij zijn God diende,
hoe hij zijne vrouw het hof maakte en trouwde, hoe hij
feestvierde, ook hoe hij zijne (vrij beperkte) schoonheidsidealen trachtte te verwezenlijken. Voortreffelijk ! de beschavingsgeschiedenis moet te rade gaan met de gevoelens
en het gedrag van Jan en Alleman. Wij hooren het gaarne ;
want tot nog toe verhaalde de geschiedenis ons,
ook nu wij aan de histoire bataille ontgroeid zijn, van
deze dingen naar onze meening toch veel te weinig ;
wij willen wel iets weten van deze menschen, die wij
mede erkennen als onze verwanten, van ons eigen maaksel.
Maar ook hier, met alle waardeering van Huizinga's rijke
mededeelingen, zijn wij toch nog niet volkomen tevreden.
Want zelfs in dit dikke boek komt de man in the street nog
niet geheel tot zijn recht. Ik weet wel, dat prof. Huizinga
de beste bedoelingen heeft met hem en ook met ons ; hij
verhaalt ons alles, wat hij in zijn man het beste en het
schoonste vindt, zijne aspiratiën naar het eeuwige en naar
het schoone. Maar wij moeten aannemen, neen, ik wil veel
stelliger spreken : wij weten zeer positief, dat onze man
volstrekt niet geleefd heeft uitsluitend in en met eeuwigheids- en schoonheids-idealen ; wij hebben integendeel
de doorslaande bewijzen, dat hij niet alleen ook wel as-
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pireerde naar het leelijke (hetgeen Huizinga ons grif
toegeeft), maar bepaaldelijk ook naar heel andere dingen, die soms leelijk, soms ook mooi waren, maar bepaaldelijk verstandig, praktisch en nuttig. Wij weten,
dat ook in de vijftiende eeuw de man in the street handeldreef, een handwerk uitoefende of den grond bebouwde, dat hij oorlog voerde, ambten bekleedde en studeerde.
Dit alles deed hij, en wij historici, die nu eenmaal
nieuwsgierig van aard zijn, wij wenschen ook daarvan iets te weten ; wij vinden dit niet minder interessant dan de feesten, die onze vriend gevierd en naar
zijn vermogen vermooid heeft ; wij zijn van meening,
dat wij dit alles bepaaldelijk moeten weten, om onzen man
goed te kennen en te beoordeelen. Ook bij den vijftiende-eeuwer, zooals nog altijd bij ons na eenige eeuwen van
beschaving, nam de zuiver menschelijke zijde van het
bestaan denkelijk het grootste gedeelte van zijn tijd,
misschien zelfs wel van zijne belangstelling in. En daarom willen wij, met bescheidenheid en met dankbaarheid
voor het vele onbekende en wetenswaardige dat prof.
Huizinga ons geleerd heeft, het hem toch een weinig
euvelduiden, dat hij ons van deze zijde van den vijftiende-eeuwschen man in the street geheel niets heeft
laten zien, hetgeen hij toch gemakkelijk had kunnen doen.
Wij betreuren dit te meer, omdat ik meen aangetoond
te hebben, dat hij, te eenzijdig den blik richtend op 's
mans bemoeiingen op geestelijk gebied, hem zelfs wel eens
onrecht heeft gedaan door aan te nemen, dat hij kinderachtiger en boosaardiger is geweest dan inderdaad het geval bleek te zijn, — nu ik ineen voorbeeld aannemelijk meen
te hebben gemaakt, dat hij, strijdende voor een redelijk,
zelfs een lofwaardig doel, hooger stond dan prof. Huizinga
zelf, die hem toch van den besten kant wilde bekijken,
had vermoed. Den vijftiende-eeuwschen man in the street
kennen wij, zelfs na deze aantrekkelijke lektuur, nog
altijd eerst ten halve. Huizinga's boek is eene zeer geleerde, ook eene zeer fijne en zeer geestige psychologische studie ; maar de geschiedenis geeft het eigenlijk
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toch nog niet, het geeft alleen historische psychologie.
En thans (maar nu nog slechts terloops) kom ik ten
slotte nog eenmaal met mijne vraag : wat heeft prof.
Huizinga bedoeld ons te geven ? is het geschiedenis
of wel literatuur ? Ik stel deze vraag met Bene be..-paalde bedoeling. Het boek van den hoogleeraar heeft
een groot en zeldzaam succes ; het wordt veel en gretig
gelezen ; vele mannen en vrouwen ten onzent bewonderen
het niet minder dan ik. Maar al verheugt mij dit van harte,
even wil ik toch waarschuwen.
Literaire lauweren zijn voor een geschiedschrijver
altijd eenigszins gevaarlijk ; voor hem zijn het altijd
lauweren van wat verdachte kleur, van wat bedenkelijke
nuance, vreemd aan het wezen der historiographie, die
geene fraaie groepeeringen, schilderachtige effecten zoekt
noch zoeken moet. Nooit is mij gebleken, dat prof. Huizinga zwak stond tegenover deze verleidingen. Maar
toch komt het mij voor, dat het niet verkeerd zou geweest zijn, indien hij had kunnen goedvinden, om een iets
eenvoudiger vorm te kiezen dan de zijne is. Dikwijls handelt hij over zeer ongewone zaken ; in zijne uiteenzettingen gaat hij soms (zooals bij de bespreking der
mystiek) werkelijk zeer diep ; het moet hem uitermate
moeilijk gevallen zijn, om de denkvormen der middeleeuwers voor ons te vertolken en te verklaren ; gaarne
citeert hij bovendien moeielijk verstaanbare oud-Fransche verzen. Het is dan ook niet altijd gemakkelijk,
hem te volgen. Daarom geloof ik, dat zijn boek, in een
wat eenvoudiger en klaarder taal geschreven, zich misschien zou hebben moeten vergenoegen met een iets
kleiner aantal mannelijke en vrouwelijke lezers maar ik
ben daarbij overtuigd, dat hij zich dan zou hebben kunnen verheugen in de bewustheid, dat hij trotsch mocht
zijn op Bene schaar van vrienden, die hem op sommige
plaatsen beter zouden hebben verstaan dan thans.
Literair schijnt zijn boek mij werkelijk hoog te staan ;
maar het komt mij voor, dat een kalm historicus niet
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over het hoofd had moeten zien, dat b.v. het doel van de•
titels der hoofdstukken en van een boek zelf is, de lezers
in te lichten over den inhoud der hoofdstukken, hun den
weg te wijzen in en door het boek. Zulk een doel nu wordt
niet, of althans slechts zeer gebrekkig, bereikt door opschriften van hoofdstukken als : De felheid van het leven,
De teugellooze verbeelding van het heilige, Het falen der verbeelding enz. enz. Het wordt zelfs niet bereikt door den
titel van het boek zelf : Herfsttij der middeleeuwen (waar
om niet, bloemrijker nog : Het roode herfstgetij der middeleeuwen ?). Passender, niet voor een literair werk ,
maar voor een historisch boek, zou mij dan ook geschenen
hebben de prozaische, maar duidelijke titel: Psychologie van de Fransch Bourgondische beschaving. Waarom
heeft prof. Huizinga dezen klaren titel versmaad ?

-.

.
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GEDICHTEN
VAN

Mr. P. OTTEN.

LIEDJE.

Wij beurtelings gedreven
Naar leeg geneucht en nood,
Slaapwandlaars door het leven
Ten even vreemden dood —
Hoe zelden zien wij, wakker,
Met open oogera puur
Uit werelds wijden akker
Gods hemelen azuur 7
Want vóór wij gansch ontwaken,.
Uit onzen dooven staat
Moeten wij bitter smaken
Den eigen diepen smaad.

Wij moeten ons eerst weten
Heel poover en gering :
Een donker, dra vergeten
En onverschillig ding.
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Dan kunnen wij genezen
Tot de eenvoud van het kind
En schoon en open wezen —
Een bloempluis op den wind.
Dan worden onze daden
Als 't rijpen van een vrucht
In stille, zon-verzade,
Zuivere najaarslucht.
En hooge Handen welven
Over ons willen heen
Zoo zien wij klaar ons zelven
En Gods gebaar in-een
...

.

...

.

Hoe zelden gaan wij, wakker,
In heldere eenzaamheid
Door werelds lichten akker
Met de oogen jong en wijd —
Wij allen, blindgedreven
Naar leeg geneucht en nood,
Door 't vreemde, ned're leven
"Ten immer nad'ren dood 9

DE ZWERVER.

,,Zal de dood mij eindlijk zeggen
Wat ik zocht en nimmer vond,
Achter de ademlooze kussen
Van een roodera, reeden mond ;
In het diepe duister tusschen
't Raadslig licht der hooge sterren ;
In de scheemring van de verre
Horizonnen ; in de volken
Der licht-vleugelige wolken ;
In het fonkelend geheim
Van der vlindren zuiv're wieken ;
In het dansen van het rijm ;
In het zachte hande-leggen
Op het voorhoofd van een zieke,
Dien het leven heeft gewond ?
Zal de dood mij eindlijk zeggen
Wat ik zocht en nimmer vond 9

DE STEMMEN.

Eerste stem
„O dat ik mij bezitten mocht
Zooals ik immer ben geweest
Op mijnen wisselenden tocht
Van vreugde, maar van weemoed meest,.
0, dat ik vrij, naar willekeur,
Kon dolen door 't verloren schoon
En nooit de zware, bronzen deur
Gesloten vonde in de eigen woon.
Ik ben mijnelven vreemd en ver,
Als een onheimlijk, donker ding,
Een roerelooze tak, een ster
Die bleek is in de schemering
Een oude boom, die in het woud
-- Ik leun wel aan zijn breede tors —
Een zwart geheim verborgen houdt
Achter de ruigten van zijn schors.
Onwendbaar en gestadig vliedt
Het leven buiten mijn bereik :
In Lethes schemerig verschiet
In Al geluk en leed gelijk.
Zoo wordt het wonder mij bewust
Hoe 'k immer aan mijzelve ontglij —
En treur ik ter verlaten kust
Om wat mij nam dit keerloos tij".
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Tweede stem :
„Maar neen, nooit is vergetelheid
Zoo zeer volkomen, of er naakt
Wel heuchenis gebenedijd,
Die ons bestaan veelvuldig maakt.
Het neuren van een oude wijs,
Een voetstap op een marmren gang,
Het verre Honkren van een zeis,
't Patroon van een gebloemd behang,
't Is alles reê te roepen wat
Eenmaal ons leven heeft bekoord,
En helder keert de kostbre schat
Van zacht gebaar en teeder woord.
In schoone blanke breuken hangt
Ons vroegre zelf aan ieder ding.
0 ziel, die immer weer verlangt,
Wat nimmer gansch te lore ging
Verledens bont en schittrend gruis,
Dat scheemrig op het toeken wacht .
Zoo bergt een slapend, duister huis

.

Kleurrijke wereld in zijn nacht.
Maar wijzer vingren zoeken uit,
Wat naar ons weten keeren mag,
En maken armoe rijk en wijd
Door 't goud van een vergeten dag".

SONNET.

Zooals in 't bosch wordt kleine klank geboren
Van krakend loover, naar ik verder schrij'
Een droog geruisch van ritselende koren —
Dra valt de stilte weer en is 't voorbij -Maar ik ga opgericht en gansch verloren
In gouden verten door het herfstig tij —
Mijn lippen zeggen rhythmen schoon te hooren
En scharen woorden tot een wondre rei —

_

Zoo is het puurst geluid van 't eigen leven,
De schoonste daden van mijn zingend bloed,
Met Al zijn leed en diepe heerlijkheid,
Maar de iele stem van een dor blad, dat even
Beweegt en ritselt langs den loutren voet
Van Een, die zingend door de aeonen schrijdt.

.
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XVIII.
De volkenbond. — Keizer Wilhelm.

Uit de berichten van deze dagen schijnt te volgen dat
de vrede misschien toch nog vóór Nieuwjaar geratificeerd zal zijn, al wordt er dan nog onderhandeld over de
schadeloosstelling die de Duitschers te betalen zullen
hebben voor de vernielde schepen in Scapa Flow. Het
verdrag van Versaille s zal dan, na uitwisseling der ratificaties tusschen Duitschland, Engeland, Frankrijk en
.

.

Italië, krachtens zijn eigen slot-artikel in werking treden en het zal vrede zijn.
Toch niet, heel en al vrede zal het niet zijn, want al is
volgens dit in werking getreden verdrag Amerika daarbij
partij, toch zal Amerika niet in vrede met Duitschland
zijn en niemand weet goed te zeggen hoe het in vrede
komen zal en in welken vorm het zich metttertijd bij
het verdrag zal aansluiten. En wat heeft het vredesverdrag van Versailles te beduiden als de Vereenigde
Staten er buiten blijven ? Dus zal 't ook na Nieuwjaar,
juist gelijk nu, deels wel deels niet vrede zijn en tallooze
moeilijkheden zullen uit deze situatie voortkomen, omdat
er bij de samenstelling van het verdrag immer op gerekend is dat het voor alle degenen die het sloten, gelden
zou, en niet voor allen op Amerika na. Wij behoeven ons

.
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in die moeilijkheden gelukkig niet te verdiepen, want
de diplomaten zullen er wel een oplossing voor vinden
en wij gelooven ook niet dat Amerika buiten het verdrag zal b 1 ij v e n als eenmaal de Oude Wereld formeel
een einde heeft gemaakt aan den oorlog, die haar toch
meer aanging dan de Amerikanen. Men zal er iets op
vinden, misschien een toetreding onder reserves die niet
de basis van het tractaat volkomen aantasten, maar die
natuurlijk wel een zeer moeilijken en scheeven toestand
in het leven zullen roepen en bron zullen blijven van tal
van nieuwe diplomatieke moeilijkheden. In elk geval, voor
wie tijd van leven heeft zal het oogenblik wel eens aanbreken waarop de wereld definitief overgegaan zal
zijn van den oorlogs- naar den vredes-staat .... Ook
is het een gewichtig ding dat na deze ratificatie eindelijk
het half millioen Duitsche krijgsgevangenen uit Frankrijk naar huis gezonden zal worden — al zal het dan voor
hen ook „thuis" niet zulk een prettig leven zijn — en
ook is het een geluk dat dank zij Engeland's invloed de
vredestoestand tusschen Duitschland en de groote mogendheden van Europa een werkelijke staat van vrede zal
zijn en niet een halve wapenstilstand, gelijk oorspronkelijk het plan was.
Evenwel, met al dat geharrewar, met al die overwinningen van den ouden geest op den nieuwen, is van
het weinige hoopvolle voor de toekomst dat het verdrag
van Versailles gebracht heeft, wel bitter weinig overgebleven en schrijver dezes zou zich ten volle aansluiten bij
de meening van een onzer kamerleden die bij de debatten over de oorlogs-begrooting den Volkenbond zoo dood
als een pier noemde, als hij niet in gemoede overtuigd
was, dat de volken na deze vijfjarige aderlating den Volkenbond in waarheid noodig hebben en hem daarom
vandaag of morgen in eere zullen herstellen. Als dan gaandeweg de oude geest wijkt voor den nieuwen — het is immers de strekking van oude geesten om op den duur te
verdwijnen — dan zal men eenmaal blij zijn, dat de grondslag voor den Bond op papier staat en zijn organen
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gevestigd zijn en ook senator Lodge zal er niet in slagen de Nieuwe Wereld erbuiten te houden.
Moge het aldus gaan. Voor 't oogenblik echter zal
niemand zoo dwaas zijn om de oogen te sluiten voor
het feit dat de Europeesche politiek beheerscht wordt
door de aanvankelijke mislukking van den Volkenbond
en dat men, zonder zich nu bepaald op een volgenden
oorlog met alle macht voor te bereiden, toch alom met
dit toekomst-schrikbeeld wel degelijk rekening houdt.
Kortom : de Volkenbond wordt wel niet losgelaten, maar
hij beheerscht de politiek niet, gelijk hij zou moeten doen
als men in hem geloofde ; de politiek gaat intusschen
voort op haar oude banen, d. z. die van het zoeken naar
bondgenooten.
Of zou in waarheid het doel van Clemenceau's reis
naar Londen — die den kranigen ouden heer op een ribfractuur te staan kwam, hetgeen echter voor dezen
„Uebermensch" geen beletsel is om kalm door te werken
— iets anders geweest zijn dan zich in Londen van Engeland's steun te verzekeren, nu hij ziet aankomen dat
Amerika niet alleen uit den Volkenbond wegloopt
maar tevens niet wil weten van bondsplichten tegenover
Frankrijk voor het geval Frankrijk weer eens aangevallen werd uit het Oosten ? Natuurlijk niet wegens de mis-

lukking der Volkenbondplannen was Clemenceau naar
Londen gestoomd, want de Volkenbond is voor dezen
Franschen „reaal-politicus" altijd maar een concessie
aan de sentimentaliteit van anderen geweest, maar
't was omdat hij als vrucht van den oorlog een blijven-

de beveiliging verlangt van het zoo zeer gedunde en door
geboorten zich niet aanvullende Fransche volk, in een
soort van eeuwig verbond met de vrienden van thans,
Engeland en Amerika. Valt Amerika daarvan af, dan blijft
slechts Engeland over als steun en toeverlaat en waarlijk
Clemenceau mocht er een gebroken rib voor over hebben
om dank zij zijn kolossaler persoonlijken invloed de staatslieden aan den Theems er toe te gaan brengen, zich tot
O. E. XX 18
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een volgende maal afzijdig zou blijven.
Geheel overeenkomstig deze vermoedens is het ook
dat Italiaansche diplomaten de conferentie hebben bijgewoond, want al zal Italië nimmer de plaats van Amerika
kunnen innemen, er is toch een waarborg te meer als
het vaststaat dat bij een aanval uit het Oosten op de
Fransche grenzen, Italië helpt door zijnerzijds den aanvallers stooten uit het Zuiden toe te brengen. Dat is dus alles
zuiver ouderwetsche politiek, maar inderdaad heeft Clemenceau zich nimmer als een aanhanger van de nieuwe
school doen kennen.
Of hij geslaagd is ? Ook in hun uitlatingen in het openbaar hebben de diplomaten de oude vormen behouden. .
Het was het van ouds bekende recept : de officieele
agentschappen brachten de geijkte formule „er is overeenstemming op alle punten bereikt", en toen Lloyd
George over de resultaten der conferentie in het Lagerhuis verslag zou doen, .bevredigde deze diplomaat-advocaat van den eersten rang de nieuwsgierigheid van par-

lement en publiek, door de vraag .... niet te beantwoorden maar te zeggen, dat naar zijn meening Amerika
zich niet aan de verplichtingen onttrekken zal. Is nu
Clemenceau naar Parijs teruggekeerd met de toezegging
in zijn zak, ja of neen ?
Met de mislukking der Volkenbondplannen en de vrees
voor een toekomstigen nieuwen aanval uit het Oosten
hangt vermoedelijk ook de houding van Frankrijk tegenover het hongerende Oostenrijk samen. Daar kon men
deze maand in de Fransche pers zoowaar opeens de gedachtengang vinden, waarin wij neutralen sinds den wapenstilstand denken maar waarvoor de mentaliteit der overwinnaars ontoegankelijk bleek zoolang het werkelijke
of vermeende belang der Entente zich ertegen verzette :
de Oostenrijkers die op 't oogenblik verhongeren — aldus
de Fransche pers — zijn niet medeverantwoordelijk
voor de schurkerij van eenige machthebbers die de wereld in den oorlog stortten, en men zal in de toekomst
.
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niet mogen zeggen dat de overwinnende Entente den
Oostenrijkschen staat heeft laten te niet gaan door honger.
Nietwaar, zoo redeneerden wij ten aanzien van Duitschland en Oostenrijk van het oogenblik af dat deze landen
den oorlog verloren hadden, maar de Entente handelde
naar een andere leer en deze wordt eerst nu overgenomen
en alleen ten aanzien van Oostenrijk. Waarom ? Omdat
men nu eerst aan den noodtoestand daarginds gelooft
of omdat het water in Oostenrijk tot aan de lippen gestegen is ? Misschien ook om deze redenen, maar waarschijnlijk toch vooral, omdat de Fransche diplomaten
Oostenrijk in leven willen laten, wijl dit in hun stel van
maatregelen tot beveiliging van Frankrijk tegen nieuwe
gevaren past. Die nieuwe gevaren dreigen immers naar
hunne meening van Duitschen kant en worden vooral
gezien in de mogelijkheid van een samengaan tusschen
Rusland en Duitschland. Tegenover dit gevaar zijn er
een macht van kleine staten in het 0 osten en Zuidoosten van Europa op de been geholpen (Polen, TsjechoSlowakye, Serbo-Kroatië e. d.) maar het gaat in het mee
rendeel van deze nationalistische Entente-scheppingen.
niet al te best en wie weet of de loop der gebeurtenissen
hen niet nog eens in de armen werpt van diegenen waarvan naar de Fransche meening het gevaar voor het Westen dreigen blijft. Laat dus Oostenrijk dit gevaar niet
komen verhoogen.Laat het zich niet, tot wanhoop gebracht,
oplossen in verschillende stukken, zich voegen bij andere
die eenmaal wellicht tegenover Frankrijk zullen staan,.
maar laat de Entente het in leven houden en tot vriend
maken. Het is met weinig tevreden ! Renner komt als
smeekeling uit Weenen, uit dat zelfde trotsche Weenen
waar de oorlog tegen Frankrijk ontketend werd ! De
hongerende Weeners zijn blij met wat graan en wat kolen,
want hun weekrantsoen brood is als voor ons een dagrantsoen en ze hebben alleen Zondags de kachel aan
in één kamer. Geeft hun wat graan dat in Triëst ligt
en wat kolen en ze worden uw vrienden voor geringen
prijs ! Dit schijnt de grondslag waarop de nieuwe Fran
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sehe politiek tegenover Oostenrijk is gebaseerd. Laat
ons ten minste blij zijn dat, nu de nood 't allerhoogst
gestegen is, politieke berekening en plicht van menschelijkheid tot hetzelfde doel leiden. Weenen en de rest van
Oostenrijk zullen intusschen door neutralen en Europeesche Entente-landen alleen niet te redden zijn ; hier
moet ook Amerika helpen. Maar Amerika denkt slechts
aan presidents-verkiezingen en .... Wilson is nog altijd ziek.
Natuurlijk moeten ook de neutralen en in 't bijzonder
de kleine West-Europeesche landen, rekening houden
met de aanvankelijke mislukking van den Volkenbond,
en dat deze inderdaad ook op onze politiek grooten invloed
uitoefent, bleek bij de behandeling der marine- en oorlogs-begrooting in de Tweede Kamer, welke aan onze
twee defensieministers het ministerieele leven kostte.
De Volkenbond is immers voor kleine naties nog oneindig meer noodig dan voor de groote, want het is in
dezen oorlog gebleken dat bij een botsing tusschen de
grooten de kleintjes onder den voet raken (België, Servië,
Roemenië) en dat het niet in hun macht staat om neutraal te blijven als zij willen. Geen verdedigingssysteem,
zelfs niet het felst militaristische, kan deze calamiteit
afwenden en de eenig denkbare beveiliging die zij kunnen vinden bestaat in den Volkenbond en niets dan den
Volkenbond. Het was dus voor hen een zegen toen de
overwinnaars den bond — hoe onvolmaakt hij ook was —
in de vredesvoorwaarden opnamen en hun aansluiting
daarbij sprak vanzelf, ook al legde zij hun verplichtingen op, die in het oude stelsel nooit aanvaard zouden zijn.
Mislukt nu de Volkenbond inderdaad definitief dan
staan zij — ons land en België in de allereerste plaats
— voor een vrijwel onoplosbaar probleem. Uit eigen
beweging tot ontwapening over te gaan, vrijwillig het
lot te kiezen dat aan Duitschland is opgelegd, zou later
kunnen blijken onverantwoordelijk te zijn, maar ons
voorbereiden op een nieuwen oorlog gaat, gezien de eischen
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die een oorlog tegenwoordig stelt en die in een oorlog
over tien jaar nog heel wat geduchter zullen zijn, de kracht
van een volk als het onze, het Belgische, het Deensche,
in alle opzichten te boven. Dit geldt reeds voor de groote
naties, maar voor de kleine is het nog zooveel zekerder.
Komt er dus niets van den Volkenbond en valt de wereld
geheel en al terug in het stelsel van bondgenootschappen
en wedloop in bewapening, dan staan de kleine naties
voor de vraag of zij daaraan zullen meedoen, d. i. zich
zullen aansluiten bij de groote groepen die zich weer vormen gaan en, als zij, zich zullen voorbereiden op den
nieuwen strijd en daarmee hun volkskracht uitputten,
dan wel of zij zullen doen als vroeger, te weten zich
afzijdig houden en hopen en bidden dat een volgende
oorlog hen spaart.
In afwachting nu van de beslissing in den strijd tusschen
nieuwen en ouden geest is het voor ons en onze lotgenooten een onoplosbare vraag, hoe te handelen, en
wie de Belgische pers volgt, zal zien dat men daar precies evenmin als bij ons weet welken weg uit te gaan.
Een beslissing nemen in den Benen of den anderen zin
kunnen wij niet, zoolang de situatie op het wereldtooneel
niet duidelijk geworden is en aldus moet er een weifelende, aarzelende buitenlandsche en militaire politiek uit
voortkomen, een voortgaan op den ouden, niemand bevredigenden weg, en het kan niet anders of dit leidt
tot binnenlandsche politieke botsingen gelijk wij ze in
deze maand in ons parlement zagen. Een bevredigende
oplossing is in dezen onmogelijk. De eenige oplossing
ligt in den Volkenbond en wij kunnen niet anders doen
dan onze zwakke krachten inspannen om dezen te helpen tot stand komen.
Als een aanklacht tegen de menschen die al het leed
over de wereld gebracht hebben zijn, in dezen nog immer
lang niet vroolijken Kersttijd, de publicaties van de Duitsehe documenten met de kantteekeningen van den Keizer verschenen. Wij mogen dit neerschrijven omdat
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alles wat er sinds den wapenstilstand gepubliceerd is
de verantwoordleijkheid van de kleine groep Oostenrijksche en Duitsche machthebbers is komen verzwaren.
Natuurlijk is het waar dat de onthullingen van één kant
gekomen zijn en dat Fransche, Engelsche en Russische
documenten als zij gepubliceerd werden, vermoedelijk
zouden getuigen tegen de diplomaten aan gene zijde.
Edoch, dat nieuwe onthullingen de verantwoordelijkheid voor het uitbreken van dezen oorlog op dit tijdstip
zouden kunnen verminderen, het is nauwelijks te gelooven. Omtrent de diepere oorzaken en gronden van den
oorlog kan men van meening verschillen en als men de
verantwoordelijkheidsvraag zoo diep gaat ophalen, zijn
Duitschland en zijn bondgenooten zeker niet de eenige
schuldigen, maar dat de oorlog in Juli 1914 ontketend is
door de schuld, tot op zekere hoogte zelfs door het opzet,
van Duitsche en Oostenrijksche machthebbers staat
na de jongste publicaties vast. Zij stellen ons in staat
om van dag tot dag de ontwikkeling der Duitsch- Oostenrijksche politiek te aanschouwen. Eerst het Oostenrijksche besluit om na den moord op Frans Ferdinand Servië te „tuchtigen", omdat Berchtold en eenige anderen
zich in het hoofd hebben gezet — misschien te recht,

misschien ten onrechte — dat als men de Serviërs laat
voortgaan zooals zij doen, de Oostenrijksch-Hongaarsche
monarchie ten onder moet gaan. Dan de vraag aan Berlijn
om steun wat er ook uit moge voortkomen en het afleggen van die steun-belofte, het geven van volslagen carte
blanche ten aanzien van Servië door de machthebbers
in Berlijn, politieke en militaire, den Keizer aan het
hoofd. Is dat reeds het opzettelijk uitlokken van den
wereld-oorlog ? Neen en ja. Het blijkt uit de akten dat
men gelooft Servië te kunnen tuchtigen, misschien te
veroveren, en daarmee Rusland en de heele Entente
een geweldige diplomatieke nederlaag toe te brengen,
zonder algemeenen Europeeschen oorlog, dus alleen ten
koste van een Oostenrijksch-Servischen, misschien van een
Duitsch-Oostenrijksch-Russisch-Franschen. Men hoopt
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immers dat Engeland neutraal zal blijven ! Daarna komt
de angst, als blijkt dat Italië in het beste geval neutraal
zal blijven, Engeland waarschijnlijk tot de vijanden
zal behooren. En met dien angst ontstaat er een neiging
om de ramp te verhoeden, niet wegens het eindelooze
leed dat daarmee de wereld wordt aangedaan, maar omdat men ziet aankomen dat Duitschland het op deze manier verliezen zal. Maar als die neiging ontstaat, is het te
laat. ; dan nemen de militairen in Duitschland de leiding
in handen, de diplomaten verliezen totaal het hoofd en
als ten slotte het bericht der Russische mobilisatie komt,
dan wordt het noodlottig besluit genomen.
Deze loop van zaken, reeds in groote trekken bekend
op grond van het vroeger gepubliceerde, wordt door wat
nu wereldkundig gemaakt werd bevestigd en wel zoo dat
de houding der Duitsche machthebbers er zeker niet gunstiger op wordt. Dit is het duidelijke beeld van den zoogenaamden preventieven oorlog die wel is waar niet terstond
bij den eersten stap beoogd wordt, maar wel dadelijk als
mogelijk wordt voorgesteld ; dien men aandurft omdat
men — door de het Servische nationalisme — een Oostenrijksch en ook een Duilsch levensbelang bedreigd ziet
en omdat men hoopt, door met den wereldoorlog te dreigen,
dit gevaar den kop te kunnen indrukken en den grooten
diplomatieken tegenstanders een gevoelige nederlaag
in het politieke steekspel te kunnen toebrengen. En bij dit
alles weet men van den aanvang af, dat dit spel kan uitloopen op een oorlog van ongekenden omvang en namelooze verschrikking, maar men waagt die kans omdat men
verwacht dat, als het tot oorlog komen zal, deze tot een
gunstig einde gebracht zal worden, en omdat men vreest,
dat als de oorlog nu niet komt, hij later toch uitbreken
zal onder minder gunstige omstandigheden.
Deze gansche ontwikkeling speelt zich het allerduidelijkst af in het gemoed van den Keizer, zooals dit in
zijn kantteekeningen wordt bloot gelegd. Zij getuigen
van een zoo volslagen onbeheerschte en onberedeneerde
impetuositeit, zelf-overschatting en gebrek aan verant-
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woordelijkheidsbesef dat men zich telkens afvraagt of
hij die dit schreef wel ten volle toerekenbaar geacht mag
worden. Daar komt nu wel Bethmann-Hollweg, de door
den Keizer in zijn gemoeduitstortingen bijna gehoonde
„Zivil-Kanzler", verkondigen, dat die kantteekeningen
geen invloed op den gang van zaken hebben gehad, en
dus zonder belang zijn, maar dit is immers te dwaas om
van te praten, want de man wiens gemoedserupties wij
hier in deze bittertafel-exclamaties neergelegd zien, was
in waarheid de opperste leider, had de beslissingen te
nemen, leidde de Duitsche politiek sedert een kwart
eeuw, was de hoofddader van al wat „Duitschland" deed.
En hoe verklaart dit thans blootgelegde gemoed de
misslagen der Duitsche staatskunde uit de laatste jaren !
Met dezen onberekenbaren, ijdelen dilettant op den
troon, die liefhebberde in politiek zooals hij liefhebberde
in schilderen en componeeren, kon wel geen staatsman
van beteekenis en karakter regeeren, want welke „burger-kanselier" van beteekenis zou het dulden dat
zulk een monarch meeregeert en zijn staatkunde in de
'war brengt ! Vandaar dat van het groote aantal groote
mannen ,dat Duitschland onder de regeering van Wilhelm
II voortgebracht heeft, geen enkele een leidende plaats
in het politieke leven heeft ingenomen, en van, daar
dat, terwijl het jonge Duitsche rijk in bijna elk opzicht
zich kon meten met de oudere Europeesche naties, het
in de staatkunde slechts tegenslagen ondervond, totdat
de grootste misslag van alle misslagen begaan werd,
d.i. een oorlog werd ontketend tegen een overstelpende
overmacht.
Groningen, Kerstmis 1919.

.
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Herman Middendorp. Vlammen. Apeldoorn. C. M. B.
Dixon & Co.
Taalschoonheid geeft deze bundel verzen in volle teugen te genieten. riet eerste kenmerk der dichterlijkheid is haar vermogen om uit
het innerlijke leven taal voort te brengen, die haar overtuigingskracht
in niets anders dan in haar schoonheid heeft. Het is juist de. Renaissance-kunst die dit vermogen ontdekte ; Petrarca is een der eerste vinders van het taal-schoone gedicht. De Middeleeuwsche dichtkunst
(bijv. Wolframs Parsival) mist deze hoedanigheid tenzij bij oogenblikken. Zij had de behoefte aan mededeeling meer dan de behoefte zich
uit te zingen. In de nieuwere Nederlandsche dichtkunst begint de
Renaissancistische taalschoonheid bij Jacques Perk ; Potgieter's
Florence voorspelt haar, maar bij een prozavirtuoos als Multatuli ontbreekt ze nog in het gedicht. Uit dezen bundel van M. kunnen regel
aan regel geciteerd worden om hun vollen bloei en pracht van taal,
hun innerlijke voortstuwing en dragend rhythme. Wat hiermee saamhangt is het vooral beeldend-visueel karakter dezer verzen. De Renaissancistische taal-schoonheid heeft een sterk zinnelijk karakter, een eigenschap die aan het „Gothische" wezen ontbreekt (zooals zij ontbreekt
bij Guido Gezelle, dezen on-Renaissancist en bij den even on-Renaissancistischen Verwey). In een serie van 12 sonnetten in dezen bundel
(Confiteor) heeft M. gepoogd een anderen dan den zinnelijk-schoonen
toon te vinden, maar het is hem niet gelukt ; zonder het sensueel element
mist zijn taal haar voleinding. En naar den inhoud is zijn gedicht daarmee in overeenstemming : een zang van liefdegeluk en lief desmart
een inhoud dien wij reeds van Petrarca kennen :
Of de bekers der genuchten
goudlen van den levenswijn
of de vocht-verzade luchten,
zwaar van smart en tranen zijn,
al-door zal mijn blij begeeren
— wat de wel der wereld wekt
Liefste, tot uw liefde keeren,
die den vrede wil vermeeren,
waar gij zacht mijn klacht mee dekt.
B.

DE

H.
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Mathias Kemp. De Vreemde Vogel. Maastricht. F. Schmitz.
Van dezen dichter kondigde ik in Febr. 1918 aan „het wijnroode
uur". Ik prees het bundeltje om zijn „visionaer en beeldend" vermogen en achtte deze poëzie epische natuurpoëzie, magistraal van
verbeelding. De nieuwe bundel van dezen dichter overtreft den ouden
niet. Het natuur-echte der woordenvlucht, de groote emfase der dichterlijke beweging, zooals zij in het vorige bundeltje voorkwamen, zijn
hier maar zelden terug te vinden. Er is zekere wending naar het
meer beschouwende en moreele in deze verzen en daarin is deze dichter
geen meester. Deze stof wordt niet voldoende door hem beheerscht.
Maar zoodra de dichter weer in de natuurverbeelding terecht komt,
hervindt hij soms den ouden toon en treft dan ook wel nieuwe modulaties ; gelijk in De Leeuwerik :
Naar zonnefeest en zilvren luchten
Stort hij zich dol en dronken op
en werpt een zwerm van zanggeruchten
Neer over dal en heuveltop.
Wat deert hem 's werelds wel en wee !
hem kwelt een vreugd ; hij moet die melden,
hij móet verstoren stilte en vree
van weiden, wegen en van velden.
Hij stierf, zoo iets hem zwijgen dee !
B.

DE

H.

Voce Vibrante. Stemmingen, enkele verzen. Amersfoort.
E. Wegelin.
Een veertigtal korte verzen. Geen werk dat in staat is de aandacht
te boeien, of dat om eenige reden belangrijk kan genoemd worden.
Toch heeft het zekere zuiverheid van toon en een eenvoudige gevoeligheid van inhoud en bewijst dat de dichter niet zonder levenservaring is. Is het noodig dat zulk werk gepubliceerd wordt ? Ook de
kleinere stemmen, zoo zij iets te zeggen hebben, mogen gehoord worden
al vermogen ze geen geluid voort te brengen dat tot luisteren dwingt.
Maar macht van taal, zeggingskracht is aan deze verzen niet merkbaar ; zij zijn voor een kring die voor den dichter persoonlijke belangstelling heeft en uit dien hoofde zijn woord wil hooren. B. DE H.
Tony de Ridder. Blauwe Verten. Zeist. J. Ploegsma.
Vrouwelijke teerheid kenmerkt al deze kleine gedichten. Ze zijn
zielsuitingen, waarin „ziel" beseft wordt als dat on-benaambare en on-
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grijpbare, dat bij gepeinzen en beschouwingen van de schemerende
natuur In de dichteres opdoemt.
Mijn ziel heeft de wazige verten te lief
En de grijze, vernevelde dagen
Eenzaamheid en stilte zijn de sfeer waarin de dichteres zich tehuis
gevoelt bij zichzelve :
Verlaten zijn de oude, zonnige tuinen
Waar 't grauwe najaar vlaagt somber en kil.
Het kwijnende licht van den dalenden avond
Sluiert mijn denken ; 'k ben eenzaam en stil.
De gevoeligheid als hoofdeigenschap van dit dichterlijk temperament
geeft beperking aan de verbeelding, waardoor deze steeds op dezelfde
wijze ontvankelijk is voor de omringende wereld. In deze houding is
evenzeer een schoone resignatie als ook zekere zwakte, die een vollen uitgroei van het dichterlijk wezen belemmert. Maar ziehier wellicht de typische vrouwelijkheid dezer kunst, dat de dichteres zich geroepen voelt
de bewaarster van één schat te zijn. In al haar verzen, al zijn ze verschillend in dichterlijke waarde, en al ontbreekt somtijds te zeer de
dichterlijke virtuositeit, is een oprechtheid waaraan al wat naar frase
zweemt, vreemd is. B. DE H.
Van de wankele morgen, door J. W. Schotman. Amsterdam. P. N. van Kampen & Zoon.
Een gedicht te maken is nog geen dichterschap. De heer S. heeft
genoeg motieven, waaruit een gedicht zou kunnen groeien als hij waarlijk dichter was. Thans wekt hij mijn overtuiging niet, dat zijn verzen
noodzakelijk zijn, zoodat de meeste bij den lezer de bevreemding nalaten
alsof men een spreker gehoord heeft, die zijn toespraak eindigde, eer
hij zijn meening had uitgesproken. Er lijn goede regels in deze gedichten ; er is inhoud in ; zij zijn niet van andere dichters afgeluisterd, en
toch ontbreekt meestal datgene wat ze tot gedicht zou maken. Wanneer
men bedenkt dat dit bundeltje de vrucht is van zeven jaren dichtens
blijkt het gemis aan die beweegkracht die alleen meesleept. De heer
S. mist het dichterlijk gehoor ; vandaar dat hij niet verneemt welken
klank zijn woorden hebben, noch opmerkt hoe hij soms onbedoeld
komische effekten voortbrengt, zooals in : De deserteur ; welk gedicht
(dat in zijn tweeregelige strofen de aangrijpendheid eener Heiniaansche
ballade hebben moest) eindigt met :
--- Mijn vrouw, mijn vrouw, ik beid het wrede morgengrauwen,
jouw liefde is mij het einde : -- ik word gefusilleerd.
B. DE H.
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L. E. De Sterkste. (Met bandteekening en teekening
van R. Mijnssen). Utrecht. G. J. A. Ruys, 1919.

De huwelijksgeschiedenis van Allard Philip van der Borch en
Reinira Charlotte van Goltstein, van den aanvang, in Januari 1734
tot het slot : de dood der weduwe in Maart 1772. L. E. heeft ook hier
gewerkt naar gegevens uit familie-archieven en ook hier daaruit de
levens opgebouwd. Zij teekent ons den Groninger edelman als den
zwakkere tegenover de Geldersche jonkvrouw ; was de stilzwijgende
overeenkomst niet dat zij in de Ommelanden zouden blijven wonen ?
Daar toch lagen zijn belangen, lag zijn toekomst. Maar Reinira voelt
er zich niet thuis, noch in 't land, noch bij de menschen en weet, ter
wille van het verwachte kind, haar man over te halen naar de
Proostdy in Zutphen, haar ouderlijk huis, terug te keeren. Ook verder zien we, door heel hun huwelijksleven, haar steeds haar wil
doorzetten, hem als den inschikkelijke, ook waar het de opvoeding
der kinders, de loopbaan der zoons betreft. Van hem en haar is zij
„de sterkste". Doch wanneer zij, na haar mans dood, alleen met twee
harer dochters achterblijft in het groote huis als een oude, straks zieke
vrouw, dan komt zij tot het besef van haar eigen egoïsme, dat zij
trouwens in haar oudsten zoon terugvindt, tot het besef ook dat de
„goede redenen", die zij had om beslissingen tegen haar mans wil door
te drijven, niet anders dan voorwendselen waren voor haar zelfzucht
en dat „de sterkste" niet zij is, maar haar oudste dochter Amélie, het
stille „Malchen", dat zichzelf opoffert, voor wie geen werk te veel
of te zwaar of te gering is
Deze karakterschets, geplaatst in het licht van den fel bewogen
tijd, waarin men ook over oorlogsdruk en duurte wist mee te spreken,
geeft L. E. op de eenvoudige, beschaafde wijze, die men van haar
kent uit haar vorige boeken, waarvan ik echter meer dan een stel boven
dit, misschien wel, omdat dit wel wat heel „vlak" is geschreven, minder gevoelig van teekening is dan de vorige.
Mocht een tweede druk ter perse gaan, dan zal de schrijfster gelegenheid hebben niet weinige drukfouten te verbeteren en ook op
menige plaats haar proza. H. S.
Mr. G. J. ter I<uile. Ons Twenthe. Proza en poëzie uit
en over Twenthe. Almelo. W. Hilarius Wzn.
Dit is een heel aantrekkelijk boek ; men gevoelt, dat het met
geschreven niet, maar bijeengebracht, want het is een
liefde is
verzamelwerk Menige „goede Twentsche gedachte" --- zoo schrijft
Mr. ter K. - van vroeger of later tijd is verscholen in vergeten of
weinig bekende uitgaven ; zoo heeft hij dan allerlei Twentsche bijdragen
in dezen bundel samengevat.
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Verscheidenheid is er genoeg. De verzameling opent met den
landbrief van Twenthe van 1365 door Bisschop Jan van Verneburg
en eindigt met de „oorlogsdruk" of eigenlijk — recenter nog — met
„vredesklanken". En allerlei Twentsche onderwerpen zijn hier aan de
orde : historisch, geografisch, folkloristisch, ethnografisch, industrieel
en andere nog zijn de etiketten, die men op de verschillende bijdragen
in proza en poezië kan plakken. Mij dunkt, dit werk zal velen welkom
zijn, niet alleen den Twenthenaren, die hechten aan hun landstreek,
maar ook velen anderen, die dit merkwaardige en in velerlei opzichten
zoo uiterst belangwekkend deel van ons land niet genoeg kennen of
althans die kennis door lezing van het hier bijeengebrachte zullen
zien verrijkt. H. S.
Mathias Kemp. Zeven Boomen. Maastricht. Firma
Boosten en Stols F. Schmitz, 1918.
Wel lang heeft dit boekje op mijn schrijftafel gelegen en op de
Leestafel gewacht ! Maar het scheen mij ook geen aantrekkelijke taak
te zeggen, waarom de „zeven boomen opgezet door Mathias Kemp"
mij mishagen. De titel doet reeds dadelijk gewild-grappig aan en de
inhoud ja, de zeven beschouwingen zijn zeer ongelijk, maar ze
alle lezende, is men toch telkens geneigd den schr. te vragen wat meer
zelfkritiek te oefenen, voordat hij zijn hetzij ernstig hetzij geestig bedoelde invallen naar de zetterij zendt. Zie nu dit eerste nummer der
zeven : „over straten en wegen" en gij zegt : och ja, zoo iets kan
men over dat onderwerp wel schrijven en er een gedicht inlasschen,
dat men dan aan het slot zelf parodieert, waarna men eindigt met de
woorden : „wie de dichter van de aangehaalde verzen is ? Booze
tongen beweren : het zou de schrijver van dit opstel zijn. Maar wat
kun je aan, op de praatjes van de menschen ?"
Is er, wilde ik vragen, zooveel zelfcritiek noodig om zich hier het
„novum prematur in annum" te herinneren ?
H. S.
Mr. D. J. van Doorninck. Gemoedelijke gesprekken.
Zeist. J. Ploegsma, 1919.
Philoverax en Philagathos keuvelen (het zijn immers gemoedelijke
gesprekken) over de gymnasia en de gymnasiale opleiding, over de
studentenmaatschappij, over den Duitschen adel en de Duitsche
cultuur, de opvoedende kracht van den oorlog en over nog heel veel
meer. Mr. v. Doorninck, wiens geschriften wij vroeger hier reeds bespraken, is een man, die veel gelezen heeft en veel nagedacht en die
een eigen kijk op allerlei dingen heeft. Gelukkig laat hij in zijn „aan den
lezer" ons de vrijheid (die wij wellicht anders zouden hebben genomen) om tot andere conclusies te geraken dan zijn woordvoerder
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Philoverax en ik voor mij voel mij, al lezende, telkens geneigd om van
die vrijheid een ruim gebruik te maken. Wat niet wegneemt, natuurlijk,
dat de betoogen van mr. v. D. ook voor wie 't niet of niet steeds met
hem eens, in hooge mate suggestief- het Duitsche woord is „anregend"en belangwekkend zijn. Het is altijd de moeite waard te luisteren naar
iemand, die een eigen meening met goed-gekozen argumenten verdedigt..
H. S.
A. van 't Land. Arbeid. Een verhaal van het land. Apeldoorn. C. M. B. Dixon & Co., 1918.
Dit is zeker bedoeld als sterk-sprekend werk, in den ruigen, Vlaamschen trant, zoo iets als het epos van den opstandigen boerenknechts,
die te midden van aarts-conservatieve boeren en bange landarbeiders het evangelie van de verlossing en van de revolutie durft te
prediken. Maar als zoodanig heeft het mij niet gepakt, misschien door
de breedsprakigheid van het verhaal of door de onhandigheid van den
held in dit epos, Hendrik-Jan, die noch het oogenblik noch zijn helpers weet te kiezen en vooral in den aanhef meer een fraseur is dan een
hervormer. Kortom : het gansche verhaal lijkt bedacht, ineengezet.
om den tendenz, heeft niet het suggestieve van uit het leven te zijn
H. S.
gegrepen.
F. de Sinclair. Een prijsvraag in de hel. (Imitaties).
Amsterdam. Van Holkema en Warendorf.
Dit boek is een grap, van ander soort dan wij van dezen schrijver
gewoon zijn : een literaire grap. Wat hij hier levert, is een letterkundige
staalkaart. Een zeker aantal Ned erlandsche bellettristen wach t

.

in de hel op het oordeel van Minos, die zijn taak overdraagt aan
Virgilius ; deze immers is daar goed bekend. De dichter der Bucolica
nu schrijft voor deze vermaledijde zielen een prijsvraag uit : de
beste plaats is bestemd voor den eersten prijs en zoo vervolgens.
Elk hunner heeft naar eigen trant te schrijven over dit onderwerp
„een oude man, een jonge gade, een dochter en een dingen, welgevallig in het oog der gade, naar de dochter". De bende gaat aan
het werk en wij krijgen ieders product te lezen.
Laat mij niet verklappen wie hier geïmiteerd worden ; iedereen
zal wel dadelijk den Couperus-stijl en het Pallieter-genre herkennen
Laat mij liever zeggen dat de Sinclair hier blijk geeft van een waarlijk buitengewone vaardigheid en een zeldzaam nabootsings-talent.
Het eene gegeven plaatst hij in een telkens wisselend milieu : in
Pompeï, in de Amsterdamsche jodenbuurt, in de wereld der grootindustrie, in het Vlaanderenland enz. enz Met tijd en omgeving wisselt ook de ontwikkeling van het drama tusschen de vier
.

.
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personen : grof of plomp, fijn of heel verfijnd is de strijd, die gevoerd wordt. En de Sinclair schijnt even goed thuis in het klassieke
Pompel als in een moderne suikerfabriek. Dit is in zijn soort heel
knap werk, deze letterkundige „jonge-jannerij". Natuurlijk is er
zekere eentonigheid, omdat het gegeven niet varieert, maar overigens
is de verscheidenheid rijk genoeg, zoodat gij nauwelijks beseft dat
een in het wezen zelfde gescheidenisse zich telkens herhaalt. Want
dit zelfde is telkens gansch anders en wordt gansch anders verteld.
H. S.
J. H. Schaper. De Arbeidswet van 1919. Amsterdam.
Mij. voor goede en goedkoope lectuur.
Ook de heer Schaper, zelfs hij niet ! is er in geslaagd van de Arbeidswet 1919 een voor den lezer genietbaar overzicht samen te stellen.
Hij vertelt de wet na, doet dat duidelijk, beknopt, onpartijdig. Maar
wie dit achter elkaar leest, dien duizelt het toch en hij zal er aan het
slot niet veel van kunnen oververtellen, vrees ik. Hiermee is niet gezegd, dat dit niet nuttig werk zou zijn, zoo'n populaire schets van
deze belangrijke wet. Ook kan men, door de verdeeling in hoofdstukjes, gemakkelijk een en ander er in naslaan. Maar het blijft nu
eenmaal een feit, dat de grondige kennis ook van deze wet niet.
zonder gezette studie kan worden verkregen. H. S.
P. Beishuizen Gzn. Reklame. Met een inleiding van W.
H. de Buisonjé. Amsterdam. Mij. voor goede en goedkoope
lectuur.
Een alleraardigst boekje. Het formaat is heel beknopt, maar er
staat veel belangrijks in dit brochuretje te lezen over het begrip en
de geschiedenis der reklame, over het verband tusschen psychologie
(en ekonomie) en reklame, over de reklamemiddelen, geoorloofde en
ongeoorloofde. Duidelijke cliché's geven aan, hoe men wel en niet moet
adverteeren en etaleeren. Een leerzaam geschriftje voor allen, die
hun „waar", welke ook, aan den man moeten brengen. En wie, in
de zakenwereld, behoort niet tot die groep ? H. S.

D. J. van der Ven. Gelderland (Deel III. De Veluwe)
Amsterdam. J. M. Meulenhoff, 1918.
In de uitgave „Ons Mooie Nederland" is eenigen tijd geleden reeds
als Deel III van Gelderland „De Veluwe" verschenen. Aan den schr.,
den heer D. J. van der Ven, danken wij ook reeds de eerste twee deeltjes
en vele andere (over Limburg o. a.), terwijl er nog meer in bewerking
zijn. Deze schrijver is een uitmuntende gids. Wat kent hij „ons
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mooie Nederland" door en door en hoe heeft hij het lief ! Wat dit
deeltje betreft, wie als ik het genot heeft gesmaakt over de Veluwe
te zwerven -- per fiets of „per pedes" —, kan waardeeren wat dit
boekje met zijn 63 prachtige afbeeldingen naar photographische opnamen en den zoo goed geschreven, overal belangwekkenden tekst
den lezer geeft. Het is in één woord voortreffelijk.
H. S.
Jeanne Reyneke van Stuwe. Als de oogen open gaan.
Amsterdam. L. J. Veen. z. j.
Reeds vroeger ook heeft Jeanne Reyneke van Stuwe onder een
algemeenen titel een groot aantal schetsen gebundeld ; mijn oordeel
was toen, dat dit „klein-goed" niet heel belangrijk was. Iets beters dan
dat kan ik waarlijk van dezen bundel niet zeggen ; mij althans is het
niet mogelijk veel belang te stellen in al deze gevalletjes, die elkaar
almaardoor opvolgen in een lange, lange reeks. Er is in elk, althans
in de meeste, wel even een kruimeltje levens-tragiek, maar heel diep
gaat dit veelal niet. Wanneer dit dan nog fijn-geciseleerd werk was,
deze verzameling instantaneetjes, zou men althans van den vorm
kunnen genieten, ook waar de inhoud nu niet telkens onze aandacht
boeit. Maar die vorm is nu ja, de gemakkelijke, vlotte, wat
woorden-rijke trant, uit heel het „oeuvre" van deze schrijfster welbekend, een schrijftrant, die op mij altijd den indruk maakt, als gaat
het werk haar al te licht en te vlug af en als gunt zij zich niet steeds
den tijd rustig te overwegen of wat zij op 't papier geworpen heeft

niet beter, fijner, eleganter of korter en pittiger kon worden gezegd.
H. S.
Voorts zijn door de redactie ter aankondiging ontvangen de navolgende
boekwerken :

Thoukudides' navorschingen. De Peloponnesische oorlog in acht
boeken, vertaald uit het Grieksch door Mej. H. M. Boissevain met
medewerking van Dr. H. J. Boeken. Boek IV. Haarlem. J. W. Boissevain & Co.
Dr. G. Vellinga. Schets der Christelijke dogmatiek ; eerste stuk.
Amsterdam. W. ten Have.
Liedekes van lief en leed, door André. Uitgever onbekend.
Rabindranath Tagore. De Koning van de donkere kamer, vertaald
door H. Borel. Amsterdam. Versluys' Uitgevers-Mij.
Else Berner. Vagantenlieder. Amsterdam. P. N. van Kampen &
Zoon.
J. W. von Goethe. Torquato Tasso, vert. door P. C. Boutens.
Wereldbibliotheek. Amsterdam. Mij. voor goede en goedk. lect.

Overneming verboden.

PARCIVAL
DOOR

MARIE KOENEN.

(Vervolg).

Er zit in de hut een vrouw te spinnen ; het kind, dat
ze zooeven uit de wieg genomen heeft, speelt aan haar

voeten en rolt houten klossen over den vloer van leem.
Bleek en stil zit de vrouw gebogen — het wiel gonst om
— ze luistert alleen naar haar droomen. Gelijk immer
en aldoor klaagt en zingt in haar ziel al het vroegere zijn
nooit eindend lied — het lied van een koningsdochter,
die verlangde en minde, tot ze van smart bijna stierf.
Maar het laatste van het lied vergaat telkens weer
in een hoog verzwervenden vraagklank, één met het
wielegonzen.
Onderwijl komt door de deur met het gelispel en den
weligen geur van het lentebosch, een goud-nevelende
zonnestraal schuin-neer tot voor de kleine bloote voeten
van het knaapje. De spinklossen vergeten, grijpt het naar
dit licht. Als zijn handjes leeg blijven, kruipt het naar
den deurdorpel om den zonnestraal toch te kunnen vasthouden. Maar buiten is het licht overal, en daaruit, het
O. E. XX 2
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eenige dat anders is dan het licht en de suizelende stilte,.
klinkt een aardig gefluit op.
Op handjes en knieën kruipt het kind over het wegje
en het gras naar de struiken, waar het gefluit hem roept..
En daar, na wat kijken, trekt het zich aan de takken van
het kreupelhout op, en vast op z'n voetjes, frazelt het
tegen den merel. Hooger in den struik begint die zijn
kort deuntje telkens opnieuw . .
Maar binnen is de vrouw verschrikt opgesprongen,
ze roept op den drempel „Lieveke", den eenigen naam,
dien ze haar zoon tot nu toe gaf, en als ze hem nergens
ziet, wringt ze de handen ineen, roept weer en aldoor,
en zoekt en loopt radeloos om.
Het is een open plek in het bosch van Sultane. Drie
hutten van jonge boomstammen, leem en graszoden
gebouwd en een kleine schuur, staan laag en arm tusschen.
de eeuwige beuken en hebben dezelfde vergane goudbruine kleur als de woudgrond. Rechts liggen korenakker en
vlasveld ; groen zijn de aren nog, maar ritselig reeds en
hoog opgeschoten ; het vlas staat in bloei. Links is in een
wei vol madelieven een bron, waaruit een smalle beek
haar loop neemt. Groener is het gras langs haar diepe, .
kronkelende vore, en waar ze zilver-sparkelend in het
beukenbosch verdwijnt, groeien tusschen de stammen
donkere hazelaars en overwarren braamstruiken haar '
lichtend spoor. — In het weigras grazen drie koeien en
een oud paard. In het vlasveld zijn twee vrouwen aan
het wieden, en op den schuurdrempel zit een vergrijsde
man, die bruine rijzen tot een korf vlecht. Schemer en
zon vervloeien tot een verdoften luister om zijn gestalte .
die, knoestig noch verweerd, aan het bosch vreemd is .
in den tabberd, die nog gloort van blauw en goud als een
vervaald ridderkolder. Nu ziet hij op bij den angstroep
der moeder en reeds loopen de vrouwen uit het vlasveld
aan en jammeren als zij ... .
Maar Trevresent heeft het kind reeds gezien, blond en
blank tusschen de takken, recht en vast op z'n voetjes.
En opstaande wenkt hij bedarend naar de vrouwen, en
,

,
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wijst en zegt : „Wees stil en zie." Helder licht is er tusschen
het kreupelhout, waar het kind staat. „o !" lachen de vrouwen opgetogen, „wat een kruip-door-de-struiken ! Vlug
als water ! Vlug als die beek van ons .... Hij staat. Hij
loopt. Hij heeft zichzelf in eens staan en loopen geleerd.
Spring-in-'t-veld .. waar wil je heen ? Laat hem ! Laat
hem !"
Maar zijn moeder is reeds bij hem, dringt de takken
opzij, tilt hem weg uit het kreupelbosch, en op het grasplein voor de hutten heft ze hem hoog in de lucht, dat
hij schatert en met handen en voeten spartelt. Ze lacht.
Voor het eerst sinds twee jaar lacht ze — blij uit — en
ze zegt : „Parcival zal zijn naam zijn !"
„Parcival !" roept Trevresent's stem als een donkere
echo, en de twee vrouwen jubelen 't na, dat het schalt
tusschen de boomen : „Parcival !" De bron ruizelt,
de beek kabbelt en klotst, door de boomen ruischt de
wind, de merel fluit ... .
Herzlo ide's eerste lach na Gamuret's heengaan vond
den naam voor haar kind.
Zij en Trevresent hebben hem uit Konvaleis in het
diepst van dit verre bosch gebracht. Gamuret's zoon zal
nooit van wapens of strijd hooren, nooit ook maar een
weerschijn van zwaardkling of lanspunt zien, van der
ridders wereld en roeping of zijn koninkrijken zelfs
het bestaan niet vermoeden. Want bij haar eersten kus
op het kindervoorhoofd, als een rozeblad luw en teeder
onder haar lippen, heeft Herzloïde gezworen, dat ze Gamuret's zoon tegen den Graal en zijn onheil zal beschermen. En ze is Trevresent dankbaar, die haar raadt en
helpt, in een zelfden haat tegen die bron aller droefenis.

Nu ze het kind weergevonden aan haar hart houdt, zweert
ze 't opnieuw, terwijl haar lippen hem kussen : „Parcival
— twee in één voor je moeder — Gamuret en Gamuret's
zoon. Trooster van smart, die je nooit kennen zult ... .
Moeders armen zullen je houden voor mij, voor mij alleen — eenig en laatste geluk." Eiken dag herhaalt ze
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het weer, haar eenig, nooit eindend gebed, en ze is blij
om de verborgen stilte van het bosch, om armoe en eenzaamheid, die Parcival even veilig beschermen als haar
armen het doen.
Trevresent is gerust, nu hij in haar oogen een stille
glans ziet herleven.
Maar niet lang, of Parcival woelt zich los uit haar armen. Hoort hij buiten niet aldoor zijn naam roepen ?
Trevresent of de vrouwen zijn het niet, de wind of de beek
niet .... Het zijn enkel de vogels.
Den derden zomer in het bosch van Soltane staat
Parcival morgen en middag bij den boschrand om te
zien, waar de vogels toch schuilen tusschen de takken.
Den vierden zomer dringt hij dieper de struiken in, en
telkens klapt hij in de handen om de vogels te roepen,
en zwijgen ze dan of vliegen ze verschrikt weg -- hij lokt
ze met dezelfde lieve namen, waarmee zijn moeder hem
uit het bosch roept.
Maar in plaats van de vogels komt altijd weer de avondschemer en de nacht. Tot zij het weer opnieuw licht laten
worden met hun zingen.
Parcival meent, dat de vogels den dag maken. En den
winter lang denkt hij na, hoe ze toch in zijn moeders
hut te brengen, dat ze zingen en het licht voor altijd
laten blijven. Er komt een diepe frons in zijn voorhoofd.
Maar nu het lente wordt breekt hij een langen wilgetak
uit de struiken, buigt dien en verbindt door slierten van
boombast de uiteinden met de einden van een lenigen
twijg. Dan snijdt hij met Trevresent's knijf spitse punten
aan rechte harde stokjes. En als het bosch weer vol vogels
is, loopt hij rond, om overal, waar hij een vogel ziet, den
boog te spannen en Tederen kleinen fluiter, dien hij bij zich
wil hebben te treffen met een puntigen pijl. Eén voor één
vallen merels, vinken, meezen, lijsters aan zijn voeten neer.
Hij raapt ze op, streelt en kust ze en draagt ze naar
moeder. „Wat heb je gedaan ?" schrikt Herzloide als
ze hem ziet, handen en armen vol doode vogels.
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„Zij moeten bij ons blijven en zingen, dan kan het nooit
meer donker worden."
„Ze zijn dood ! Hoe komt dat ?" En Herzloide kreunt
nu ze den boog ziet over Parcival's schouder.
„Wie gaf je dat wapen ?"
„Ik maakte het."
„Wie leerde je dat ?"
„Ik me zelf."
„Zie je niet, dat hun veeren rood zijn van bloed ? Je
hebt ze met je slechte pijlen midden in hun zingend
hart geraakt. Ze kunnen nooit meer zingen of vliegen
of leven." Parcival schreit en Herzloide werpt den boog
in het takkenvuur. Heel den verderen zomer blijft Parcival van de vogels weg, bij moeders spinnewiel of bij de
bron. Want wat, als hij ook de overige zonder te wete n
zou dooden of wegjagen ? Heel het bosch voor immer
in donker of winternevel ? En altijd nacht in hun hut ?
Eerst den zevenden zomer is hij wijzer geworden. Hij
begrijpt, dat de vogels het licht niet maken, maar dat ze
alleen zingen over het licht en voor het licht. „Wat is
het licht ? Waar is het licht ?" Almaar vragend loopt hij
met Trevresent mee, achter ploeg en eg over de akkers.
Maar Trevresent haalt de schouders op en antwoordt
alleen, dat hij zulke dwaze vragen niet doen moet. Parcival denkt dat de angst, die in Trevresent's oogen woelt,
toorn is, en hij durft niet op den akker terugkomen. Hij
neemt de koeien bij het touw en leidt ze te grazen. Het
helpt niet, de vragen blijven hem kwellen.
„Ik zal me een nieuwen boog maken, enkel om er mee
te spelen", verzint hij, en nu wordt hij weer blij. Hij heeft
een grooten boog en op een waterige plek diep in 't bosch,
plukt hij armen vol rietstaven. 't Zijn vlugge pijlen, die
tusschen de stammen recht naar het mikpunt flitsen
den kelk van een bloem, een klein blaadje, bevend aan
het eind van een tak, of een spin midden in haar web.
Hij mist nooit. Maar fluit er soms ineens boven zijn hoofd
een vogel, zoodat hij moet opzien en hem vindt, dan werpt
hij verschrikt boog en pijlen van zich af.
.

.
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En onder de struiken gaat hij stil liggen luisteren, uren
lang, roerloos droomerig — tot hij gelooft door almaar
te luisteren de vogeltaal te verstaan.
„Op onze vleugels, hoog boven de boomen uit, zien we
wat Parcival niet ziet en niet weet", zingen de vogels.
„Arme Parcival, die geen vleugels heeft en niet ziet
wat wij zien en niet weet, wat wij weten. Arme Parcival, die niet zingen kan wat wij zingen. Arme Parcival
in 't gras, diep onder de struiken, die niet ziet, die niet
weet, die niet zingt."
Zoo lang luistert Parcival, tot de tranen hem over de
wangen vloeien, en hij loopt naar zijn moeder om zich
aan haar hart te verbergen . ... „Waarom zooveel tranen ?" Maar Parcival kan 't niet zeggen en wordt nog
bedroefder. Drie keeren gebeurt het opnieuw, en dan sluipt
Herzloide hem na en vindt hem als een droomer voorover
in 't gras, luisterend naar de vogels, tot zijn tranen als
een dauw op de kleine stralende madelieven vallen.
„Weer de vogels ?" peinst Herzloide, en om hem voor
dit vreemde verdriet te bewaren, zegt ze Trevresent en
de vrouwen alle vogels een uur in den omtrek met netten
te vangen en ze zóó ver buiten het bosch te brengen, dat
ze nooit meer kunnen weerkeeren.
Trevresent en de vrouwen, trouw als Herzloide zelve
in hun zorg voor Parcival, worden nu tot vogelaars, spannen de netten en lokken met zoet gefluit , lokken ook
Parcival. Want als ze hun net dichtflappen en de eerste
vogelbuit daar tusschen de mazen piept en krijscht,
springt hij uit de struiken. Stampvoetend en armenzwaaiend, rood van drift, roept hij : „Laat ze los" ...
en stormt woest naar zijn moeder. „Waarom wilt ge dat ?
Ik mocht ze niet dooden met pijlen .... Zij dan wel me t
hun net 9
Laat ze vliegen en zingen" ... .
Hem sussend in haar armen, zegt Herzloide : „Je hebt
gelijk, vliegen en zingen moeten ze, zooals God, hun schepper, het wil."
Dit woord dat haar lippen ontsnapt, treft Parcival
en doet haar zelve schrikken.
.
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Was het niet Trevresent's raad, den naam van God
niet te noemen voor Parcival.
Zoo diep was de haat tegen den Graal — bron van hun
leed — in hun hart gedrongen, dat ze zelfs God wilden
haten, die den Graal alle macht geeft ten goede of ten
verderve. Onwetend van God en Graal moest Parcival
opgroeien als een struik in het bosch ... .
Maar nu de vogels met klappende vleugels kwinkeleerend
hoven hun hoofden, uit het net zijn weggevlogen, vraagt
Parcival : „Wie is God, hun schepper ?"
Herzloide's hart beeft voor de stralende kracht van
zijn blik., en ze moet wel antwoorden wat ze zelve als
kind leerde en wist : „Hij is de Koning van het hemelrijk,
schepper van leven en licht, lichter Hij zelf dan de stralende dag. Hij troost wie schreit. Hij helpt wie lijdt. Hij
redt wie vergaat .... Maar één is Zijn vijand, en diens
rijk is de hel. Lichter dan de dag is God, maar zwarter
dan de nacht is de vijand. Lokkend is zijn gepraat, maar
hoor het niet aan, want duister maakt het der menschen
hart." Herzloide schreit, en twijfelt of Trevresent's
raad goed was ....
Parcival heeft niet alles verstaan, maar nooit was hij zoo
blij. Hij dwaalt door het bosch en luistert naar de vogels.
Maar hun zang vangt en verwart hem niet meer in ragge
netten van droomen. Nu weet hij van licht en duister de
diepe geheimen, van God en den vijand.
Parcival's schouders worden sterker, zijn armen gespierd. Het verdriet hem, met Trevresent achter den ploeg
te loopera, met de vrouwen het vlas te kloppen, doelloos
te spelen met boog en pijlen. Er is een vreemd verlangen
in zijn hart. Hij doolt al dieper en dieper het bosch in,
en doof voor de vogels, ziet hij achter de stammen telkens weer nieuwe stammen schemeren en eindeloos verder stammen en stammen. Wat zoekt hij ? Tusschen
stammen is hij gevangen en wat hij zoekt, weet hij zelf
niet.
Maar op een morgen ziet hij tusschen de boomen een
vervaarlijk everzwijn, en van spijt en schaamte slaat
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hem het bloed naar het voorhoofd. Want hij denkt
„Waarom heb ik niets dan een takkenboog en rietpijlen ?
Moet ik me dat zwarte ondier laten ontgaan ?" Den volgenden dag is hij weer op die plek, maar tusschen zijn
gordel draagt hij een bijl, opgeraapt waar Trevresent
hout hakte. De ever komt en hij springt toe, om hem den
weg te versperren, met den bijl opgeheven in beide handen — en als het monster vooruitstort met dreigende
slagtanden, ploft Parcival hem het houthakkerswapen
zóó diep in den schedel, dat het zich brullend rolt. Nog
een slag en Parcival laadt het doode dier op de schouders
en draagt het naar de hutten. De vrouwen staan op den
schuurdorpel en roepen :
„Heil Parcival !" maar hij weet niet wat haar handgeklap en roepen beduidt, terwijl Trevresent zich zoo
somber afwendt, noch waarom Herzloïde schreit, als
ze wijst op den bebloeden bijl tusschen zijn gordel : „Wie
gaf je dat wapen ?"
„Houthakkerswerktuig." Parcival schokt met de schouders en Herzloide durft hem het wapen niet afnemen,
want de donkere gloed van zijn blik beheerscht haar angst.
„Waarom niet die bijl ?" vraagt hij barsch. „Het bosch
zit vol sluipende dieren. Ik moet ze zoeken en ze alle
verdelgen."
Zoo is Parcival een jager geworden. Trevresent e n
Herzloide, die zien dat zijn oogen opleven, zijn handen
niet loom, zijn voetstappen niet traag en doelloos meer
zijn als kort te voren, weerhouden hem niet.
Zóó zwaar is dikwijls Parcival's buit, dat muildier
of paard dien wel mochten dragen. Maar hoe zwaarder
de last, hoe sterker Parcival, hoe weerbarstiger de prooi,
hoe moediger hij. Van hard esschenhout snijdt hij scherpe
javelijnen om ze evers en wolven in de flanken te werpen.
Dus raakt hij zijn buit op verren afstand, en in den loop
gestuit door die felle pijn, wenden de verschrikte dieren

zich, om zich op hun belager te storten. Dit is wat Parcival begeert : recht tegenover hún kracht de zijne. Altijd is hij overwinnaar..
..
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Op een lentemorgen volgt Parcival door het gras vol
sleutelbloemen, het spoor van een jongen ever, en tusschen de ontluikende struiken op den rand van een boschheuvel uitspiedend naar zijn prooi, hoort hij eensklaps
een vreemd geluid door de delling naderen. Het zijn
hard kloppende evenmatige slagen over den grond,
maar de draf van een wouddier is dit niet. — Hij luistert met ingehouden adem. Boven de boomtoppen fladderen de vogels angstig om, opgejaagd door het Vreemde gerucht. Maar Parcival denkt : „Al is het Gods vijand
zelf, ik durf hem aan." Met drie sprongen is hij den heuvel af, en midden in de dalkloof staat hij met opgeheven
bijl....
Dan stormt uit de struiken een paard met een ruiter,
lichter dan de dag .... Parcival staat verschrikt en verblind : „wie anders dan God !" flitst het door zijn gedachten en hij valt op de knieën, den arm voor de oogen,
en roept :
„Lof zij u, Schepper van leven en licht."
Met een sterken ruk houdt de ruiter zijn ros in, om dien
knielenden knaap niet te vertrappen .... „Uit den weg !"
schreeuwt hij hem toe, en opblikkend ziet Parcival den
glans en de kleuren der rusting van ros en ruiter : Zadel
en dek van het paard blauw als de hemel, glinsterig me t
zilveren lelies doorweven. Zoo is van hemelblauw met
lelies bezaaid ruiters wijd plooiende mantel ; en witte
pluimen wuiven van zijn helm neer. Aan toornen en stijgbeugels, om zadelboog en schild tintelen kleine gouden
bellen, die als sterren gouden stralen schieten naar Parcival's oogen.
„Toch is hij God", denkt Parcival en zijn jacht op wolven en evers in den woudschemer lijkt hem op eenmaal
zoo duister werk.
„Gaap me niet aan", lacht de ridder „zeg liever of
mijn vijand hier langs reed, — zwart zijn rusting, zwart
zijn ros" ... .
„Uw vijand den Booze, zag ik niet", stamelt de knaap.
.
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„Voor wien houdt ge me, dwaas ? Ge kijkt en prevelt,
of ik recht uit den hemel kom" ... .
„God zijt ge, Schepper van leven en licht, wie anders ?"
„Een ridder, meer niet !"
„Wat is een ridder ? Wie maakt mannen tot ridders,
dat ze God gelijken ?"
„Artus de koning."
„Is hij dan de Schepper ?"
„Hij is een man die macht heeft, knapen tot ridders
te maken. En komt gij ooit aan Artus' hof, dan zal het u
noch hem te schande zijn, krijgt ook gij wapens en rusting,
houthakkerszoon, die een prins lijkt !"
Op dit goedig woord durft Parcival vertrouwelijk
naderen, de hand uitstrekken, om de blinkende rusting
te betasten.
„Geen licht, maar glimmende ringen omsluiten uw lijf !"
roept hij verrast „mijn moeder en de vrouwen dragen ringen aan vingers en polsen, maar nooit zag ik ringen, zoo
wijd als de uwe."
„Weet ge van ridders en ridderrusting dan niets ?"
lacht de ander. „Zie, dit is mijn zwaard. Daagt iemand mij
tot den strijd uit, dan val ik hem aan met steken en slagen.
Zoo steekt en slaat ook die ander naar mij. Dan dient
het schild om steken en slagen te weren, het harnas
beschermt ons lijf, de helm ons hoofd."
„Gelukkig," zegt Parcival, „dat evers en wolven niet
zulke harde huid hebben als ridders dragen. Had ik
ze wel !"
Eensklaps klinkt in de verte een hoefslag. Het ros heft
den kop, spitst de ooren, en zóó begint het te steigeren,
dat alle gouden bellen luid klinken ... .
„Weg ! Uit den weg !" roept de ridder, en paard en ruiter stuiven het dal uit.
Parcival staat alleen. De boschschemer lijkt hem duisternis, en hij stormt met een schreeuw den ridder na.
Maar nergens vindt hij hem meer.
In zijn moeders hut komt hij, moe en verward, werpt
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den bijl en den koker met jachtsprieten in een hoek en
zegt vastberaden : „Ik wil ridder worden."
En als zijn moeder jammert : „Wee ! wee ! . . wie leerde
Parcival dit onheilswoord ?" staat hij met de armen gekruist op de borst en ziet op haar neer als een man, die
om vrouwenangst lacht : „Ik wil een zwaard en een schild,
harnas en helm", zegt hij heerschend en hard. „Ik wil
een steigerend paard. Ik wil naar het hof van koning
Artus, die de macht heeft knapen tot ridders te maken !Zijn moeder omvangt hem met haar armen, en prevelt
om hem te bedaren de zoete namen, die ze hem gaf,
toen hij een kindeke was. Maar hij weert haar af, zijn handen tegen haar schouders : „Laat me ! — Op God geleek,
die me riep. God heeft hem gezonden .... Ik moet." En
Herzloide denkt a an den droom in den slottuin vóór zijn
geboorte Hoort ze den wiekslag van den stijgenden
adelaar weer ? Ze ziet naar Parcival op, die 'in vervoering
de armen heeft uitgeslagen, den blik naar een ongeziene
verte. Zijn voorhoofd straalt onder de woeste lokken,
zijn lippen zijn open en zijn borst zwoegt van verlangen.
,Weg, uit mijn oogen !" hijgt ze nu hij haar in zijn jubel
wil naderen. En in opvlagende smart schreit ze : „Wat
is je het geluk van je moeder ?" De vuisten schuddend
loopt Parcival de hut uit, en zij weet, dat ze hem nooit
zal kunnen weerhouden. „Goed," denkt ze, „laat hem
gaan, maar zorgen zal ik, dat hij weerkeert om me nooit
meer te verlaten."
Zal ze hem eeden vragen ? zal ze hem beloften doen ?
Zal ze hem verschrikken door hem het lot van zijn vader
te zeggen en al haar eigen smart ?
Ze vindt iets heel anders. Het is de list en de wraak
van haar liefde.
Ze naait hem een wambuis en hozen van ruig kalfsvel,
een kap van grof linnen met een ronde rinkelbel aan de
punt der twee neerhangende ezelsooren, en slappe schoenen,
met ook een bel aan elken langen snavel. Een narrenpak.
En ook Trevresent is tevreden en gerust, als ze 't
hem toont : „Bespot en gehoond als een nar zal hij, wars
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van de menschenwereld, terugkeeren in hun veilig Soltane, eer hij wapens winnen kan, eer de Graal hem kan
lokken."
„Dwingende kinderen en dwazen moeten doen naar
hun wil tot hun straf", zegt Trevresent, als hij, terugkeerend naar zijn schuur, Parcival er lusteloos aan den
deurstijl ziet leunen, „Je moeder zal je uitrusten tot de
reis en ik ga het paard voor je zadelen." — „Hoe zou ik
je kunnen weerhouden ?" vraagt Herzlo ide rustig, nu hij
bij haar komt. „Ga, zoek Artus' hof om ridder te worden.
Hier is het kleed, dat knapen dragen, die ridders zullen zin."
En hij streelt wambuis, kap, hozen en schoenen, die
ze hem toont, en streelt haar handen als een blij kind.
Ze zijn alleen in de hut. De morgen schijnt door de deur.
Herzlo ide gespt Parcival het narrenpak aan, en haar
handen bevén. Want ze denkt aan den uchtend, toen
ze Gamuret de lang verborgen wapens aangordde. Haar
hart krimpt van schaamte en zelfverwijt .... Is dit
Gamuret's vrouwe, die zijn zoon dost tot een nar ?
En toch gaat ze voort en windt de banden van boombast
kruiselings om de hozen.
„Vreemde kleeren draagt een knaap, die ridder wil
worden", zegt Parcival, tevreden neerblikkend over 't
grauwe gewaad, en zij : „Zoo spint de rups zich in doffe
draden, eer ze een vlinder zal zijn."
Trevresent brengt het oude ploegpaard voor de hut,
somber zoekt zijn blik naar moeder en zoon, zijn hart
is bang om het hachelijk bedrog, en alles wordt donker
om hem heen, nu hij Parcival ziet in het narrenpak.
„Gaat het laatste licht van hun leven nu schuil ?" ... .
Het is de nevel van den Graal, die tot in Soltane is doorgedrongen. Hij weet het. Maar hij houdt het paard hij
het touw tot Parcival er op is geklommen, den koker
met javelijnen over den schouder, den houthakkersbijl
tusschen den gordel.
Weer klemt Herzloide Parcival's hand in haar handen :
„Zoek altijd het licht", zegt ze, maar in tranen vergaan
. .
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de andere woorden, die haar hart voor hem weet. „Laat
links wat donker is", raadt Trevresent hem dan, diep
en nadrukkelijk, en Parcival blikt hem verwonderd in de
oogen, alsof hij hem voor het eerst ziet.
„Ik draag uw beider raad in mijn hart mee — en zal
er naar doen !" lacht hij blijmoedig om zijn moeder te
troosten in haar bleek en bevend verdriet.
De bellen aan de ezelsooren en de schoensnavels klipkelen, nu hij op den ingezonken rug van het kreupele
paard weghost. Nog eens keert hij om en wuift met de
hand.. ..
„Een nar, die een prins lijkt", snikken de twee vrouwen,
die Herzlo ide steunen.
„Wie kan de boschbeek tegenhouden, die haar loop
neemt uit de bron naar den stroom en het hart der zee ?"
mompelt Trevresent. „God geleide hem."
„Nu noemt ge den naam van God, dien ge haat",
klaagt Herzlo ide hem aan.
„Dien ik haatte tot mijn straf. In boete ga ik bidden,
dat God den heldenzoon moge uitverkiezen."
„Uitverkiezen, waartoe ? Trevresent, spreek" ....
„Om ons en allen die zuchten in zonde en nood te verlos-

sen uit den nevel van den Graal.... Want al ons willen
en handelen kwam voort uit den ban, die van den Graal
uitgaat door Amfortas' zonde" ... .
„Wee, Trevresent .... kent ge dan geen deernis ?"
„Herzloide, ik heb u in mijn zondigen haat misleid ...
Bid en boet met mij" . •
„Om Parcival te verliezen, zooals ik Gamuret verloor ?
Wreed en zondig zijt ge in uw vreemd en ontijdig berouw,
Trevresent" ...
„Roep tot God in uw nood."
„Gamuret en Gamuret's zoon, twee in één — hoe kan

ik nog leven ?"
Herzlo ide is in eenmaal zoo moe en oud, nu Parcival
verdwenen is tusschen de boomstammen. Ze gaat op
het bed liggen van stroo en beukeblaren .. „Heldenzoon",
kreunt ze, de handen ineen op het doodbloedend hart.
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En terwijl ze de oogen sluit, ziet ze weer in den wemel
van sterren en zonnen den adelaar klimmen. „Hoe zou
hij nog terugkeeren uit zijn licht naar mijn nevel ?" Ze
weet het vast en helderziend : nooit kan ze meer hopen !
„En ik, die hem heenjoeg, een narrenpak tot wapenrok !"
Ze heft zich op, verschrikt en wild .... „Parcival !"
schreit ze, en ze wil de hut uit, hem naijlen en roepen.
„Rusting en wapens moet hij dragen, als Gamuret.
Parcival .... Gamuret" ... .
Trevresent heeft zijn dorre, bleeke handen op haar schouders gelegd en dwingt haar te blijven. „God zal hem
leiden." En eensklaps wordt Herzlo ide stil, alleen nog,
als een zucht, Gamuret's naam van haar lippen — het
laatste .... Haar hart is gebroken. Achter haar strekt
Trevresent wijd de armen open tot het kruisgebed.
Zijn schaduw valt over de sponde, waar ze dood ligt.
IV.
Parcival drukt de knieën tegen de knokige flanken,
trekt het teugeltouw, roept en hitst om het ploegpaard
in draf te krijgen. Maar reeds drie keeren is het pal blijven staan bij dit drijven, treurig den blessigen kop omlaag, en eerst na streelen en koozen strompelt het weer
verder.
Parcival heeft grooten lust om af te stijgen en het aan
den toom voort te trekken. Maar moet een knaap, die
ridder wil worden niet te paard rijden ? — Trouw blijft
hij voorthossen tusschen de stammen, die steeds dichter
opeen staan. „Is dan de wereld een bosch en koning
Artus' hof een tuin tusschen beuken ?" denkt Parcival.
Hij voelt zijn jubel in ongeduld vergaan, en nu de avond
daalt, mist hij zijn moeders zorgen voor hem. Zoo leeg
en verlaten lijkt hem het bosch. Maar eensklaps hoort
hij schuifelen en klotsen van water, en naast hem stroomt
de beek, die thuis uit de bron ontspringt. Zonder glan s
in den avond, zwart en dof door het donker onder varens
en bramen en de duisterder schaduw der boomstammen.
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„Zoek altijd het licht", hoort Parcival zijn moeders
stem en als haar donkere echo, die van Trevresent :
„Laat links wat donker is" .... Klinkt het op uit het
ruischen van het water ? Hij prevelt de woorden over
en weet : „Beter dan tranen te schreien, is te doen naar
dien raad en mijn belofte."
Om het donker spoelend water aan zijn linkerzijde
te laten, blijft hij dus het paard door struiken, dorens
en greppels drijven, terwijl toch aan den overoever het
effen grasveld, wit van manedauw, hem lokt. Eerst als
ze struikelen in een kuil vol warkruid, stijgt hij af, helpt
het paard op : „Nu rusten we hier heel den nacht",

belooft hij.
Het paard staat en slaapt mistroostig en dof, niet meer
dan een schaduw ; en Parcival ligt met de armen onder
het hoofd, ziet de sterren tusschen takken en blaren en
weet niet of haar glans of zijn tranen dien schemer voor
zijn oogen laten nevelen.
Vroeg uit woelige droomen ontwakend, is hij verwonderd de beek zoo blinkend te zien onder de varens en
dorenranken. Het paard buigt naar dat vloeiende licht
tot drinken, en hij zelf ligt voorover en schept het water,
dat glansdroppels neerparelen van zijn vingers. „Dit is
geen donker om links te laten", denkt Parcival verheugd, en het paard en hij stappen over de bedding de
open vlakte in .... Verbaasd staart Parcival over die
hei zonder grenzen, een eindeloosheid van licht waarvan
hij al zoekend de bron waant te vinden, waar aan de kim
de glans nog stralender is. Daar rijst in rooden en gouden

vlammeiibrand de zon !
„Daarheen !" denkt Herzloïde's zoon, en rustig,
omdat hij trouw raad en belofte vervult en het licht
zoekt, rijdt hij voort .... „De bron van het licht zal Artus' hof zijn." Hij wendt niet af van de zon en weet niet,
dat hij zijn weg wendt met haar rondgang van Oosten
naar Zuiden, van Zuiden naar Westen. Als de zon wegzinkt in haar eigen purperen gloed, is Parcival nog op
de heide...
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Hij loopt naast het paard, den arm om de manen, hij
moet het steunen en voorthelpen of 't zou van honger
en moeheid bezwijken, nu ze toch vlak bij de zonnebron
zijn, waaruit al het licht nog nagloort. Het is een water
even grenzenloos als de hei .... Het spiegelt en glanst
van purper en goud. Aan, den oever wuiven zilverige
rietpluimen, lichtend zij ook. En daartusschen zit in een
kleine boot een man gebogen, die blinkende visschen
uit een fuik schept. Parcival ziet niets dan den naglans
van den dag om die gebogen, gestalte, lijnen van licht
om zijn leden en om zijn hoofd heel den luister van het
avondrood, terwijl hem lichtflonkers uit de handen
glijden. „Wie anders is dit, dan de koning van het lichtrijk ?" denkt Parcival, en blij roept hij „Artus !" De eenzame man ziet om en gromt dof : „Wie roept den naam van
onzen koning ?"
„Ik roep uw eigen naam."
„Nar !" .... grauwt de visscher hem toe . . „Goed, ik
bén koning, visschen tot onderdanen en mijn paleis
die hut." Norsch en ontevreden wijst hij naar zijn hut,
van ruige heiplaggen, een aardbult aan den rand van water
en hei. Maar de stille binnenschemer, die duistert door
de open deur, doet den knaap denken aan thuis en lokt
hem.
„Hebt ge daar eten en een bed ? We hebben honger
en zijn zoo moe." Parcival voelt het nu eerst.
„Wat geeft ge in ruil voor brood en een bed ? Niemand
geeft meer iets voor niets in dit land, sinds het geluk
dood is in de harten. Zeker niet de ongelukkigste man van
overal"....
„Waarom de ongelukkigste ?"
„Omdat hij de armste is."
Parcival ziet hem nadenkend in het wrokkig gezicht.
„Ben ik dan rijker dan gij !"
„Ha !" jouwt de visscher, „ge hebt een paard en een

bijl en zilveren bellen."
„Gij hebt een boot en zilveren visschen — maar mijn
bijl moogt ge hebben voor brood en een bed."
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Voor den bijl krijgen het paard en hij ieder een korst,
dan mogen ze slapen gaan, het paard buiten tegen den
muur, hij binnen op een hoop netten.
's Morgens vraagt Parcival vroolijk ontwaakt : „Koning van de visschen, waar woont de koning der ridders ?"
„Artus en Guinevere, zijn vrouwe, houden hof in de
stad, — pracht en praal is hun deel en ze laten ons armen
maar zwoegen voor de weelde hunner tafel."
„Waar is die stad ?" vraagt Parcival, ongeduldig door
het nukkig gemor.
„Wat geeft ge den armsten man van het land, om u
dien verren weg te wijzen ?"
Begeerig flitst de blik van den visscher naar de bellen
aan Parcival's schoensnavels.
„Goed, ik zal ze u geven," zegt de knaap, en hij rukt
ze reeds af, klemt ze in zijn warme hand en denkt aan
zijn moeder ... .
Belust op den blinkenden schat, slaat de oude den arm
door den teugel en leidt hem de hei over, naar het noorden.
Ze zwijgen lang. Tot Parcival opschrikt : „Wat is
ginds zoo donker ?" Hij wijst, houdt het paard in, buigt
wantrouwend voorover. — Leidt hun weg niet recht
naar de schaduwen ? Het lijken zwarte rotsen en heuvelruggen, zoo duister tegen het hemelblauw. Zeker
is dit het donker, dat hij links moet laten.
„Dat is Nantes, de stad van koning Artus. Geef
me de bellen, ik heb je ver genoeg gebracht."
„Hoe moet ik er binnen komen ?" klaagt Parcival,
schuw naar die verte blikkend.
„Geef me ook de bellen van je kap, dan zeg ik het je."
Gehoorzaam rukt Parcival de bellen van de ezelsooren,
maar als hij ze bij de andere in de harde hand van den
Visscher laat rinkelen, wordt zijn angstigheid tot banger
twijfel. „Zonder die bellen zijn mijn kleeren anders,
dan moeder ze mij gaf .... Mag ik toch in Artus' stad
komen ? Ik durf bijna niet."
„Geef me ook nog het paard en ik breng je tot binnen
de stadspoort."
O. E. XX 2
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„Neen !" roept Parcival ineens ontwakend tot zijn
zielseigen moed „een knaap, die ridder wil worden, geeft
zijn paard niet af, als hij Artus' stad binnengaat
Je hebt genoeg van me en ik van jou ... Laat mijn bellen
klinkelen voor de visschen en vang er zooveel, dat je
even rijk wordt als Artus .... Dan leer je misschien .af,.
een armen knaap alles te vragen wat hij heeft."
En ineens rijdt hij voort, zonder nog naar den visschee
te zien, ongeduldig het paard de knieën in de flanken
nijpend.
Want uit de wijd open stadspoort komt in een wolk
van stof een ruiter aanstormen, rood in het gouden waas
van het stuivend zand, als de zon, die Parcival zag oprijzen aan de kim van de heide.
„Artus !" roept hij hem toe, „God zegen u !"
„God loon u" groet de ridder terug, verwonderd zijn
ros inhoudend, nu die zonderlinge ruiter met zijn karrepaard hem dwars den weg verspert. „Wie groet me met
den naam van den koning ?"
Rood als een vlammenvuur is de ridder van helm tot
sporen, rood zijn harnas, rood zijn met blazoenen door
weven wapenrok, rood zijn mantel, rood zijn helmpluimen, rood schabrak, zadel, tuig en too rn en van zijn ros,
rood het schild, rood het zwaardgevest. Alleen de beker
dien hij in de linker hand houdt, is niet rood, maar va n.
goud en straalt als de zon.
„Artus, maak me een ridder als gij, rood als een vlammenvuur !" roept Parcival, de armen openslaande in de
vreugde die hem heft.
„Nar ! Mij is de macht niet, knapen tot ridders te
maken. Itter van Gahevis is mijn naam en niet Artus.
Daarvoor dank ik God !"
„Dankt gij God, niet Artus te zijn, die toch na God
de grootste is ?"
„Dubbele nar ! Nu begrijp ik waarom ik je tegenkom
je moet mijn bode bij Artus zijn !"
Met dat woord wekt de ridder Parcival's hart weer
tot blijdschap.
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„Luister", gaat Itter voort : „dit is de gouden beker,
die zooeven aan de Tafelronde omging tot den vrededronk. Ik kwam het laatst en kwam niet om vrede. En
toen de beker mij gereikt was, sprak ik tot Artus : „Ge
troont als een koning in Anjou, — maar het is niet uw
recht ! Een moest hier tronen, dien gij in den dood joegt,
zooals ge ons allen één voor één in den dood wilt jagen,
om zelf en alleen te heerschee aan Guinevere's zijde" ....
Toen ging er een groot gemor op in de koningshal tegen
mij . Artus en de twaalf van de tafelronde grepen naar
hun zwaard. Maar ik plengde den wijn uit den beker op
den vloer der halle en zeide : „Voor den heldenzoon,
geboren en door Artus' listen verloren, den rechtmatigen koning, is Anjou en dit slot !" Verstomd stonden
Artus en de twaalf, doodsbleek staarde Guinevere mij
aan. Ik ging met den beker. Geen weerhield me. Maar
waardiger bode dan een nar is er niet voor mij naar dien
valschee indringer. Boodschap hem, dat ik den strijd
wil om tusschen recht en onrecht te beslissen. Man
tegen man ! Dat Artus een zend, die zich in eerlijken
kamp met mij meet en van mij Artus' drinkbeker wint..
Want is het voor mij weinig eer, een gast te zijn bij een
koning, die geen koning is, minder eer is het voor Artus,
dorst te moeten lijden aan zijn Tafelronde, die enkel
bedrog is" ... .
„Alles zal ik boodschappen," zegt Parcival, die 't
voorhoofd diep rimpelt, om Itter's woorden te onthouden,
waarvan hij er weinig verstond. En hij rijdt de stad
binnen, met den toorn van den ridder en den weerschijn
van zijn pracht tot een woelenden gloed in zijn hart.
En zóó houden de vreemde woorden hem bezig, dat hij
nauwelijks verbaasd is, tusschen huizen en torens te
zijn en zooveel menschen te zien, zoo dicht opeen. Het
gedrang is even woelig, als z'n gedachten zijn.
De straten zijn zonnig en huis naast huis is versierd
met bloemfestoenen, fulpen voorhangen en bonte tapijten. Uit alle deuren, uit sloppen en stegen dringen
de stedelingen in feestkleedij en veel knechten en knapen
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drentelen kijkend rond. Vanmorgen kwamen ze de stad
binnenrijden elk met hun heer, die nu aan Artus' tafel
zit .... Er is een luid geschal van vroolijke stemmen,
dat uitslaat in jubel, nu er een laatkomend ridder nog
aanrijdt, in blinkend harnas, den witten mantel wijd
neerplooiend. Parcival ziet boven de krioelende hoofden
den helm stralen als een zon, en hij denkt : „Waar hij
gaat, volg ik — zeker is hij Artus", want Itter's onbegrepen woorden hebben zijn geloof in Artus niet geschokt.
Hij dringt op zijn paard door het volk. Doch waar hij
nadert, is het gewoel steeds het dichtst, rekken de kijkers den hals en lachen : „Een nar !" .... Ze wijzen naar
het strompelend paard, naar de bengelende ezelsooren,
naar de kleerera die hem een ruig kalf doen lijken, naar
den boomschorskoker met onbehouwen werpspiesen op
zijn rug. „Een nar !" Jongens joelen 't naast hem en
achter hem, trekken aan zijn schoensnavels, trekken
aan zijn ezelsooren, dat de kap hem op de schouders
valt.
Maar Parcival lacht, omdat zij lachen, en is blij zooveel knapen te zien van zijn eigen soort. „God zegen u !"
roept hij en zij roepen hoera, wuivend met handen en
mutsen. En het volk dat op de stoepen kijkt naar dien
vroolijken stoet, joelt mee en wuift ook naar den schoonera knaap in 't narrenpak — blank is zijn gezicht, stralend z'n voorhoofd en oogen, en de blonde haren golven
hem in warrige lokken over de schouders ....
Jonge Iwanet, met het blazoen van zijn heer in den
groenen wapenrok geweven, komt van een straathoek
naar Parcival toe en zegt :
„Ge lijkt me te goed, om voor nar te spelen, al draagt
ge zijn kleeren. — Waar rijdt ge heen ?"
„Ik draag de kleeren van een knaap, die ridder moet
worden, en rijd naar Artus' hof."
„Laat mij u dan den weg wijzen", en bij het teugeltouw leidt de schildknaap het kreupele ploegpaard de
hooge poort van het koningshof in.
Daar staan op het binnenplein paarden, muilezels
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en draagkoetsen dicht opeen tusschen het krioelen van
schildknapen, pages en speerknechten.
Twee fonteinen sprankelen lichtende stralen voor de
koningshal, die met blinkende daken, met torens en spitsen het plein met drie vleugels omsluit. Door de bogen
der gaanderijen, waar de veelkleurige gordijnen aan gouden stangen zijn opengeplooid, ruischt zoete muziek
van harpen en fluiten, droomerig als het zomersche
woudgegons van bijen, kevers en ver vogelgekweel.
Vrij en vrank, alsof hij niet tusschen marmeren zuilen,
maar tusschen de boomen van zijn eigen bosch loopt,
nadert Parcival den disch in die open hal, waar in den
weerglans van goud en kristal, ridders en edelvrouwen
zitten geschaard, zwijgend en neerslachtig, alsof ze rouwden in deze zaal, aan deze tafel, die toch louter vreugde
schijnen. „God groet u !" Luid boven de ruischende
muziek uit schalt die klare jongensstem, en allen zien op
naar Parcival, potsen en kluchten wachtend van den nar
die tot verpoozing en jolijt lijkt gekomen, juist nu na
Itter's wrokkende beschuldiging, droefheid en twijfel
hun hart binnendrong.
„Wie is hier Artus, de koning, die mij tot ridder kan
maken ?" gaat Parcival in één adem voort.
„Schoon als een prins is die nar ...." fluisteren de vrouwen, tot elkaar overbuigend. En de ridders mompelen
over zijn stem, die luider schalt dan twintig jagershorens, over zijn schouders en armen, die sterk lijken,
alsof hij gewoon is boomstammen tot knots te gebruiken.
De vrouwen vragen : „Wie is die nar, schoon als een
Meische morgen ?" D e ridders : „Wie is hij, sterk als
Maartsche storm ?"
Maar de Bene die op zijn blonde haren een kroon van
karbonkels en emeralden draagt, staat op. Diep en vast
tonen zijn woorden :
„God, dien ik vroom en van harte blij, levenslang wil
eeren, Hij loone u uw groet, knaap. Hoe is uw naam ?"
„Parcival is mijn naam, heer, en God loone mij door
koning Artus !"
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„Wat verlangt ge van koning Artus ?"
„Ridderrusting en wapens voor mezelf, en voor den
ridder, rood als een vlammenvuur, die wacht buiten de
poort, den strijd, man tegen man."
„Ridderrusting en wapens krijgt alleen wie ridder-eer
waard is. Wie wacht buiten de poort ? Geen is er rood
als een vlammenvuur, dan enkel Itter van Gahevis."
„Itter van Gahevis wacht den man, die van hem Artus'
drinkbeker kan terugwinnen, opdat blijke, van wien
dit koninkrijk is ...."
Daar vlammen Artus' oogera op onder de fronsende
brauwen en vorschend ziet hij de rijen der ridders langs.
Maar eer uit het gramme gemor een stem den klank
tot spreken vindt, roept Parcival : „Koning Artus,
laat mij met hem strijden, man tegen man. — Want nu
weet ik, dat hij uw vijand is, zooals de booze van God.
Met evers en wolven vocht ik en ze lieten me allen hun
huid !... Itter zal me zijn roode rusting laten — en dan
is er een ridder, rood als een vlammenvuur, die niet uw
vijand, maar uw vriend is."

Gejuich en handgeklap breekt los op dien uitroep,
een daver van : „Parcival ! Parcival !" schalt door de
hallen. „Laat hem ! — Een nar dacht Itter aan Artus
tot bode te zenden, een nar zendt Artus om Itter te
slaan" ... •
„Laat hem", fluistert aan Artus' zijde de schoone vrouw,
die een kroon draagt met karbonkels en emeralden, juist
als de koning. „God zond hem .... uw recht en eer zullen blijken." 't Is Guinevere, de koningin. En terwijl
haar blik op Parcival rust, denkt zij aan Gamuret en
denkt hij aan zijn moeder.
„Groote zonde schijnt het mij, een knaap, allesbelovend
als deze, prijs te geven aan Itter's lans", twijfelt Artus.
„Om Artus' eer en recht, heilig voor God, zal Parcival
eer en recht voor zich zelven winnen."
„Wie kan den jongen jachthond tegenhouden, die
het everzwijn wil bespringen ?" zeggen de vrouwen.
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De ridders lachen „Itter zal dansen als een tol voor
dit zweepje !"
En de koning zegt : „Ga !"
Dan zwelt de vreugde om Parcival's komst tot groot
gedruisch, want allen staan op, en dringen al lachend
en juichend Parcival na, die buiten op het ploegpaard
springt, dat Iwanet nog bij den teugel houdt. En de ridders en vrouwen klimmen op den omgang der wallen,
buigen over de borstwering. Ze loopen de tuinen in en.
dringen op den ringmuur in 't lommer der kastanjeboomen.
Ze willen den narre-ridder naoogen, die met de ezelsooren op den rug en zijn koker vol esschenhouten jachtsprieten, hun in het langsrijden een hoofsclaen groet toewuift.
Maar Artus en Guinevere leunen over den hoek der tuinmuur, waar 't wingerdprieel hen beschaduwt. En als
Parcival nadert, zegt Guinevere : „Ziet ge wel : het straalt
hem van 't voorhoofd : een prins is Parcival ! En ik
bedrieg mij niet, hij is de zoon van Herzloide en Gamuret.
De blik van zijn oogen lijkt in blijheid en verlangen op
Herzloicie's blik, eer ze Gamuret's bruid werd — zijn
ontluikende mannenkracht lijkt die van Gamuret, toen
we hier samen kinderen waren. Dit is hun zoon, door zijn
moeder ontvoerd en verborgen. — Koning van Waleis
en Norgals moet hij zijn en koning van dit rijk van Anjou."
„Spreekt ge wáár, Guinevere, hem zal ik zijn recht
niet betwisten, de kroon van Anjou zal hij dragen . ..."
„Dal de kamp tusschen Parcival en Itter een Godsgericht zij . ."
Buiten de stadspoort laat Iwanet het leidsel los en
Parcival knikt hem toe :
„Ga gerust — ik rijd recht in het licht."
Maar tegelijk wordt dat licht, dat wijd en glanzend
de vlakte overstraalt, verzengd door het roode vlammen vuur : Itter, die daar wacht, met Artus' gouden
drinkbeker opgeheven. Parcival ziet niets meer dan hem
en roept strijdvaardig :
-
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„Hier is de ééne man, die zich met u komt meten !" Hij
grijpt een jachtspriet uit zijn koker, springt van het paard,
recht voor Itter neer, z'n houten wapen gedrild.
„Ach, knaapje !" lacht Itter zóó luid, dat het tegen
de stadswallen echoot, „Ach, arme spreeuw, die te vroeg
uit het nest vloog. Wat wil je ?"
„Den gouden beker voor Artus. Het rood harnas voor
mij .
„En ik", roept Itter nog vroolijker, „ik wil dien spreeuw
aan mijn lanspunt terugzetten in z'n moeders nest", en
achteruit rijdend velt hij zijn speer ... .
„Een spreeuw ben ik niet, en Artus is geen valsche bedrieger — en gij geen ridder, maar de vijand, de vijand"...
Parcival heeft met een sprong Itter's ros bij den teugel gegrepen en doet het staan met een hand-ruk.
„Laat los !"
„Man tegen man ! Zoo val ik de evers aan met mijn bijl,.
recht er voor, vlak er bij !"
„Zoo !" Itter steekt met zijn lans.
„Zoo !" Parcival slaat met de vuist, dat de lans in tweeën.
knakt.. Het paard steigert woest. Itter slingert Artus'
drinkbeker van zich in 't gras.
„Man tegen man. Een op zijn paard — een op zijn
voeten. Een met zijn zwaard, — een met zijn jachtspriet.
Maar ik wil — ik wil .... "
„Kinderspel !" Itter slaat met de scherpe kling, maar
hij zwaait in de leegte, want Parcival duikt en springt
op, beukt de linkervuist op het gevest van het zwaard,.
dat in 't gras neerrinkelt bij den beker en steekt met de
rechter den jachtspriet naar Itter's helm, dat de band
breekt, het vizier openvalt en de punt recht in de slaap
dringt. Eer Parcival wijkt, wankelt Itter in het zadel,
zijn hand verslapt aan den teugel, het ros steigert en
werpt hem af ... .
Bij zijn zwaard en den beker ligt Itter in het bloeiend
gras en een bloedstroom rood als een vuurvlam vloeit
uit Itter's linkerslaap, waar de jachtspriet steekt.
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Parcival knielt neer, trekt de schicht uit de wonde en
bet dat stroomend bloed met handen vol gras.
„Ik wilde Diet het roode bloed, enkel de roode rusting
maar", klaagt hij hulpeloos. Want Itter spreekt of ademt
niet meer en Itter's paard holt heen, recht op de stadspoort toe.
Daar nadert juist Iwanet in wilden loop, gestuurd
door Artus. Hij vangt het paard op, werpt zich in het
zadel en komt, waar Parcival knielt bij den doode . .
„Heil u, Parcival !" juicht Iwanet, „Artus en Guinevere hebben van uit het wingerdprieel op den ringmuur gezien, dat ge Itter versloegt. Ze weten nu zonder
twijfel, dat ge Herzloïde's en Gamuret's zoon zijt."
„Dat ben ik", zegt Parcival, verwonderd opziende.
„Koning van Anjou, Waleis en Norgals .... ik bied
u mijn eerbied en hulde" ....
„Iwanet, is hij nu dood ?" klaagt Parcival, wijzend
op den verslagene.
„Dit rijk van Anjou wordt het uwe, — Artus is rechtvaardig en geeft u zijn kroon."
„Ik wil geen rijk van Anjou of geen kroon .... ik wilde
dit roode bloed niet .... Ik wil enkel de rusting, rood
als een vlammenvuur."
„Neem die rusting, ze is de uwe. Man tegen man hebt
ge ze in eerlijken strijd gewonnen en strijdend uw koningschap getoond aan Artus en Guinevere."
Reeds gespt Iwanet pantser, helm en halsberg los
van Itter's leden, de beenstukken, de gouden sporen,
den mantel van morgenrood !
„Trek uit die narrenkleeren, dat ik u het pantser aangord, koning van drie rijken."
„Zou ik de kleeren afleggen, die moeder mij gaf
Onder het harnas wil ik ze dragen."
Blij als een kind, maar als een held sterk en rijzig staat
. .

`?

Parcival in zijn harnas.
Uit den gloed van zonsopgang lijkt het gesmeed. Schoon
als Michaël de aarts-engel staat daar Gamuret's zoon.
Maar hij knielt bij den doode en hij plukt handenvol
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madelieven om te strooien over hem, wiens rusting hij
won. Hij denkt aan zijn moeder, aan de tranen, die ze
schreien zou, indien zij wist, dat hij een mensch had gedood ; hij denkt aan de roode wonden tusschen de borstveeren der vogels, lang geleden. „Lof zij God, Schepper
van leven en licht", bidt hij, het eenige gebed, dat hij
kent.
„Onder den ridder een nar, onder den nar een kind,
dat tranen schreit ", zegt Iwanet. „Stijg te paard, laat
mij als uw schildknaap u brengen, waar Artus en Guinevere u wachten, om u te huldigen. Groot zal uw roem
zijn, koning van drie rijken."
Parcival ziet door zijn tranen heen naar de koningsstad, en weer lijkt ze hem niets dan een schaduw, duisterder nog dan vanmorgen, nu ze sombert tegen den kleurloozen hemel.
„Laat links, wat donker is !" herhaalt Parcival zijn
moeders laatste woord tot hem. Haar stem is in zijn hart.
En zonder bedenken wendt hij zich om en ziet daar de
vlakte, wijd en stralend, tot waar aan den einder het licht
van hemel en aarde vervloeit in den gloed van zonsondergang.
Met een forschen zwaai springt hij op Itter's schuimbekkend ros, zóó straf den teugel trekkend, dat het wild
en brieschend de voorpooten opslaat.
„God groet u !" roept hij Iwanet toe, „breng den gouden beker aan den Koning en zeg, dat slot, stad en koninkrijk voor immer aan Artus en Guinevere zullen toebehooren .... Want geen roem of koninkrijken, maar het
licht moet ik zoeke? .... Ik ben nu een ridder en rijd
waar ik wil .."
En het paard stormt weg, gras en bloemen stuiven
om, onder de mokerende slagen der hoeven.
.

Binnen Nantes gaat geroep en geschrei op, droef en
blij tegelijk, nu Iwanet onverzeld den herwonnen drinkbeker brengt bij den koning.
„Parcival !" klagen en jubelen de stemmen. En Gui-
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nevere met vele harer vrouwen klimt op een toren om
hem na te oogen over de vlakte.
„Toch is hij koning geboren", zucht zij, die hem haar
rijk wilde geven. En Artus staat achter haar, met de armen over de borst gekruist, het hoofd gebogen :
1-Iij is
„Waarom keerde hij niet om te blijven 9
koning geboren .... en ik hoop, Guinevere, ik hoop" ....
„Ge hoopt voor den Graal, Artus."
,,,,Geen roem of koninkrijken, maar het licht moet ik
zoeken," zoo boodschapte Iwanet ons zijn woorden.
Wie onzer van de Tafelronde vond ooit woorden zoo louMaar zie ...."
ter als dit. kind 9
Artus en Guinevere buigen naast elkaar over de borstwering.
Twaalf ridders en onder die twaalf heer Garvan, heer
Segramos en Keye, dragen Itter van Gahevis op de baar
door de straten.
„Ik treur om zijn dood, want hij had recht in zijn onrecht — mijn koningsschap en mijn wil zijn niet valsch,
en toch ben ik geen koning."
„Sinds we Parcival zagen," vult Guinevere aan.
En beide schreien ze om den overwinnaar en om den
verslagene tegelijk.
Over Itters lijk zonder rusting liggen madelieven
gestrooid als kleine sterren.
Heer Keye draagt Parcival's jachtspriet, dien hij opraapte naast den doode.
Hij komt ze den koning geven en zegt : Kinderspeelgoed, meer niet
Maar Artus neemt ze en kust ze en legt ze in Guinevere's handen, die ze opheft aan haar hart.
Ze treuren om Parcival en toch hopen ze.
V.
Heuvel op, heuvel af, over stronken en steenen, midden door de struiken draaft Parcival over 't veld, recht
naar den einder waar de dag wegzonk. Als de stormwind
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zelf jagen hij en zijn ros den nacht door, maar bij het
lichten van den morgen is het doel nog niet nader —
het verschijnt, wijkt en opent zich weer — aldoor even
leeg, alleen steeds lichter.
Nu de zon voor de tweede maal wegzinkt, ziet Parcival tegen haar purperen gloed zwarte schaduwen
zich lijnen, scherpe spitsen en zware blokken als van
rotsen en heuvels, en verschrikt waant hij bij Artus'
stad terug te komen. Tot hij ziet, dat de schaduw ginds
vergeleken met de schaduw van Nantes klein is, als een
struik bij een boom. En is achter die nieuwe schaduw
niet het licht, dat hij zoeken moet ? Het avondlicht
vloeit over daken en tinnen, al doen de torens en muren
van den burcht, dien hij nadert, den schemer ook reeds
duisteren over de weien waar zijn draver de pinksterbloemen vertrapt.
Een brug over, een open poort in den buitenmuur
door, komt Parcival in een voorhof, dat ringsom den
binnenwal ligt. De grond is er week van mossig gras,
dat linden belommeren. Achter haar stammen leunt
op de steenen bank naast de binnenpoort een oude man,
spelend en pratend met den tammen sperwer, die met
wijd-open sidderende vleugels op zijn vinger zit. Zijn hoofd
is zwaar en grijs, diep doorrimpeld, en de goedigheid uit
zijn oogen is als een droefgeestige lach' over zijn gelaat,
gelijk het licht der late avondzon over den verweerden
walmuur.
„God groet u ! roept Parcival en de oude ziet verwonderd op naar den aandravenden rooden ridder, die hem
aanroept met een jongensstem, zonder naar ridderzede
het schild te zwaaien, of de lans te vellen bij zijn groet.
„Hoe moet ik hier verder ? Daarbinnen zie ik muren
aan alle kanten."
„Waarheen wilt ge ?"
„Recht naar het licht!"
De oude lacht : „Wie zoekt het licht als de avond daalt ?
Ridder van het morgenrood, hier houden de muren u
tegen en de nacht meteen. Maar neem Gurnemans burcht
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voor lief om er te rusten en te wachten. Wees hier op
Grahars mijn gast, zoolang het u behaagt !"
„Laat me uw dienaar zijn !" roept Parcival, blij om
die goedheid. „Nogeens ontmoette ik een man, grijs als
gij — hij vroeg me al het kostbaarste wat ik toen bezat,
voor een korst brood en een raad. Gij biedt me uw huis
en vraagt me mijn ridderrusting niet."
„Ridder van de morgenzon, held of kind, wie ge ook
zijt, welkom op Grahars."
En Gurneman werpt den sperwer van zijn hand af,
dat hij klapwiekend over den ringmuur binnen den burcht
zal rondvliegen, om overal zijn gouden halsbelletjes te
laten tinkelen en de dienaars uit hoeken en kelders te
roepen. Zes komen er aanloopen : drie oude knechten
en drie knapen met Grahars' rozenblazoen op hun grijs
en bruin wambuis. Ze leiden Parcival's paard aan de
rood-zijden teugels het burchtplein op voor den ingang
der halle.
„Een nacht en een dag reden we zonder rusten, moeheid
voelen we niet. Waarom moet ik nu afstijgen ?" klaagt
Parcival. „Ik en het paard zijn één, en een ridder te voet
is geen ridder meer." Maar de knechten houden den stijgbeugel op en weerbarstig stapt hij af en de hal in, waar
de drie knapen met nog negen andere even jong en lenig
als zij, hem reeds wachten. Ze hebben een deken van scharlaken over de marmeren steenera gespreid en daar moet
hij staan, want ze willen hem wapens en rusting afgespen. „Ik won ze in eerlijken strijd, man tegen man", weert
hij zich. Maar ze nopen hem, zeggend, dat hij na zijn rit
moet rusten, in de versehe gewaden, die elk gastheer
voor lederen gast toch gereed heeft. En gelaten geeft Parcival zich over, de armen breidend en roerloos om de behendige knapen de taak te verlichten ... .
Maar eensklaps schateren ze 't uit : „Een nar ! Onder
den ridder een nar !" En als zotten rollen ze zich over de
vloersteenen, de een met den helm, de ander met beenstuk of armlid, met ijzeren handschoen, halsberg of
sporen in de handen ... .
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En nog met de armen open staat Parcival in zijn grauwe narrenkleeren op het roode tapijt, de kap met de ezelsooren hangt over zijn schouders en onder de zonneblonde warlokken kijken de kinderoogen verwonderd naar
de dolle pret der knapen, die zoo vreemd en wanklankig
is in den droomigen schemer der hal.
Zoo vindt hem heer Gurneman. Als ze hem zien en
zijn stem stilte gebiedt, klissen de pages roerloos bijeen
in een hoek, en nu lacht Parcival : „Zagen knapen als
zij, dan nooit het kleed van een knaap, die ridder wil
worden ?"
„Draagt de ridder van de morgenzon dit narrenpak
uit boete of door gelofte, om zijne zaligheid of om liefdes wille ?" vraagt Gurneman.
„Ik draag 't omdat moeder het mij gaf."
„Ridder noch nar, maar een kind, niets dan een kind,"
denkt de oude, verteederd door zijn jeugd, die hem de drie
zonen herinnert, waarover zijn hart rouwt, sinds ze als
Graalzoekers bleven in den strijd tegen Monsalvat's
tempelieren. En nu hij die harige narrenkleeren, aan schouders en ellebogen, bij alle gewrichten van bloed doortrokken ziet, neemt hij zijn jongen gast bij de hand en
brengt hem in een kleine zaal, waar zachte rustbanken
staan.
„Al te klemmend drukte het harnas, en de narrenkleeren schrijnden te ruw dit ongeharde kind." Hij wenkt
de pages, die hun lach verbijten en met zilveren bekkens
vol zuiver bronwater komen, met fijne linnen dwalen,
met geurige zalven. Gurneman's handen zijn zacht als
die van Herzlo ide, nu ze de zalven over de kwetsuren
streelen.
„Ik denk aan mijn eigen drie zonen", zegt hij als de
stralende kinderoogen hem verwonderd vragen : „Waarom doet ge dit toch ?" En later als Parcival gedwee op
de rustbank, brood en gebraad eet en den kruidenwijn
drinkt, door de pages hem toegereikt, vertelt Gurneman
hem met lieve woorden over hun jongen moed en hun
ridderdeugd en hoe hij hen uitverkoren meende tot het
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hoogste geluk, dat ze echter niet vonden, omdat voor hen
zelven het hoogste geluk de hoogste eere was .... „Ze
zochten niet het licht, maar den roem... doe niet als zij."
„Ik weet niet, wat roem is. Moeder zei alleen : „Zoek
altijd het licht" en Trevresent: „Laat links wat donker is.""
„Ge noemt Trevresent .... Wie is Trevresent ?" roept
Gurneman in een schok van verwondering.
„De oude man, die met moeder en de vrouwen en mij
in het bosch van Soltane woonde" ... •
„Wie is dan uw moeder ?"
„Herzloïde" . .
„Dan zijt ge Gamuret's zoon !"
„Moeder noemde soms dien naam en koning Artus
liet hem mij zeggen door Iwanet" . .
„Lief kind," zegt Gurneman na lang zinnend zwijgen,
„spelend noemt ge namen, wier waarde gij niet schijnt
te kennen — zoomin als ge uw eigen waarde kent. God
zij gezegend, die u zond naar mijn hart." En hij neemt
hem in zijn armen om hem op het voorhoofd te kussen.
En aan zijn hand leidt hij hem een diepere zaal in,
waar onder het licht van een duifvormige zilveren lamp
een met sabelbont gespreide sponde staat.

Droomend van hem en Herzloïde slaapt Parvical,
tot de lichte dag ijl alle hoeken straalt, en ziet dan de
twaalf pages in ernstigen eerbied gereed hem te dienen.
Ze reiken hem onderkleeren van indische zijde, ivoorkleurig, met gouddraad doorweven, hozen van scharlaken,
een zilverlaken lijfrok, met een gordel, die blinkt van jaspis en saffieren. Ze noemen hem „prins" en geleiden
hem in hoofschen stoet naar de halle, waar naast den zetel
van den burchtheer, zijn zetel open is aan den morgendisch.
En terwijl ze van de gouden schotels brood en visch
en vleesch eten, praat Parcival verwonderd over alle
pracht op Grahars, wijst, en vraagt de namen van spijzen
en gebraad, en vertelt over Herzloïde, het bosch, de evers,
den visscher, over Artus en Itter, blij en alles dooreen
als een vogel, die zijn lied zingt op een bloesemtak.
Met een nadenkenden glimlach hoort Gurneman hem
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aan, antwoordt niet veel, maar zegt als het maal geëindigd is : „Ge hebt tot nu veel gezien, wat u blij verwondert. Ge zult nog meer zien — dat u wel zal verwonderen, maar niet blijder maken." En aan zijn rechterhand neemt hij hem mede. Heel de dienaarschap volgt :
kamerjonkers, schildknapen, schenker en voorsnijder,
hofmeester en bottelier, valkenier en jagermeester in
dichten stoet en allen niet te noemen. Ze dragen bruin
en grijzen lijfrok en op de borst Grahars' drie roode
rozen op gulden veld. Zij aan zij gaan ze achter Parcival
en hun heer de burchtkapel in, die glanst van goud en
bloemkleuren en knielen er in diepe banken. En er komen
nu ook vrouwen, met geritsel en geruisch van zijde en fluweel over de marmeren vloersteenen. Maar zij, die het
eerst komt en zich naast den burchtheer voegt is schooner dan allen, teeder en heel jong. Een witte sluier waast
uit haar paarlen hoofdband, over de zonnige haren en
het zacht-groene kleed.
Naast den burchtheer zit Parcival geknield op een bidbank vol zijden kussens.
Aan Gurneman's andere zijde knielt de jonkvrouw.
Ze zien naar het altaar dat leeg blijft, en vreemd lijkt
het Parcival, dat er uit de kleine gouden deur daar vóór
hem, zoo rijk met edelsteenen versierd, een schaduw
schijnt te duisteren naar zijn en aller oogels, die onafgewend er naar staren. Maar er begint orgelmuziek en
de knielenden zingen Gloria en C r e d o. — Parcival
hoort naast zich de diepe stem van den burchtheer en
de stem van het meisje in schuchteren samenzang. Maar
dan komen alle knapen van Grahars in witte koorkleeren,
ze zwaaien wierookvaten voor het leege tabernakel. De
zoetgeurige wolken verwazen met schaduw en morgenlicht tot een bevenden gloor. „Sanctus, Sanctus"
zuchten de knielenden ... .
't Huivert dor de stilte. Parcival denkt aan het bosch,
aan de neerruischende herfstbladers — en ook hij buigt
en klopt op de borst als de anderen, bidt zijn eenig gebed : „Lof den Schepper van leven en licht", maar er
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komt voor zijn oogen een schemer, die alles op eenmaal
zoo droevig en doodsch doet lijken. Die schemer blijft,
ook nu hij in de hal teruggekeerd is, en Gurneman tot
zijn dochter zegt :
„Gij, Liane, moet Parcival, onzen gast, Credo en
Gloria leeren en de andere lofzangen tot Gods eer, dat
hij een Christen worde tot redding en roem der Christenheid. Ik zal hem leeren een ridder te zijn tot roem
der ridderschap."
Parcival kan van Grahars niet meer weg. Dag na dag
neemt de burchtheer hem reeds in den vroegen uchtend
mee om hem met valk of sperwer, met brakken en hazewinden, met kruisboog en jachtspriet naar ridderzede
te leeren jagen op het wild in de bosschen en de watervogels in de moerassen. Vóór den noen en in den dalenden
avond zijn ze samen op hun hooge hengsten in 't voorhof,
en in het harnas leert Parcival alle handgrepen met glavie, lans en schild, en hoe het paard te betoomen en bij
telgang of draf of woest gesteiger in den zadel te zitten
zoo hecht en vast, dat ruiter en ros tot één vergroeid
lijken.
Maar 's middags zit Parcival in de zale der vrouwen
aan Liane's voeten, zij in haar hoogera zetel, hij op het
purperen kussen met de armen om de knieën, aldoor
verwonderd naar haar opziende. Want Liane zingt
Credo en Gloria en andere liederen, om hem woorden en wijzen te leeren. En hij poogt gewillig ze na te
zeggen, den diepen frons in het voorhoofd, en treurig
het hoofd schuddend, zacht heen en weer wiegend, als
hij 't aldoor maar niet kan onthouden. Zijn stem slaat
soms uit, als de schreeuw van een roofvogel, blaft soms
als wolf of vos. Want alle geluiden der wouddieren kan
hij nabootsen, ook het zoete gefluit van merels en vinken
— maar voor Liane's mild-vloeiende teedere torenreeksen is zijn knapenstem te hard en onbuigzaam.
Doch Liane is reeds tevreden, als hij in een adem kan
zeggen: Credo in ureum Deum of Gloria in
11
Q. E. XX 2
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E x c e 1 s i s, en wanneer dan de zang weer begint neemt ze
de harp en zegt hem, z'n stem met de snaren heel zacht
te laten meezingen. Maar heeft ze de liederen alle nog
eens getokkeld, en zwijgen hun stemmen weer sinds lang,
dan glijden haar vingers nog over de snaren : de hymnen
vergaan in een droomige muziek, die suizelt door de
middagstilte waarin de burcht als in sluimer ligt verzonken.
Dan nijgt in luisteren Parcival's hoofd achterover en
zijn oogen zien niet meer Liane in den doffen rouwschemer, die ook om haar kwijnende bleekheid steeds waart.
— Maar er daagt wonderlijk een wijd landschap met blauwe meren en ruischende bosschen, om den eenen hoogen.
berg, recht onder de stralende zon. En op dien berg een
witte stad, stralend zij zelf, met toren naast toren en,
glanzende poorten, duizendmaal grooter en schooner,.
dan Artus' koningsstad ... .
En in Parcival's hart komt een groot verlangen naar
de wondere verte, die telkens weer voor zijn oogen daagt..
Het trekt en dringt hem, maar roerloos staart hij met ingehouden adem.
Tot hij een middag in dat droomlicht gedaanten ziet
bewegen, zijzelve als uit licht geschapen. Ze maken zich
los uit den glans en naderend nemen ze vorm en gestalte
aan : het zijn ridders in blinkende rusting en ze rijden
met gevelde lansen recht op Parcival toe.
Hij springt op en roept ruw : „Ik moet gaan" en duizelig van zijn droom staat hij voor Liane in zijn ongeduld
met de armen zwaaiend als een jonge arend, die klapt
met de vleugels v66r het nest uit te vliegen.
Stil als een geknakte lelie op de altaardwale, ligt Liane's hand op de snaren.
De laatste klank van het afgebroken lied klaagt na
door de zaal, maar vergaat in den nagalm van Parcival's
roep....
Hij gaat, hij stormt naar buiten om de knapen te roepen,
die hem zijn rusting en zwaard moeten brengen, en wachtend denkt hij voor 't eerst weer aan Liane en waarom

.

.
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toch haar oogen, zoo bang en verschrikt, ineens vol almaar wellende tranen kwamen 9
De knapen komen met zijn paard en hun paarden,
met glavies en schilden, — ook de burchtheer komt.
Onder vroolijk gepraat en geschal trekken ze in stoet
naar de weien, stooten er menigen stoot in hun kunstvaardig spiegelgevecht. Maar midden onder dit spel , .
lijkt het Parcival, of hij Liane's harp weer hoort, en zijn
blik zoekt de verte, zijn hand laat de lans lusteloos zinhen. „Ik moet gaan", mompelt hij en de burchtheer,
die zijn woorden hoort en zijn verstrooidheid bemerkt,
geeft het teeken tot ophouden. Lust en bezieling tot het
spel zijn bij allen verdoofd, als in Parcival's hart.
Dag na dag gaan nu om zonder wapenspel, maar ook
zonder het lied van Liane's harp. Lusteloos doolt Parcival door de gaarden en over de wallen. Liane treurt en
Gurneman strijdt een hevigen innerlijken tweestrijd ... .
Hij heeft Parcival lief en gelooft, , dat God in hem,
den Benen, de drie zonen die hij verloor terug wil geven
aan zijn hart. Maar tegelijk heeft hij aldoor aan den Graal
gedacht en aan den verlosser, dien Monsalvat en de door
Monsalvat's ban overnevelde landen en menschenharten wachten.

Is Parcival, Gamuret's zoon, Amfortas' neve, hij, het
reine en onbaatzuchtige kind, onwetend van roem en
eigen eer, die bang verbeide redder 9
Gurneman
voelde het den eersten avond, toen hij zijn wonden zalfde
.... hij voelt het nog : dit kind is een uitverkorene. Maar
hij, arme, waande hij het in zijn blinde liefde ook niet van
de drie zonen, die hij offerde aan den Graal en zijn waan ?
Moet hij ook dezen vierde offeren, hem dierbaar als
de drie anderen samen ?
Hem wetend maken en zeggen : „Monsalvat wacht
zijn verlosser, Amfortas zijn redder, de Graal zijn nieuwen Priester-koning, door wien zijn zegenrijke macht
zal herleven, De landen en de menschenharten wachten
den trooster .... Ga en zoek en win den Graal .... Dit
is Parcival's roeping."
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Gurneman kan die woorden niet spreken : zijn hart
kan Parcival niet meer ontberen. Maar ook durft hij
niet zwijgen, nu Parcival, beklemd door zijn onbegrepen
roeping, lusteloos ronddoolt. Ten laatste vindt Gurneman
tusschen zijn liefde en plicht een bemiddeling, en op een
morgen als ze alleen zijn aan den disch, buigt hij zich
tot den knaap over en vraagt :
„Wat mist ge hier, dat ge verlangt, of wat begeert ge,
dat ik u niet geven kan ?"
Parcival weet geen antwoord, want over het droomgezicht kan hij niet praten, daar hem woorden falen voor
dien ijlen luister, de lokkende verte die zijn ziel niet meer
loslaat.
Gurneman legt de hand op zijn schouder : „Luister,
wat mijn hart voor u weet ... .
„Drie zonen heeft God me ontnomen, in u, drie in één,
wil Hij ze me teruggeven. Blijf met ons .... We zullen
naar Artus' hof rijden en Liane op haar witte hakkenei
vergezellen. Ridder van Artus' Tafelronde zult ge zijn
en Artus zelve zal u uw ridderplicht opleggen, naar zijn
wijsheid en uw roeping."
Er is een klagende smeeking in Gurneman's stem, en
Parcival voelt, hoe lief die oude vader hem heeft. Maar hij
weet geen antwoord en zwijgend gaan ze naar de kapel,
waar de treurnis nevelt, duisterder dan ooit.
„Blijven en z'n zoon zijn — en tot hoogste geluk, met
hem en Liane naar Artus' Tafelronde rijden ? -- een ridder
zijn onder Artus' wijs gebod ?" In nieuw gemijmer dwaalt
Parcival om, en komt na den noen in den boomgaard.
De appels blinken er reeds rood tusschen de bladertakken.
Want de zomer is voorbijgegaan met dit spelen en droomen op Grahars.
Nu hij opziet vindt hij Liane daar op een mosbank,
leunend tegen een knoestigen appelaar. Ze houdt de handen op de harp gevouwen en ziet naar hem op, droef
verwijt in den blik.
„Hoe zult ge ooit de liederen leeren, Parcival, als ge
mij ontwijkt, alsof ik u kwaad deed ?"
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„En toch, Liane, zou ik wel aldoor naar uw harp wille n luisteren."
„Zou ik niet aldoor voor u spelen, als 't u een durende
vreugd was ?"
„Maar als ik niet meer bij u, gij niet meer bij mij zijt,
hoe zal ik dan de harp hooren, al liet ge den heelen dag
de snaren zingen ?"
„Gaat ge dan heen ?"
„Ik moet !" en Parcival weet zelf niet, waarom hij
zoo verlegen wordt bij dit woord en onder haar blik.
En nog maar stamelen kan met doffe stootende woorden
„Iets moet ik zoeken, maar Artus' hof is dat niet."
„Niet Artus' hof, niet Gurneman's burcht. Wat verlangt ge toch ?" klaagt Liane, „blijf met ons .... Altijd
zult ge mijn harp hooren ...."
„Wat zou 't me baten, als ik niet zien en vinden kan,
wat ze me droomen laat !" Dit antwoord springt op in
Parcival's hart. Nu weet hij, nu kan hij zeggen
„Luister" zegt Liane na lang treurig zwijgen „er schijnt
door mijn spel een vreemd verlangen gewekt in uw hart ..
iets, dat uw verstand niet begrijpt. Misschien vindt ge
rust, als ge zelf de snaren kunt laten zingen, zooals ik
ze liet zingen voor u. Ik wil 't u leeren."
Gewillig komt hij naast haar op de bank. Ze neemt
de harp en tokkelt snaar na snaar om hem iederen toon
te laten onderscheiden. Ze wijst hem, hoe de handen
te houden, hoe de vingers te laten glijden. En gedwee
doet Parcival al wat ze zegt, met zijn handen, hard als
't ijzer van zwaard- en lansgevest, met zijn vereelte vingers. Maar als ineenmaal op de trillende snaren haar hand
zacht en warm over de zijne komt, trekt hij ze verschrikt
terug als voor een bij die steken wil. En de harp valt op
den grond, terwijl de snaren opklinken in een vragende
klacht. Parcival staat recht. „Nooit zal ik 't leeren",
zegt hij spijtig.
„Ge zult het niet leeren voor ge zwaard en lans kunt
laten", prevelt Liane. „Al te hard zijn uw hart en uw
handen door dat eindeloos vechten om diets"
. .

...

.
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„Liever dan de harp, nog harder mijn hart, nog harder
mijn handen en vechten om te weten en te vinden, wat
ik zoeken moet !" roept Parcival, en Liane buigt bleek
en bevend het hoofd, want zijn blik is blind voor haar
en ziet enkel de verte . .
Ze gaat en hij hoort het niet. De gebroken harp ligt
aan zijn voeten — hij stoot ze weg, wendt zich recht
naar den burcht en zoekt heer Gurneman.
„Ik moet gaan eer de nacht valt", stoot hij uit.
„Zoon, wie zou u weerhouden ? zeg me alleen wat u
toch met zoo bangen spoed van ons heen drijft !"
„Alles wat me hier vasthield."
„Kent ge geen liefde en dank, Parcival ?"
„Ik leerde vechten 't liefst en 't best, dat weet ge,
heer Gurneman .... Nu is 't mijn tijd."
„Zoon, drie keeren is mijn hart gebroken. Ge breekt
het voor den vierden keer. Nu zal 't wel doodbloeden.

Ga — en vind wat ge zoeken wilt. Maar toef niet te lang,
waar u weerhoudt, wat u moet wegdrijven."
„Misschien om te zoeken, wat harten kan genezen en
nevels verjagen" .... prevelt Parcival. Hij denkt aan
Herzloide en Trevresent, aan den visscher, aan Itter
en Artus, aan Liane en Gurneman en aan zich zelf in
één gedachte, en ziet over allen den nevel, die duistert
uit het leeg tabernakel.
Maar de burchtheer heeft den sperwer laten wegfladderen om de knapen te roepen met zijn tinkelend belletje.
En reeds spreiden ze de scharlaken deken over de vloersteenen en komen ze Parcival de roode rusting aangespen.
„Nu schuilt er geen nar meer onder den ridder, maar
de schoonste der prinsen", poogt heer Gurneman goedig
te lachen.
Maar zijn stem heeft geen klank.
„Geen nar, maar ook geen kind meer dat aldoor praat
en vraagt in verbazing. Uw raad en woorden, heer Gurneman, zijn bij Herzloïde's en Trevresent's raad in mijn
hart besloten."
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Bij dit eerste liefdevol woord van Parcival wellen den
burchtheer de tranen naar de oogen en de armen op zijn
schouders leggend, kust hij, dien hij zijn zoon wilde noemen, op het voorhoofd.
„Ga, Parcival .... God geleide u .... Beter dan Artus
zal Hij u uw roeping en ridderplicht openbaren.... Ga,
en doe en vind wat ik hoop !"
„Vader, ik zal nergens toeven, waar me weerhoudt,
wat me moet wegdrijven. Dit zweer ik u bij de riddereer,
die gij me leerde .... "
Zoo staan ze voor het laatst op het burchtplein, en
na zijn eed springt Parcival zonder den stijgbeugel te
raken in het zadel van zijn rood bepluimd en geteugeld
paard, drukt het de sporen in de flanken, zwaait bij zijn
laatsten groet het schild, velt de speer zooals Gurneman
hem wees, en draaft weg, de poorten door, de weien in.
„Zoo vliegt de jonge adelaar op uit het warme nest
om het licht te zoeken", mijmert Gurneman. „Wie kan
hem weerhouden ? Ik oefende zijn vleugels, maar wees
hem den weg niet .... Liefde kon hem niet offeren, en
moest hem toch geven .... En wat als hij verdwaalt ?
Mijn lieve
En wat als hij in strikken verward raakt 9
knaap .... Drie in één .. Lust van mijn laatste dagen."
In twijfel, in bange droefenis is Gurneman binnen den

burcht gegaan en woelt zonder rust te vinden op de
rustbank, waar hij Parcival neervlijde dien eersten avond.
Uit de hoeken, uit gangen en zalen duistert de rouw,
die al zwaarder en zwaarder op hem weegt ....
„Ach, de Graal .... "
Radeloos bij dit doffe zuchten loopen de knapen om
Liane te zoeken. Ze vinden haar ten laatste. Ze buigt
uit het klein venster van den hoogsten toren en oogt
den ruiter na, wiens schaduw verdwijnt met het avondrood....
(Wordt vervolgd).
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Prof. Mr. PAUL SCHOLTEN.

Wij leven snel tegenwoordig. Wij weten te staan in
een tijd van belangrijk gebeuren, en toch — hoe weinig
raakt het ons eigenlijk. En als we een enkele keer werkelijk getroffen worden, hoe spoedig ontglipt het ons weer.
We zijn tegen indrukken verhard — wie heeft werkelijk
geleden door wat ons van den hongersnood in Oostenrijk
verteld wordt ? Oorlog, revolutie, honger, ellende — wat
deert het ons nog ? We hebben sinds vijf jaar er immers
al zooveel van gehoord. En worden wij even getroffen,
wat beklijft er ? in hoever heeft het ons innerlijk veranderd ? Wij loopen ons eigen paadje, betreuren, beklagen, maar zien niet om, we zijn dezelfde gebleven.
Eén gebeurtenis is er na Augustus 1914 geweest, die
éven .het Nederlandsche leven sterk heeft beroerd : het
revolutie-dreigen in November 1918. En toch, wat rest
ook daarvan ? Nog altijd blijft de kans van herhaling,
van erger, nog altijd beheerscht het gebeuren van toen
ons politieke leven, — hoevelen zijn er zich bewust van,
hoevelen heeft het blijvend aangegrepen ?
Het schijnt ons goed even om te zien, de naaste toekomst zal ons er duidelijker om worden.

De feiten behoef ik niet te herinneren. Maandag 11
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November sprak Troelstra in Rotterdam, het dreigement
werd voor het eerst gehoord, het sloeg in, de geheele houding van de burgerij bewees het, de groote pers schreef
bange hoofdartikelen. Dinsdag volgde zijn nog meer opzienbarende rede in de Kamer : de revolutie werd aangekondigd.
Op den Woensdagavond vielen de relletjes in Amsterdam
voor onder Wijnkoop's leiding — het waren niet meer
dan relletjes. Reeds Donderdag kwam ontspanning. De
angst had plaats gemaakt voor het verzet, de zelf-bewuste
verzekerdheid bij burgerij en Christelijke arbeiders : dat
nooit ; bovendien bleek, dat een belangrijk deel der
S. D. A. P. niet stond achter zijn leider, dat vele anderen
aarzelden. Troelstra week terug, hij liet het verweer ir
de Kamer tegen de scherpe aanvallen die hij had moeten
verduren aan Schaper over, hij bleef weg. Zaterdag en
Zondag volgde het congres der S. D. A. P. ; hoe daar ook
werd gepoogd de kool en de geit te sparen, zooveel was
wel duidelijk : revolutie maken zou men niet. De emotievolle week werd besloten met een openbare huldiging
van de Koningin in den Haag, een huldiging, die later
elders, jammer genoeg, werd herhaald.
Van dit alles is het het optreden van Troelstra geweest,
dat van blijvend belang was voor de ontwikkeling der
gebeurtenissen. Dat na de Duitsche omwenteling, machts-

begeerige communisten ook hier opstootjes zouden maken
was te verwachten. Ik onderschat het sterk gevoel van
onrecht bij de breede massa's, dat achter hunne beweging
zit geenszins, ik denk er ook niet aan hun groeienden
invloed bij groote scharen arbeiders laag aan te slaan
— het is een ernstig verschijnsel, maar van directen
invloed op politiek en samenleving is het vooralsnog niet.

Het kan van diep-gaande beteekenis worden, voor een
goede kennis van de mentaliteit onder arbeiders en jongere
intellectueelen moet er duchtig rekening mee worden
gehouden, voor de practische politiek is het nog een ding
van de toekomst, niet van het heden. Daar was en is
de vraag : hoe zal de S. D. A. P. tegenover deze beweging
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staan en het moment in de Novemberweek was dus de
houding van Troelstra.
De verwijten over die houding, in en buiten de partij,
zijn ontelbaar geweest. Ik gevoel geen behoefte er de
mijne bij te voegen, maar ik moet bij dat optreden even
stilstaan, omdat het voor de verhoudingen der politieke
partijen het geheele jaar door van bijzonder belang is
geweest en nog is. Het geheele jaar door is de vraag tot
de S. D. A. P. herhaald : wilt gij medewerken aan hervormingen langs wettelijker weg, blijft gij democraat, d. w. z.
erkent gij het recht als uw richtsnoer, onderwerpt gij
u dus aan onze wettelijke instellingen, die de politieke
democratie althans voor een goed deel realiseeren óf zul l;
gij, als gij de kans schoon ziet, naar de macht grijpen
ook langs onwettiger weg ? Zult gij meewerken om hen
die met geweld zich zelven willen plaatsen op de zetels,
die naar den wil der meerderheid anderen toekom° n,
te weren, of zult gij hen helpen en eventueel zelven daar
gaan zitten, waar ge van rechtswege niet hoort ? En
indien socialistische leiders tegenover zulke vragen op
hun verleden wezen, zich er op beriepen dat zij altijd
den weg van het recht hadden gevolgd en wilden blijven
volgen, dat zij toch immers meer dan hun interpellanten
getoond hadden democraten bij uitnemendheid te zijn,
dan volgde altijd weer de pertinente vraag : desavoueert
ge dan het optreden van uw partij in November, desavoueert ge Troelstra ? en op deze vraag bleef men het antwoord schuldig. Een ruiterlijke erkenning daarvan werd
niet gegeven en kon ook niet gegeven worden.
Het laatste is door de burgerlijke partijen niet begrepen.
Dit bleek duidelijk bij de Algemeene Beschouwingen in
1919 over de Staatsbegrooting gehouden. Zij spitsten zich
toe in de felle persoonlijke aanvallen, die de socialistische
leider had te doorstaan. Hij had van revolutie gesproken
in 1918, van alle kanten was men op hem los getrokken,
men had hem neergeslagen, de voosheid en leegheid van
zijn rede aangetoond, hij was gevlucht -- aan anderen
overlatend zijn aftocht te dekken. En nu stond hij weer
-
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te spreken over de komende dingen, alsof er niets gebeurd
was, uit die hoogte, waarop hij zich in de Kamer pleegt
te stellen. Dat prikkelde en bracht tot persoonlijkheden.
Het is volkomen begrijpelijk toch schijnt het mij niet
goed geweest. Mr. Troelstra had gelijk toen hij zijn belagers toevoegde : „Mijne Heeren ! Vergist U omtrent de
positie, welke ik in het Parlement inneem niet ; ik ontlem mijne beteekenis in deze Kamer niet aan de welwillendheid of onwelwillendheid van de Heeren Kamerleden ; ik ontleen mijn beteekenis in het Parlement aan
mijn beteekenis in het Nederlandsche yolk" 1 ). Het zijn
woorden van zelfbewustheid en hoogmoed wellicht, in
den vorm misschien niet aantrekkelijk, maar de kern is
juist : de S. D. A. P. is de vertrouwenspartij van een
belangrijk deel van het Nederlandsche volk, van de meest
ontwikkelden, de intellectueehbesten onder de arbeiders
en Mr. Troelstra is de vertrouwensman van de S. D. A. P.
Dat wordt door aanvallen van tegenpartijders eerder
bevestigd dan ongedaan gemaakt. Dat feit heeft men
te aanvaarden.
De S. D. A. P. nu heel t tegenover de revolutie geen
bepaalde positie. Zij is ten aanzien van dit kardinale
punt hopeloos verdeeld, een „eenheidsmotie" kan dat
wel bemantelen, niet veranderen. Eenerzijds staan zij,
die be ter dan wie ook het gevaar van een revolutie zien,
die begrijpen dat wie naar geweld grijpt om zich van de
macht meester te maken, alleen door geweld staande kan
blijven of door geweld ondergaan, dat er van een revolutie
zonder geweld of met een heel klein beetje, zooals Mr.
Troelstra wel zou willen, geen sprake kan zijn, — dat
democratie, dat wil immers zeggen erkenning van het
recht van een iegelijk, met een onderdrukkende dictatuur
in naam van het proletariaat, in waarheid van enkele
drijvers, geheel onvereenigbaar is, — dat men door een
revolutie niet de economische ontwikkeling schept die
niet is gegroeid, of door haar de verarming ongedaan maakt
1) Hand. Tweede Kamer 1919/20 blz. 416.
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die vijf jaar oorlog over de wereld heeft gebracht —
kortom die al de ellenden en nooden van een revolutie
scherp beseffen, al het onvruchtbare en hopelaoze van
pogingen zoo de wereld te veranderen volkomen inzien.
Waar is dit in het afgeloopen jaar met meer klem betoogd dan in de artikelen van Mr. Bonger in de Socialistische Gids ? waar ook het dilettantisme van de met de
gedachte der revolutie spelende aesthetici feller te lijf
gegaan ? Maar anderzijds telt dezelfde partij ook —
revolutionnairen ? Och, ik geloof niet dat er in de
S. D. A. P. zoo heel veel zijn, die als men hun in gemoede
vroeg of zij waarlijk een revolutie in Nederland zouden
aandurven, daarop bevestigend zouden antwoorden,
stellig niet onder de leidende figuren. Maar wel is het
getal groot dergenen, die voor een revolutionnairen geest
in de arbeiders achter de partij vreezen en die liever
willen meedoen dan den greep op die arbeiders verliezen.
Dezen durven de ellende eener revolutie niet in het aangezicht zien, zij hopen en vertrouwen dat liet zoo'n vaart
niet zal loopen, dat alles zich wel zal schikken, mits zij
slechts de leiders der arbeiders blijven. En daarom gaan
ze mee, aarzelend en zonder veel geestdrift, maar ze
gaan mee. In hen leeft iets op van de oude opstandigheid,
zonder welke niemand is, die de samenleving fundamenteel
anders wil maken, een opstandigheid die de S. D. A. P.
begon te verliezen, nu het haar zoo goed ging en ze
mede ging besturen in provincie en gemeente, nu ze ook
in het rijk meer en meer een factor werd waarmee gerekend
wordt. In hen komt het ongeduld, reeds nu te grijpen
naar de vruchten, die anders eerst hun kleinkinderen
zullen zien, iets van het hartstochtelijk verlangen hun
idealen in luid sprekende daden om te zetten. Zij vergeten
het geduldige werken dat zij in een taaien strijd van jaren
leerden, alle lessen van aanpassen, van bedachtzaamheid
en critiek die de practijk des levens hun gaf, warden op
zij gezet en de democratie, die hun eens toch wel lief
was, wordt als een onnut middel „tijdelijk" opgeborgen.
Maar van harte gaat dat alles toch niet. En zoo zien zij
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niet dat reeds de wijze, waarop zij mee een revolutie
zouden willen maken, hen onherroepelijk veroordeelt de
leiding daarvan aan anderen, méer overtuigden over te
laten. Tusschen deze beide groepen bestaan twee bindmiddelen : vooreerst de overtuiging ondanks alles samen
te hooren en dan Troelstra. Een partij, die van zeer klein
in korten tijd groot is geworden, gaat niet gemakkelijk
uit elkaar, in haar is een herinnering aan gezamenlijken
strijd, gezamenlijke moeite, verdrukking en achteruitzetting, die het splitsen moeielijk maakt. Het aannemen
van een eenheidsmotie is geen teeken van eenheid —
veeleer het tegendeel. Mr. Bonger doet het duidelijk
uitkomen, als hij verklaart, dat alleen daarom hij en de
zijnen zich bij de resolutie hebben neergelegd omdat zij
de verantwoordelijkheid niet wilden dragen de partij te
splitsen, daar de situatie, waarop de resolutie slaat, zich
nooit zal voordoen 1 ). Te gemakkelijker is zulk een
compromis, als er velen zijn die de tegenstelling niet
willen zien, en in zich, ook al behooren zij beslist tot
de Bene zijde, toch daarnaast nog een zekere sympathie
voor de andere gevoelen. Het congres was, zegt Bonger,
een stemmingscongres. Die stemming was : vóór alles één.
En het tweede bindmiddel was Troelstra. Niet dat hij
tusschen de beide stroomingen in het midden staat,
integendeel hij is van de tweede strooming het type.
Maar de S. D. A. P. in Nederland en Troelstra zijn niet
te scheiden -- evenmin als de anti-revolutionnaire partij
en Dr. Kuyper. De leden der partij weten dat zij eenvoudig
niet buiten Troelstra kunnen, er is niemand die de leiding
zou nemen met het gezag, waarmee hij haar voert.
Instinctief gevoelt men hem niet te kunnen missen :
ook in een politieke partij, ook in een socialistische partij
zit iets van heldenvereering. Voor de trouw, die daaruit
spreekt ook van hen, die zich zelven van die instinctieve
bekoring min of meer hebben losgemaakt, hebben wij
eerbied. De overtuiging, dat men delg man die de partij
1) Soc. Gids van October 1919.
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groot heeft gemaakt niet in den steek mag laten, ook al
heeft hij zich vergist, is respectabel. De S. D. A. P. en
Troelstra zijn één. Reeds daarom is een verklaring van
de partij, dat zij de revolutie principieel afwijst, niet te
verwachten en ook niet te eischen. Men moet de partij
aanvaarden met haar leider, pogingen van burgerlijke
politici de een tegenover den ander te stellen, blijven,
hoeveel grond zij ook mogen hebben, noodzakelijkerwijze
vruchteloos. De S. D. A. P. is de partij van Troelstra —
dit feit beheerscht haar positie in het parlement. Voor
de ontwikkeling der politieke verhoudingen in de eerste
tijden is dat van groot belang. Ik kom daar zoo straks
op terug. Eerst nog een woord over Troelstra's optreden
zelf.
De socialistische leider heeft erkend zich bij dat optreden te hebben vergist. In die erkenning zie men vooral
niet een belijdenis van schuld. Het is niet meer dan een
toegeven in een zaak van tactiek op een bepaald oogenblik niet het juiste inzicht te hebben gehad. Troelstra

erkent, dat hij de machtsverhoudingen niet juist heeft
beoordeeld, dat het nog niet de gelegenheid was om over
revolutie te spreken — verder gaat hij niet. Het dreigement was niet op het juiste oogenblik uitgesproken,
maar het dreigen met revolutie, meer nog het doen
acht hij ook nu nog geoorloofd. Het is niet mijn taak
hier de democratie tegenover Troelstra's revolutionnair
drijven te verdedigen, wie daaraan nog behoefte heeft,.
leze de reeds aangehaalde brochure van Bonger. Ik moet
nog slechts op één punt de aandacht vestigen, dat mij
voor karakteriseering van den toestand van belang schijnt.

De vergissing is in de oogen van haar auteur langzamerhand tot een gelukkige afdwaling geworden, hij verheft
zich er op en noemt haar : „de uiting van het beste wat
er leeft in de harten der moderne arbeiders" 1 ). Ik ben
er zeker van, dat we hier volstrekt niet met een goed
1) Mr. P. J. Troelstra. De revolutie en de S. D. A. P. blz. 4.
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praten te doen hebben — de schrijver is stellig overtuigd
dat hij toen hij zijn rede hield in overeenstemming was
met de massa achter hem, hij heeft daarbij en daarna
hun samenhoorigheid gevoeld. En hij zal daar wel gelijk
in hebben — ook de congressen bewijzen het. Maar nu
is het merkwaardig, dat dit zijn richtsnoer en zijn
eenige richtsnoer is. Het bewijst hoe deze leider zich laat
meedeinen op de strooming en dus niet leidt. Het mag
waar zijn dat er in November 1918 een revolutionnaire
geest was onder de „moderne" arbeiders, dat die er
misschien nog wel is. Maar wat wil dat zeggen ? Dat er
vage gevoelens van opstandigheid onder hen leven, dat
zij naar verandering haken en wel bereid zijn tot daden
over te gaan, meer niet ; vasten vorm heeft dat alles
niet aangenomen, een duidelijke voorstelling, een bepaalde wil is er niet. Als er een „revolutionnaire geest is",
dan is dat nog niet anders dan dat een der voorwaarden
aanwezig is, noodig voor het ontstaan van revolutie.
Wie nu uiting geeft aan dien geest, roept hem wakker,
schept de mogelijkheid dat die vage gevoelens tot vaste
voorstellingen, bepaalde wilsbesluiten worden. En als
hij een leider is, die het gezag heeft dat Troelstra onder
de socialistische arbeiders geniet, dan wordt die mogelijkheid tot waarschijnlijkheid. Zijn woord, dat een revolutionnairen geest uit, schept dien geest. Het is Troelstra
wel eens verweten,dat hij zijn beteekenis voor de arbeidersbeweging te hoog aanslaat, mijns inziens stelt hij deze
niet hoog genoeg. Hij beseft niet, wat zijn woord voor
duizenden beteekent, hij ondergaat de geestesstroomingen
en begrijpt niet dat juist hij ze mede vormt. Het is zijn
fatalistische maatschappijbeschouwing, die zich doet
gelden. Hij ziet de revolutie komen, voor hem is het
enkel de vraag of de leiding bij hem zal zijn dan wel
bij Wijnkoop, hij ziet niet, dat het voor ons land van hem
kan afhangen, óf zij komt. Wonderlijk genoeg : hij betwijfelt niet zijn macht, om als het geweld is losgebarsten
het binnen de perken te houden die hij zal aangeven,
maar hij stelt zich de vraag niet, of het niet in zijn macht
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is de invasie der revolutie-strooming te weren. Hiermee
hangt zijn beoordeeling der gemaakte vergissing samen.
Hij praat er licht over : een fout van tactiek en organisatorisch beleid — hij begrijpt niet dat zulk een fout in
een leider als hij, op een oogenblik van zoo beslissend
gewicht onvergefelijk is. Iemand die woorden spreekt van
zulk een draagkracht als Troelstra op 11 en 12 November
1918 heeft geuit, mag zich niet vergissen in de verhoudingen waarover hij spreekt. Dat heeft mij bij het lezen
van het zoo even aangehaalde boekje het meest gehinderd : niet de vergissing, maar dat de ernst van deze
vergissing niet wordt begrepen.
Wie zoo zich laat meevoeren door de stroomingen om
zich heen, wie als leider niet ziet dat hij zelve mede die
stroomingen maakt, heeft niet het gevoel van verantwoordelijkheid, dat van den leider van een groote politieke
partij verwacht mag worden. Niets typeert Troelstra
misschien beter, maar niets is ook pijnlijker dan de omstandigheid dat deze zijn medestanders, „een te sterk
verantwoordelijkheidsgevoel" 1 ) verwijt.
Ik meende op deze dingen de aandacht te moeten vestigen, omdat zij voor de politieke situatie van veel belang zijn.
Wie de debatten over de Staatsbegrooting in de Tweede
Kamer heeft gevolgd moet daaruit naar mijne meening
den indruk gekregen hebben, dat de antithese aan het
verflauwen is. 1-Iet is een gevolg van de ,.bevrediging"
in den schoolstrijd, — al mogen we hier als op het tooneel
van de groote politiek zien dat vrede en vrede twee zijn,
-- gevolg ook van het naar voren komen van vraagstukken, waaromtrent rechts noch links reeds een vaste
lijn heeft gekozen en waar dus de antithese nog niet is
ontdekt — is het niet merkwaardig dat de ministers
van Oorlog en Marine zijn gevallen mede omdat zij sommigen leden van rechts te militaristisch, anderen niet
) t. a. p. blz. 118.
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militaristisch genoeg waren ? -- gevolg eindelijk van de
ontwikkeling van het parlementaire stelsel. De evenredige vertegenwoordiging beteekent het breken met het
twee-partijen-stelsel ; de schakeeringen in de partijgroepen blijven in veel grooter mate zelfstandig dan bij
het oude systeem het geval was. De regeering vindt niet
een aaneengesloten regeeringspartij achter, een even
vast samengebonden oppositie tegenover zich, overleg
is veel meer noodzakelijk. Men zou de vraag kunnen
stellen of het daarbij niet gewenscht is, dat ook in het
ministerie meer verscheidenheid blijkt, of we de gedachte van de homogeniteit niet moeten opgeven. Die
vraag zou actueel kunnen worden, nu het kabinet zijn beide
militaire departementen zonder hoofd ziet en, naar men
zegt, ook de positie van den minister van financiën niet
sterk is. Toch zou het naar mijn meening niet verstandig
zijn reeds thans een oplossing in deze richting te zoeken.
Voor zulk een „zaken" ministerie zijn de toestanden
nog niet rijp. En dit vindt zijn oorzaak in wat we boven
over de S. D. A. P. hebben gezegd. In het rijk navolgen
wat in de groote gemeenten is geschied : een regeering
vormen uit verschillende partijen op een gemeenschappe-

lijk werkprogram voor de eerste jaren gaat niet, omdat
de S. D. A. P. onder Troelstra's leiding niet zal willen
en niet zal kunnen meewerken, omdat de andere met de
S. D. A. P. onder die leiding niet in zee kunnen gaan.
Het zou stellig gewenscht zijn, dat we een ministerie
kregen van krachtige mannen, zich bewust van den
ernst der tijden, de beste koppen uit de democratisch
gezinde groepen, die bedachtzaam en voorzichtig zouden
durven ingrijpen zonder te zien naar rechts of links, die
binnen vooraf vast geteekende lijnen richting zouden
weten te geven aan het staatsbestuur. Doch zonder de

S. D. A. P. zou zulk een ministerie én innerlijk én naar
buiten in de Kamer reeds van te voren tot zwakheid zijn
gedoemd. Wil men overleg, dan hebben, meen ik, de
door haar vertegenwoordigde arbeiders zeker in de eerste
plaats recht van meespreken. Het is de vloek van TroelO. E. XX 2

12
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stra's houding in November 1918, dat met de S. D. A. P.
zulk een kabinet niet kan worden gevormd, dat hier niet
gaat, wat elders wei kan.
We zullen een rechtsch ministerie-Ruys moeten behouden,
steunend op een rechter meerderheid. Dat schijnt mij nog
de eisch der situatie. Alleen bovendien door uitgesproken
„rechtsch" te blijven behoudt het ministerie den steun
in de arbeiderswereld die het bepaald behoeft, zijn band
met de Christelijke arbeidersorganisaties. Het kabinetRuys is thans lang genoeg aan het bewind geweest om duidelijk te maken, waar zijn kracht, waar zijn zwakheid zit.
Weinigen zullen aarzelen als ze moeten aanwijzen, welke
figuren naar voren treden : algemeen heeft men het gevo°l, dat de leiding onzer buitenlandsche politiek in Van
Karnebeek's handen veilig is, dat we van de Visser goed
werk hebben gehad en beter mogen verwachten, dat
onder zijn voorgaan de zoo dringend noodige onderwijshervormingen zullen worden aangepakt, dat werkkracht
en toewijding van den minister Aalberse, zijn beheerschen
der stof, zijn rustig doorzetten van groote veranderingen
in de sociale wetgeving alle bewondering verdienen.
De zwakke plekken ziet een ieder in defensie en financiën.
Ten aanzien van de defensie is het kabinet schromelijk
te kort geschoten — er was in het geheel geen beleid,
alle stuur ontbrak ; niet de keus van de hoofden der
militaire departementen mag men den heer Ruys verwijten, wél, dat het kabinet in zijn geheel geen programma
in zake de landsverdediging had of heeft. En geldt hetzelfde niet van de financiën ? Ook daar zien we verlangend
naar de vaste lijn uit, die niet een minister van financiën,
-- hetzij deze of een volgende, — maar het geheele kabinet
moet brengen.
Zelfbewustheid, een vaste overtuiging — het is de
eerste eisch, dien men vooral thans aan een minister mag
stellen, een vaste overtuiging, maar daarnaast een blik die
de bewegingen in de maatschappij ziet, een oor, dat weet
te beluisteren, wat er omgaat. Nog staan we midden in
de moeielijkheden en vooreerst komen we er niet uit,
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— de een verdringt de ander. Als we op de eischen letten,
die een jaar geleden door hervormingsgezinden werden
gesteld, dan zien we dat een deel is vervuld : achturendag,
algemeen vrouwenkiesrecht, uitbreiding sociale wetgeving,
en we prijzen den ijver van regeering en parlement,
dat andere als afschaffing der Eerste Kamer voor het
oogenblik de belangstelling niet meer hebben, maar dat
deze zich concentreert in de economische politiek. De
duurte is het alles-beheerschende verschijnsel van onzen
tijd. Om haar is de financieele politiek van eminent
belang, door haar wordt de vraag der „socialisatie" van
een onderwerp van academische debatten tot een geschilpunt van actueele politiek, waar zij eigenlijk nog niet
rijp voor is. Van het geheele begrootingsdebat was de
bespreking van deze vraag stellig de kern. Niemand
stond daar zoo geheel in als Dr. Van der Waerden ; in
zijn rede lag het middelpunt van het debat. Vergelijk
eens wat hij over de socialisatie zeide met wat er over
in de meer aangehaalde brochure van Troelstra te vinden
is en ge ziet, wat een snelle groei in deze zaken zit, ook
onder de socialisten. Ik wil niet beweren dat alle vaagheid
en onzekerheid nu weggenomen werd, maar er zat teekefling in, er werd hier een plan gegeven, waarover gesproken kan worden. Vragen blijven : als v. d. Waerden zegt
dat hij een staatsbedrijf wil zonder bureaucratie, vragen
we hoe hij dan die fout wil vermijden ; als hij terecht
om grootaren invloed van de werklieden in het bedrijf
vraagt, — hoe hij wil voorkom 'n dat één groep een allerbedenkelijksten invloed op het geheel krijgt — een gevaar
waarvan het optreden der gemeente-werklieden in Amsterdam al een voorproefje geeft. Als hij betoogt, dat de
prikkel van het eigen belang van de ondernemers plaats
zal maken voor die van de eerzucht der bedrijfsleiders,
zijn we geneigd hem voor te houden, dat ook die prikkel
tot gevaarlijke machtsbegeerte drijft en dat we dus
in nieuwen vorm, het oude kwaad : de overgroote macht
van de leiding, behouden. En eenzijdig was zijn betoog,
wie het leest doet goed dat van de heeren van Schaik
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en Schouten er naast te leggen. Maar op dit alles wil ik niet
ingaan. De vraag van de socialisatie is aan de orde.
En nu gaat het niet aan op alles wat daarin vaag en onzeker is af te geven zonder op den dieperen grond te letten
van het geheele verschijnsel. De Vooys heeft daarop
reeds gewezen in een zijner Staatkundige overzichten,
die wij zeer tot onzen spijt met de ondergang van „De
Beweging" zullen moeten missen. De grond zit niet in
het verlangen naar meer loon, al geeft dat er juist in deze
dagen een krachtige impuls aan, niet enkel in den wensch
naar een betere positie onder de arbeiders, maar hierin
dat zij de ondernemerswinsten van de aandeelhouders
als een onrecht gevoelen, dat zij de gedachte van loon
naar arbeid eerlijker wenschen te zien doorgevoerd dan
thans mogelijk is. Met dal bewustzijn onder een groot
deel onzer bevolking moet de wetgever rekening houden.
Het is volkomen negatief, zooals de rechtseischen uit de
massa opkomend gewoonlijk zijn, meer bewustzijn van
onrecht, dan van recht. Het is de taak van den wetgever
te onderzoeken, hoe en waar hij aan zulk een eisch kan
voldoen — in eens en overal kan hij het zeker niet. Men
voert het socialisme evenmin in als men het kapitalisme
opheft, maar wél is het de plicht van allen die de wetgeving voorbereiden en leiden na te gaan, of en waar zij
voor die gedachte plaats kunnen maken. In die richting
heeft van der Waerden een weg gewezen, die onderzoek
verdient. De oorlog heeft een ommekeer gebracht in de
economische positie van velen, hij heeft enkelen, meerderen rijk gemaakt, anderen verarmd, velen — ook al verloren zij niet direct — op een lager niveau van welstand
gebracht. Hij heeft het leven der massa's nog zwaarder
gemaakt dan het vroeger al was. We hebben tegenover
dit alles het gevoel van willekeur, we verlangen in tegenstelling daarmede sterker dan vroeger naar een redelijker
verdeeling van de goederen dezer aarde, naar meer systeem en regel in die verdeeling. Voeg daarbij den ook door
den oorlog opgeroepen wensch de productie stelselmatiger
te verzorgen en de tendenzen onzer maatschappelijke
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ontwikkeling in socialistische richting zijn aangegeven.
Sociologen, juristen en technici zullen, met medewerking
vooral van de mannen van het bedrijfsleven de vormen
moeten vinden, waarin die tendenzen kunnen worden
belichaamd. Stellig zullen die veelvuldig moeten zijn,
zal van uniformiseering geen kwestie mogen zijn, zullen
tegengestelde en kruisende tendenzen hun invloed doen
gelden, maar aangepakt moét de vraag. Aan de regeering
de taak hierbij voor te gaan. Bedenken wij dat die taak
behalve op de schouders van den minister Aalberse ook
op die van zijn ambtgenooten van Landbouw en Justitie
zal rusten, dan kan onze verwachting, van wat zij daarbij,
zal presteeren, niet groot zijn.
Met één ding zal daarbij rekening gehouden moeten
worden, een zaak, die meer en meer voor onze politiek
van belang wordt en waarop toch weinig wordt gelet,
het is op de tegenstelling van stad en platteland. Sinds
de arbeidersbeweging grooten invloed op onze staatsinstellingen en economische verhoudingen heeft verworven, wordt steeds sterker voelbaar dat zij een beweging is van de industrieele arbeiders. Zij heeft eigenlijk
geen agrarisch program. Het is ook gebleken waar haar
ultra's de macht hadden gekregen, dat zij tegenover
het landbouwvraagstuk volkomen hulpeloos stonden en
wat b.v. Troelstra 1 ) er over schrijft toont die zelfde
aarzeling en onzekerheid. De uitweg : bevordering van
het kleinbedrijf van den boer zonder loonarbeiders is
stellig niet socialistisch. Trouwens reeds de fundamenteele
scheiding : bourgeois-arbeiders, waarop de klassestrijdpolitiek heeft gerust en nog rust, miskent de bijzondere
positie en ook de psychologie van den boer. Doch daar
wilde ik nu niet over spreken, wel er op wijzen, dat
politici en sociologen goed zullen doen ook de vormen,
waarin het landbouwbedrijf zich zou kunnen ontwikkelen
nauwkeuriger te bezien en vooral ook telkens te overwegen, in hoeverre bepaalde maatregelen ook den landbouw
1) t. a. p. blz. 241.
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en zijn verhouding tot de overige groepen der bevolking
zouden raken, in hoever socialisatie hier met een laten
voortbestaan daar van oude toestanden vereenigbaar is,
welke invloed omgekeerd de inrichting van het landbouwbedrijf op de overige moet hebben en zoo meer.
Schematische verandering, die de boeren zou treffen
buiten hen zelven om zou wel eens op hun tegenstand
kunnen afstuiten. Men schatte toch hunne bijzondere
beteekenis niet naar hun vertegenwoordiging in het
parlement.
Ik zeide het reeds : ik ben niet optimist ten aanzien
van hetgeen in dezen van de regeering mag worden verwacht. Voor optimisme is tegenwoordig trouwens allerminst reden, ook niet als men let op een zaak, die voor
de ontwikkeling van onze maatschappelijke instellingen
nog van wel zoo groot belang is als de samenstelling
der regeering, ik bedoel den geest van den tijd, de mentaliteit van het oogenblik. Deze heeft den eisch der
socialisatie voortgebracht, maar zij mist de eigenschappen,
die voor een verwerkelijking van dien eisch noodzakelijk
zijn. Ook hierop is reeds door de Vooys gewezen. Die
verwerkelijking is niet mogelijk zonder bereidheid tot
overleg, gemeenschapszin, opoffering van alle zijden.
Waar vinden wij die ? Bij de burgerij, die de conjunctuur
benut om al maar meer rijkdom op te hoopen ? bij de
boeren, die iedere staatsbemoeiing afwijzen, haar bijna
sabotteeren uit vrees voor verlies van hun winsten ?
bij de arbeiders, die alleen maar zien naar een hooger
loon en niet vragen, of dat redelijkerwijze gegeven kan
worden, wien het onverschillig is, of er veel, of er goed
geproduceerd wordt ? Ik weet, dat ik generaliseer, maar
in haar algemeenheid hebben mijn vragen reden van bestaan. En waar eindelijk vind ik bij één dezer groepen
de erkenning van de ander, zonder w elke zeker niets
tot stand komt ?
Een ieder denkt alleen aan eigen geluk en eigen macht.
In zooverre is onze tijd typisch on-democratisch. De
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oorlog heeft de democratie verslagen. Ter wille der democratie vochten de Westersche mogendheden, maar met
hun overwinning kwam haar ondergang. In dit opzicht
heeft de nederlaag van Wilson te Versailles symbolische
beteekenis. Want democratie is de tegenstelling van de
aanbidding van macht en geweld, zij staat daarbij én
tegenover het ancien régime, dat ook onder onze bourgeoisie nog zoovele uitloopers heeft én tegenover de
revolutionnairen ; waarin deze beide mogen verschillen, hierin stemmen zij overeen dat zij hun oordeel
wenschen op te leggen, hun wil doorzetten, alleen omdat het hun oordeel en hun wil is, kan het goedschiks,
desnoods met geweld. Voor beide gaat macht boven recht.
Van die machtsgedachte is onze tijd vol, overal dringt
zij door, openlijk of vermomd, zij tast ook de democratie
aan, w e er geen beter bewijs dan de brochure van Troelstra,
die de stemmen gaat wegen en aan die der Katholieken
in de Zuidelijke provinciën minder hecht dan aan die
van de „moderne" arbeiders, doch daarbij vergeet, dat
het precies even ondemocratisch is aan het oordeel van
den een meer waarde toe te kennen in het staatkundige
dan aan dat van den ander om zijn „moderniteit" dan
om geboorte, geld of intellect. Maar zonder democratie,
d.i. zonder erkenning van het recht van den ander —
want wie recht zegt, zegt democratie 1 ) — komen wij
wel dieper in den chaos, niet er uit, heeft de socialisatie,
die immers die gedachte wil doorvoeren in het proces
van productie en verdeeling van de opbrengst, geen kans.
Wél zijn de tijden donker.
Er is slechts één hoop. Reeds meermalen haalde ik
de Beweging-artikelen van de Vooys aan, ik wil mij
nog één citaat veroorlooven : nog altijd geldt, zegt hij
ergens 2 ) „het koninkrijk Gods is binnen in U". Het is
merkwaardig, dat zelfs in een tijdschrift als De Beweging,
de uitkomst wordt gezocht in een gedachte, die -- gewild
1) Vgl. David Koigen. Die Kultur der Demokratie. blz. 7.
Dec. 1919 blz. 337.

2)
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of niet — Christelijk is. Merkwaardig en verblijdend.
Alleen indien wij allen, burgerij, boeren, arbeiders, intellectueelen innerlijk veranderen, anders komen te staan
tegenover de dingen dezer wereld hebben wij een kans.
„Zoekt eerst het Koninkrijk Gods ...."
In dit verband heeft de Christelijke arbeidersbeweging
wél een bijzonder zware taak. Zij heeft zich los te maken
van al het benepene en kleingeestige, dat haar nog zoo
dikwijls aankleeft, zij moet openstaan voor de kracht
en de frischheid en de durf, die bij de sociaaldemocraten
wordt gevonden, van zich werpen alle halfheid, met
rustige zekerheid de plaats opei&chen die den arbeiders
toekomt bij de instellingen die we gaan vestigen, zij moet,
zonder iets van eigen kracht te verliezen, zich niet in
kleinen kring afsluiten maar de geheele arbeiderswereld,
die immers weer gaat hongeren naar geestelijk leven,
vervullen met den geest, die de hare is, zij moet eindelijk
en bovenal wegwerpen al het onechte, al het enkel-maartraditioneele in zich zelve om het ééne noodige, waarlijk
levende te zoeken daar waar zij weet dat het te vinden is.
Zoeken wij met haar.

Amsterdam, 6 Januari 1920.

NAAR HET DAL VAN KEDGE
DOOR

C. M. VISSERING.

In het hart van Midden-Java, in een der kleinste Residenties van Insulinde, welke om haar weeldrig natuurschoon het Javaansch Arkadië is genoemd, in de
Residentie Kedoe, verheft zich een kegelvormige heuvel,
Goenoeng Tidar genaamd.
De Javanen beschouwen dezen berg als het middelpunt
der aarde. Zij meehen, dat door de kruin van den heuvel,
waarop zich een heilig graf bevindt, de spijker is geslagen waarmede het eiland Java aan de aarde is vastgehecht.
Zuidelijker dan de Goenoeng Tidar, in het wonderschoone
bergland van Minoreh, bevindt zich volgens onze opvatting een geestelijke spijker, welke het eiland Java
met de wereld verbindt. In het wijde dal van het stroomgebied van de rivier de Praga, spreidt zich een lichtende
vallei tusschen rijzende bergen ; hooger dan twee duizend meter boven de zee, verheffen zich met tropische
planten begroeide hellingen, door grazige weiden gedekt ;
tot op duizenden meters hoogte liggen rijk bevolkte
dessa's, te midden van uitgestrekte rijstvelden en weeldrige koffielanden. In het dal van dat paradijsachtig
bergland, worden sedert eeuwen, in reusachtige bouw,
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werken, de schoonste schatten bewaard der geestelijke
nalatenschap van het Javaansch Buddhisme.
In den weeldrigsten rijkdom van het Oostersch natuurleven, op den meest klassieken bodem van dit Javaansch
Buddhisme, zullen wij de verhevenste werken dier geestelijke nalatenschap aanschouwen.

I.
De breedkronige tamarindelanen van Djokja zijn nog
door morgennevelen omwaasd. Een voorwereldlijke tentwagen, met vier wilde paarden bespannen, voert ons met
ongelooflijke snelheid over de breede, onafzienbare
wegen. Hoog op den bok gezeten, houdt de koetsier in
de tengere handen alle leidsels der paarden ; op een plankje achter den wagen staat een man met een lange zweep ;
telkens springt hij van 't bankje, snelt de rennende paarden vooruit, om't voorspan met zweepslagen en vervaarlijke kreten op te hitsen.
De stadslanen voeren naar den heirweg door een weeldrig landschap van sappig groene rijstvelden, suikerrietlanden en maisakkers, naar wijde horizonten met wazig
blauwe bergsilhouetten, breedruggige gevaarten, waaruit
de toppen van den Merapi en van den Sindoro opkomen.
Langs den weg het gewone verkeer van inlanders ; hier
in de Vorstenlanden toch anders dan in de landelijke
streken van West- en van Oost-Java. Opvallender tegenstelling hier in rang en stand ; schrijnender verschil
tusschen rijk en arm, tusschen de hoog geëerden en de
miserabel onderkomenen. Aanzienlijken van geboorte,
zich onderscheidend door ranke gestalten en fijne gelaatstrekken en door 't hun boven 't hoofd gedragen zonnescherm ; het arme volk deerniswaardiger hier dan men het
ergens heeft aanschouwd, vooral in de haveloosheid
der vrouwen, die als krom gevouwen onder zware vrachten, in haar vervuilde indigo-blauwe baadjes, zonder tooi
of opschik, zonder kleur of bevalligheid, de armzalige
lastdieren schijnen van haar eigen volk.
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De dessa Moentilan wordt bereikt, waar markt wordt
gehouden ; de paarden worden uitgespannen. De plaats
is druk bevolkt, vol stil bewogen leven in kleurige tooneelen ; de lucht doortrokken van onwelriekend scherpe
marktgeuren.
Onbewegelijk zitten de jonge vrouwen voor haar
koopwaren, 't bovenlijf recht op de kruislings gevouwen
beenen, waarvan de lijnen zichtbaar afgeteekend zijn
onder de donkerkleurige sarongs ; kuisch, immaterieel
zitten zij daar als bronzen beelden. Voor een matje met
sigaren- en sigarettenkokers zit een jong meisje ; zij
prijst haar waar niet aan ; de waren zijn te koop voor wie
ze nemen wil. Links van 't matje hurkt een jonge man.
De jongen geeft geen aandacht aan 't mooie meisje,
vraagt niet, dingt niet, blijft rustig naast haar neergehurkt, neemt steeds andere kokers in de hand ; zoekt
eindelijk de bij elkander passende deelen van doos en
deksel uit den voorraad op. 't Meisje kijkt eens naar de
lucht, eens naar de voorbijgangers, nu rechts, dan links ;
bij toeval werpt zij soms een blik op haar klant. Een
stille hofmakerij, waarin de betrokkenen elkander volkomen negeeren, doch volkomen begrijpen. De jonkman heeft eindelijk vier stuks op een rijtje gelegd ;
twee hoesjes met zwarte ruitjes, twee hoesjes met roode
streepjes ; hij schuift ze in elkaar ; de twee sigarettenkokers verdwijnen in zijn baadje. Hij haalt dan langzaam
cent voor cent uit zijn gordel ; als er zeventien koperstukken op 't matje liggen, staat hij op en verdwijnt zonder
blik of groet. 't Meisje neemt het geld, onbewegelijk in
denzelfden stand laat zij het langzaam in haar zakje
glijden.
Voor een stalletje met sirihbladeren en kalk zit een
jonge vrouw. Zij heeft een kindje aan de borst ; ook zij
zit recht en onbewogen. Haar klandisie bestaat voornamelijk uit vrouwen ; ook bij haar nemen de klanten de
kalk en de sirihbladeren eenvoudig weg, leggen het geld
daarvoor neer ; de eenige beweging der koopvrouw is
het wegnemen der penningen ; 't kind blijft onverstoord
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drinken aan haar borst. Het leven schijnt op deze markt
een rustkuur in het leven !
Voor den tentwagen zijn vier nieuwe paarden gespannen ; zij zijn nog niet ingereden, daardoor onhandelbaar ;
't steigerend voorspan met de beerven verward in de
strengen, wendt zich telkens, om met het achterspan te
vechten. De man met de zweep slaat verwoed de vechtende paarden op de neuzen, totdat zij zich eindelijk wenden, met het ratelend voertuig, nu links, dan rechts
van den weg, voorwaarts zwieren, totdat plotseling een
landweg wordt ingeslagen, leidend naar de dessa Mendoet.
Een landweg midden door de velden. Alle rumoer
van den heirweg plotseling gesmoord ; niets dan de stille bedrijvigheid van het Indisch landleven ; op verre afstanden een landbouwer rustig achter den ploeg zijn
karbouwen over het land leidend.
Voort rent het nu eindelijk tot kalmte gekomen vierspan in vollen draf naar het doel, al nader tot den krans
van blauwende bergen in de onverbroken rust der zich
wijd spreidende vallei. Met onverminderde snelheid gaat
het de dessa Mendoet door. Verscholen liggen de kleine
kamponghuizen onder het lommer der bamboeboomen,
in omheiningen van steen, afkomstig van heilige tempels.
Spreekt er iets uit het aanzien der dingen, dat stemt tot
hetgeen komen zal, of ontstaat die stemming innerlijk, bij
de nadering van wat in wezen door geloofs- en godsdienstwijding door de eeuwen heen geheiligd is ?
In halven cirkel zwieren de paarden met wijde bocht
den dessaweg om. Een kleine Roomsch Katholieke kerk
wordt zichtbaar en een dorpsschool. In de kom van 't
dorp verheft zich een machtige waringinboom. Het is
alsof hier meer dan elders, in de herinnering aan den verheven Bhodi-boom, het begrip van heiligheid in dezen
vereerden boom wordt gevoeld.
Rondom den breeden stam is een rustieke tafel aangebracht, waaraan met alle aandacht als kinderen, die
een schooltaak vervullen, volwassen mannen zitten te
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schrijven ; even zien zij van hun werk op naar 't rennend
vierspan en naar de bestoven reizigers.
Door een opening in 't lover is onverwacht zichtbaar,
op een welig grasplein door hoog geboomte omgeven,
vierhoekig, rechtlijnig, in donker grijs trachiet, streng
van stemming, strak van lijn, sober van kleur, de tempel
Mendoe t.

.;:

*
^

Door de eeuwen heen zijn de grootsche monumenten
der Hindoe-Javaansche kunst, in de vallei van Kedoe
onder de heilige vereering van de zich opvolgende geslachten gewijd.
Uit welk een machtigen oorsprong van diepzinnig
geestesleven zijn deze kunstwerken ontstaan ? Uit welk
een verheven kracht van geloof is de macht ontsproten,
in doode stof te verwezenlijken de godsdienst-heiliging,
die zich in de gewijde gebouwen aan 't nageslacht openbaart ? Zal de geestelijke macht, welke het onzichtbare
in 't zichtbare heeft vastgelegd, het eeuwig bestaande
in 't vergankelijke doet voortleven, nog spreken tot ons, uit
deze zwijgende wonderen van schoonheid ? Zal het licht
der ongeziene dingen, van deze heilige schepping, uit
de verheven werkelijkheid der stof, ons nog bereiken ?
Als een volmaakt schoon bouwwerk staat de tempel
Mendoet daar voor ons. Niet als heiligdom den eeredienst
gewijd, doch als verheerlijkend omhulsel van het schoonste Buddhabeeld op aarde geschapen.
De tempel verheft zich op een massalen voet, waarvan de
in paneelgin verdeelde wanden rijk versierd zijn met beeldhouwwerk, omweven van ranken en bloemfestoenen,
naar de schitterende voorbeelden der tropische natuur.
Tusschen weeldrig lofwerk van bladeren en lotosrozetten,
verheffen zich beelden van menschen en dieren ; de
menschuitbeeldingen, allen met het gelaat gewend naar
't midden van den tempel. Recht voor den ingang, in
den frontmuur, gericht naar het Noord-Westen, voert
een trap naar een gaanderij, welke gelijkhoekig met de
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wanden van 't gebouw uitspringend, geheel den tempel
omringt. De buitenzijden der trap zijn fantastisch bewerkt
met voorstellingen van legenden, Buddhistische Verhalen uit den oertijd, welke reeds oud waren toen de trap
bij den bouw van den tempel, omstreeks de 9e eeuw na
Chr., nog nieuw was. De zware trapleuningen zijn Versierd met het Kala-Makara-ornament, grootsche monsterkoppen, welke aan weerszijden, als wij de derde trede
bereiken, met de gapende muilen boven onze hoofden
staan, alsof zij ons, tempelgangers, verslinden zullen,
voordat wij nog een voet in 't heiligdom hebben gezet.
Hooge onevenredige treden voeren naar de gaanderij.
De tempelmuren zijn in drie vakken verdeeld : één
uitspringend breed middenvak, tusschen twee terugwijkende smalle zijvakken ; in 't middenvak van den
Noord-westelijken muur is voor den ingang een portaal
uitgebouwd. De hoofdwanden geven in de wonderen
eenex exotische plastiek godsdienstige belijdenissen van
verre voorgeslachten der Buddhistische tempelbouwers.
Op den achterwand, naar 't Zuid-Oosten gericht, troont
in 't middenvak, gezeten tusschen twee vrouwenfiguren een vierarmige Bodhisattva, met een lotosbloem
in de linker voorhand ; de beide achterhanden dragen
een bidsnoer en een boek ; uit den bodem groeit een
lotosplant op.
De hoofdvakken der beide zijwanden vertoonen niet
minder fantastische voorstellingen ; aan de Bene zijde
tusschen twee figuren met vliegenwaaiers, een achtarmige godin, in wier handen een schelp, een bidsnoer,
een werprad en andere attributen zichtbaar zijn. Op 't.
middenvak van den derden wand is een lotosvijver gebeeldhouwd ; een vierarmig beeld, de beide voorhanden
rustend in den schoot, is gezeten op een lotoskussen ;
de beide achterhanden dragen een bidsnoer en een boek.
Aan beide zijden dezer hoofdgroepen, verheffen zich
op de smalle muurvakken, door zonneschermen overdekt,
de allerbekoorlijkste jeugdbeelden van Bodhisattva's
met de hun eigene attributen van lotosbloemen, vlammen,
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juweelen, boeken en zwaarden, beheerschend de windstreken, waartoe zij behooren.
Deze tempelbeelden dragen de teekenen, in deJavaanschBuddhistische kunst als schoonheden of als heilige kenmerken vastgesteld. Aandacht werd vooral aan de versiering van 't lichaam gegeven. Rijk gebeeldhouwd is
de tooi van hoofd en oorschelpen ; de schouders zijn met
vele kettingen omhangen ; de lendenen met rijk bewerkte
gordels omwonden ; armen en enkels door fijn geciseleerde ringen omvat. Onder de weelde dezer versieringen,
zijn de ledematen sober in gevoeligheid van lijnen en
rustige beweging uitgebeeld ; niet de kracht, niet de
beheerscher der natuur, is de mensch ; het mensch-zijn
ontstaat slechts om de verlossing der ziel mogelijk te
maken.
Boven de beeldhouwwerken der muren verheft zich
het dak ; een zwaar piramidaal gevaarte ; op het oog een
bijna te wichtige dekking voor het niet rijzige tempellichaam.
Niet lang geleden stond de tempel Mendoet als een
sprookjesruïne, een mysterie van steen, overgroeid door
hoog geboomte. Wortels en planten werkten de opeen
gestapelde trachietblokken los ; door kracht van zon en

regen viel 't gebouw ten offer aan de werking van het
tropisch klimaat.
Met bewonderenswaardige toewijding zijn de ruïnen
der Oostersche tempels naar den vromen geest en naar
't schitterend voorbeeld der Indische bouwmeesters
door Nederlandsche kunstenaars hersteld ; in navolging
hunner verwonderlijke vindingrijkheid, zijn zonder metselwerk de steenen der muren gevoegd, zonder houtwerk,
dat in 't tropisch klimaat te spoedig wordt verwoest, de
gebouwen opgetrokken ; zijn ongevoegd, ongeschraagd,
de zwaarwichtige daken en monumentale poortgewelven,
in opstapelingen van steen op steen, herrezen, schoon
en evenredig, van den voet tot de nok.
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Drie treden voeren van het terras naar 't voorportaal
tot den ingang van den tempel. De muren van 't portaal
zijn met beeldgroepen versierd ; aan beide zijden paneelen met wenschboomen en voorstellingen van wolken
en hemellingen ; aan weerszijden tafreelen van den Bodhiboom, waaronder zich een troon verheft ; aan de eene
zijde van 't portaal met een man, omringd van een aantal kinderen, aan de andere zijde dezelfde voorstelling
met een vrouw, vermoedelijk 't beeld van den rijkdomsgod
Kuwera en zijn gemalin.
Enkele treden naar omlaag, naar een nauwen poortingang en wij staan in de schemering der gewijde ruimte.
Om ons de grauwgrijze muren van den tempel,; boven ons
ruig van steen, somber van kleur 't dakgewelf, steen op
steen gestapeld, van vier zijden naar elkander toe neigend, tot een hoogen nauwen koker, waardoor omfloersd
lichtschijn uit den hemel valt.
Langzaam gaat men in den schemer zien. Langzaam
gaat men onderkennen. Kleine nissen worden zichtbaar
aan weerszijden van de ingangspoort ; ook in het
voorste deel van iederen zijmuur ; fijn bewerkte nissen,
omlijst met slangenlichamen, wier staarten boven 't
nisgewelf verdwijnen in den muil van een Makarakop ;
in de nissen lotoskussens, waarop tot vereering van den
Buddha of tot verlichting van zijn beeld, vermoedelijk
eens de tempellampen stonden.
Lichtend in het duister, helder in den schemer, staan
daar voor ons drie groote beelden, op den lotostroon
gezeten ; de Oerna, het oog des geestes, in 't gelaat, 't
gewijde hoofd omstraald door 't goddelijk symbool, de
aureool. Tegen den achterwand, verheft zich tusschen
twee Bodhisattva's, het beeld van den Buddha. Ter
linker zijde van den Meester is gezeten Awalokitecwara,
de beschermer der tegenwoordige wereldorde, met het
Amithabeeldje in den hoofdtooi, 't lichaam vorstelijk
gesierd met rijke halssnoeren en schoonbewerkte armen enkelringen ; zacht vrouwelijk is het teeder aangezicht, met gesloten, als naar binnen ziende oogen. Ter
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rechterzijde van den Meester is op een versierden troonzetel een tweede Bodhisattva gezeten, waarschijnlijk
zijn meest geliefde leerling Manjucri, evenals de eerste
met een der voeten rustend op 't lotoskussen ; een hooge
tiara met juweelen dekt 't hoofd ; lichaam, ooren, armen
en enkels zijn rijk getooid.
Tusschen de beide Bodhisattva-beelden, omvangrijker van afmetingen, verhevener van opvatting, zonder
oenigen smuk of sieraad, de linker schouder door de
monnikspij gedekt, de rechter schouder en arm ontbloot,
de beide voeten rustend op het lotoskussen verbonden
aan den zetel, hoog, recht, statig op den lotostroon
gezeten, verheft zich het beeld van den Meester ; de
beide handen geheven voor de borst, in de houding
van den Prediker.
Er schijnt licht in den duisteren tempel. Er schijnt
meer licht dan de enge tempelingang doorlaten kan ;
racer licht dan kan zeven door den hoogen trechter
van het dak. Isvlagische glans doorschijnt den tempel,
afstralend van het beeld van een der groote Meesters
der menschheid. Van den Verlichte, die millioenen stervelingen heeft vervuld van zijn geest ; van den Verhevene, die alle geestelijke beperking heeft bestreden,

reeds door zijn allereerste ordonnantie, welke luidde
„Ik beveel, dat ieder in zijn eigen taal het woord van Buddha leere", waardoor alle uitsluiting verviel. Van Eén,
die alle grenzen deed verzinken door zijn uitspraak :
„Niet door geboorte, waarop zich de Bramanen laten
voorstaan, verkrijgt de mensch zijn rang ; door geboorte
ontvangt ieder hetzelfde lichaam ; de daden, die worden
verricht, geven den mensch zijn rang."
Rust gaat uit van de nedergeslagen oogen, die men
als ziende gevoelt ; verheffing van de geheven handen,
welke men als zegening ondervindt ; bescherming straalt
uit heel het grootsche, diepe, stille wezen van het goddelijk beeld van den Verlichte.
Van den Buddha staat geschreven, dat Hij verzocht
is geweest door den Booze. Nadat hij den vijand overwon,
O. E. XX 2
13
.
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verkreeg Hij de Alwetendheid. Doch beseffend hoe hard
de harten, hoe doof de ooren der menschen zijn, vroeg
Hij zich af, of Hij den schat, dien Hij verkregen had,
zou kunnen wegschenken zonder hem te verliezen ; of
Hij het Licht, dat Hem was opgegaan, zou kunnen doen
schijnen, zonder het te dooven ; of Hij de stilte, die Hem_
omringde, zou kunnen verbreiden, zonder haar te
verstoren ?
Rust beheerscht den tempel, wonder verhevene stilte.
Het is alsof de rust van het beeld zich aan ons mededeelt ; alsof de mijmerende uitdrukking van het verheven aangezicht geheel de atmosfeer vervult ; alsof de
kracht van den grootsch beheerschten strijd tot ons
komt in den verkregen schat van geestelijken rijkdom,.
van licht en van rust.
De opperste wijsheid in zich dragend, heeft Buddha
bevolen niet den weg te gaan ter eenerzijde, den weg
van zinlijkheid, laagheid en onwaardigreid ; ook niet
den weg ter andere zijde, den weg van zelfkwelling en.
overmatige boetedoening ; doch te gaan den weg, die in
het midden ligt, het achtvoudige pad van het goede
inzicht, de goede gedachte, de goede daad, het goede leven
de goede geestesoefening, de goede overpeinzing, de goede
zelfverzaking. De weg, die leidt tot opheffing van het
lij den.
Tot vrede aansporend, heeft Buddha gezegd : „Stel
geen vijandschap tegenover vijandschap. Zie niet van
te nabij ; wie van te nabij ziet, verwekt vijandschap.
Zie niet te ver ; wie te ver vooruit ziet, zal de vijandschap
doen voortduren. Vijandschap komt nooit tot rust door
vijandschap. Door niet-vijandschap komt vijandschap
tot rust."
„Wie is Uw Meester ?", heeft men den Verlichte gevraagd.
„Zelf ben ik mijzelf", luidde het antwoord. „Ik heb
geen Meester. Ik zal de duistere wereld doen ontwaken
tot het licht."
Kort vóór zijn verscheiden heeft de groote Opvoeder
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der menschheid nog éénmaal tot de geloovigen gesproken. „Het kon zijn", heeft hij gezegd, „dat gij denkt
„Het Woord heeft zijn Meester verloren. Wij hebben
geen Meester meer." Zoo moet gij niet denken. De leer,
die ik U verkondigd heb, is Uw Meester, wanneer ik zal
zijn heengegaan."
Spreekt de wijding van dat woord door de stilte van
dezen tempel ?
„Wie de duisternis heeft gezien, zal het Licht kunnen
verduren", heeft Buddha gezegd. „Wie naar de stilte
heeft geluisterd, zal het Woord kunnen verstaan."

II.
Wij rijden de dessa Mendoet door, de pastorie en de
kleine Roomsch-Katholieke kerk voorbij ; stijgen uit
bij de rivier de Praga. Gevolgd door een karavaan jongens en naakte kleine kinderen, bereiken wij den hoogen
oeverkant en dalen af naar 't water. De rust van den stroom
laat heden toe, dat wij met een vlot worden overgezet.
De beperkte ruimte van 't vlot wordt met ons gedeeld
door eenige handwerkslieden en door een paar kleurig
gekleede passarvrouwtjes, met haar koopwaren op den
rug.
Aan de overzijde der rivier wacht een nieuw troepje
landskinderen ons op, evenals de anderen in hun natuurlijke dracht van ongekleed zijn. Zij bieden aan een rijtuig
van den passangrahan voor ons te halen en naar hun.
mond wijzend, beduiden zij, dat zij van onze bezittingen
heil verwachten om dien mond te vullen.
Een korte rit door de dessa Boro-Budur tot aan den
tempelheuvel, vandaar te voet naar den passangrahan.
In de wreede, brutale straling van 't brandende twaalfuur licht, op 't midden van den tropischen dag, staan wij
plotseling voor een reuzenbouw ; voor een om den heuvel
gebouwde torenstad, met misschien wel duizend kleine
tempels, pinakels en koepels, door een stoepa bekroond.
Het tempelvlak voor ons, dat wij kunnen overzien,
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draagt op alle verdiepingen bamboestellingen ; een
doorzichtig takelwerk van hout, licht opschijnend tegen
de massieve massa van steen. Zonder oponthoud, zonder
een oogenblik van rust, klinkt van alle zijden steenengeklop.
De Boro-Budur wordt hersteld.
Innerlijk zegt een stem : „Niet zien nu ! Op zulk een
wijze geen indruk ontvangen van iets, dat zoo overweldigend machtig, zoo buitensporig vreemd, zoo volkomen
ongekend is." Doch, of men wil of niet, zien moet men toch
en het geziene in zich op te nemen kan men evenmin nalaten. Maar de teleurstelling, de zekere pijn en onbevrediging en onrust, dit nu zoo te moeten treffen ; 't heiligdom nu zoo te moeten zien, tusschen een doorkijk van
twee roode daken, rechts van 't woonhuis van den leider
der herstellingswerken, links van een kantoor voor 't
beheer, onder die toetakeling van stellages, met dat tergend geluid van steenenkloppen !
,,De Boro-Budur wordt hersteld." Hoevele malen heeft
men 't gehoord, hoe vaak heeft men 't gelezen, en toch,
hoe pijnlijk is de werkelijkheid !
In de passangrahan wordt gerijsttafeld, dan natuurlijk
gerust ; 't spreekt zoo van zelf in het alledaagsch gedoe
van het schoonmaakwerk aan dien Boro-Budur. Dan
wordt er thee gedronken ; fotografieën worden bekeken
en uitgezocht ; wij hebben de kiekjes reeds in onzen zak,
voordat wij nog iets hebben gezien ; juist zooals men deed
aan den Rijn of in Zandvoort. 't Blijft alles zoo in de
rechte stemming ; 't past alles zoo juist bij elkaar.
Dan goddank wordt het vier uur. De grootste hitte
is voorbij. Het steenenkloppen vermindert. Van 't werkvolk verdwijnen zoo stilletjes en stiekum dezen en genen
vóór hun tijd. Onder steeds verbeterende omstandigheden zal een bezoek aan den tempel worden ondernomen.
Hoeveel schooner is reeds het licht. Schakeeringen van
gloed en schaduw spelen reeds over 't bouwwerk. Welk
een rust de beide roode daken nu achter zich te hebben,
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al staat men dan nu ook zoo dicht als voor een winkelraam
voor dien eenigen, grootschen, prachtigen Boro-Budur.

Zonder begin of einde verheft zich de tempel ; een
ombouwde heuvel, regelmatig eenvormig, overal gelijk,
met slechts verschil van schijn of schaduwval, naarmate
de stralen der hemellichten de wanden beheerschen.
Boven een grootsch terrasplein verheffen zich vijf
tempelmuren, iedere muur in het midden door een monumentale poort boven een trapgewelf onderbroken. De
wanden der vier onderste muren springen aan weerszijden der poorten tweemalen terug ; in den vijfden muur
vervalt de middenuitsprong ; al deze wijkende wanden
verzachten de hoeken der gevels, zoodat in zijn geheel
't bouwwerk het aanzien van den ronden stoepavorm
heeft behouden. Boven den hoogsten muur verheffen
zich cirkelvormig drie terrassen met aaneengesloten
rijen opengewerkte dagobs ; daarboven verrijst 't hoogste
terras, bekroond door de stoepa, waarin een onvoltooid
monniksbeeld is gevonden, het onafgewerkt beeld van
den Historischen Buddha ; vermoedelijk een navolging
van het onvoltooide beeld in Voor-Indië opgericht,
den Mahabodhitempel, nabij Gaja, naast den heiligen
boom, waaronder de Meester het Buddhaschap verkreeg.
Ter verheerlijking van dit beeld is waarschijnlijk de
Boro-Budur ontstaan.
Duizendvoudig is in de beeldhouwwerken van den BoroBudur de Geheiligde voorgesteld als het vergoddelijkt
Opp-rwezen, hetwelk de oude monnik, door de eeuwen
heen, voor de geloovigen geworden is.
In de oudste lijden werd van den Buddha slechts
een onafgewerkt beeld gemaakt ; zijn vereerders achtten
den Verlichte te heilig om te worden afgebeeld ; zij
schroomden door menschenhanden te scheppen, wat door
den menschelijken geest niet al te maken was ; in de oudste
bouwwerken gavel' zij zijn tegenwoordigheid slechts
-
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aan door de printen zijner voeten, door een ledige plaats,
of door het onafgewerkt monniksbeeld.
Sober als 't monniksbeeld luidt het historisch levensverhaal van den Buddha ; van zijn geboorte, zijn geestelijke ontwaking, zijn verzoeking, zijn prediking, zijn dood.
De geboerte van een koningskind werd verwacht. De
koningin vertrok naar 't huis harer ouders, zooals 't
landsgebruik voorschreef, om de geboorte aldaar af te
wachten ; doch voordat zij den weg had afgelegd, zag
haar zoon 't levenslicht onder de schaduw van een Bodhiboom ; moeder en kind keerden terug naar 't koninklijk
paleis, waar de moeder zeven dagen later bezweek. De
zoon werd Siddharta genoemd, wat beteekent : „Hij
die zijn wensch vervuld ziet". Voorspeld werd, dat hij
de machtigste vorst der aarde of Buddha zou worden.
Jong huwde hij de prinses Yadsodhara. Doch toen hij
onder drie gestalten van 't menschelijk leven, een afgeleefden grijsaard, een rampzalige zieke en een vergaand
lijk, zoovele vormen van 't menschelijk lijden, had aan-

schouwd, verliet hij 't paleis ; de raadselen van leven en
dood hadden zulk een overweldigenden invloed over zijn
geest, dat het weelde-leven hem onbevredigd liet. De
ontmoeting met een eerwaardig kluizenaar deed hem
besluiten, tot veredeling van eigen wezen, een leven in
de eenzaamheid te leiden en een oplossing te zoeken

voor 't lijden der menschen. In de eenzaamheid verneemt
hij de geboorte van zijn zoon Rahula ; een nieuwe band,
die hem aan 't leven bindt, welke verbroken zal moeten
worden. Hij keert terug om zijn kind te zien, doch om
opnieuw eenzaam te vertrekken. Als bedelmonnik gaat
hij de wereld in, onder den naam van den asceet Gautama,

een leven van volkomen zelfverloochening leidend. Dan
komt de verzoeking, de overweldigende zielestrij d. Mara,
de booze geest, vervolgt hem met de schoonste beloften ;
één slechte gedachte, één te smartelijk oogenblik, zal hem
kunnen doen vallen ; doch de overwinning wordt behaald. Het raadsel van 't wereldlijden wordt doorgrond,
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de weg tot vrede gevonden ; de asceet Gautama is Buddha,
is Verlicht geworden.
Predikend reist de Verlichte 't land door. „Laat het
ijdele verlangen naar persoonlijk geluk varen", zoo spreekt
hij ; „het komt voort uit onwetendheid en leidt tot zonde,
die weder smart veroorzaakt. Wat gij ziet, wat gij gevoelt,
zal u ontvallen, slechts de gezamenlijke gevolgen uw-r
daden zullen blijven. Zijt rein, waakt, weest niet traag
van gedachten, richt uwe schreden naar de hooge stad
des Vredes. Zoekt uw godsdienstplichten niet in vasten
of in zelfkastijding ; richt het oog op zedelijk gedrag en
zelfverloochening."
Sober luidt 't verhaal van het einde, als de tachtigjarige 't vermoeide hoofd nederlegt. Als hij voor 't laatst
tot zijn discipelen heeft gesproken, zegt hij tot een der
jongeren : „Maak in het Bosch tusschen twee boomen een
leger voor mij gereed, het hoofd gericht naar het Noorden.
Ik ben vermoeid, ik wil mij ter ruste leggen." Zijn meest
geliefde leerling zegt : „Groot is de zon op het uur van
den middag, maar grooter is de zon, die ondergaat in
het Westen." Dan het laatste woord : „Alles in het leven
der menschen is vergankelijk, bewerkt hun vrede."
.

.,. * ,.

.,.

,,.

Boeiende geheimen zijn de raadselen van een land.
Wondere geheimen zijn de raadselen eener Oostersche
godsvereering, wier verheven vervoeringen door ons
Westerlingen zoo moeilijk te doorgronden zijn en als
alle geestelijk leven slechts intuïtief te benaderen.
Wie voor de oud-Indische bouwwerken staat, staat
voor vele raadselen. Voor raadselen van geestelijk voelen
en godsdienstige verheerlijking ; voor raadselen van volkenkunde en geschiedenis, eeuwen terug. Voor raadselen van kunst en architectuur, in de diepzinnigste afspiegelingen van zieleleven, naast de door de tijden heen
gedragen voorstellingen van het allereenvoudigst dagelijksch bestaan. Raadselen van lang vervlogen tijden,
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thans nog bestaande in het fantastisch Oostersch leven,
stoffelijk vastgelegd in de mysterieuse voornaamheid
der oude bouwwerken ; raadselen, welke slechts in geestelijke hoogheid kunnen worden gevoeld en mogelijk
alleen door de verbeelding kunnen worden gegrepen. Als
in een opengeslagen boek liggen godsdienst en kunst uit
het leven van generatiën, teruggaand tot de verre oudheid, in hun meest klassieke uitingen en vormen voor ons,
in den heuveltempel van den Boro-Budur.
Al degenen, die dat leven hebben gemaakt, dat lev . n
hebben volbracht, zijn in den duisteren nacht der tijden
verdwenen. Als getuigenis van hun denken, voelen en
streven staat daar onverwoest het heilig werk van hun
geest en van hun handen, als om de waarheid van het
Evangelie-woord te staven : „dat de steenen nog zullen
spreken, wanneer al dezen zullen zwijgen."
Er is beweerd, dat de kunst den godsdienst volgt.
De godsdienstige openbaringen uit de bouwwerken der
Oosterlingen zijn vol beweging, belijnd in een grootsch
rhythme van evenredigheid en rust ; vol groteske en naieve voorstellingen in het machtig verband van geestesbeschaving en verheven levensbewustzijn.
Naast de uitingen van het Javaansch Buddhisme
vertoonen zich op den Boro-Budur voorstellingen van
vroegere godsdienstige belijdenissen in veelarmige en
veelhoofdige goden, met hun attributen en heilige dieren.
Indra, Wishnoe, Sjiwa zijn in de galerijen vertegenwoordigd ; Bramaansche kluizenaars, koningen en monniken ;
de tot de goden behoorende heilige dieren : olifanten,
stieren, gadoera's, naga's en zoovele anderen. Naast de
verhevene voorstellingen van goden, hervellingen en
monniken met hun tempels en altaren is te aanschouwen
het allereenvoudigst huiselijk bestaan der menschen met
hun woningen, schuren en schepen, hun huisdieren,

vogels en visschen, schapen en lammeren, bloemen en
planten ; één grootsche zegentocht van het heilige en
het aardsche, den Buddha gewijd. Al deze voorstellin-
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gen van goden, menschen en dieren verheffen zich tusschen
zinnebeeldige versieringen van gestyleerde lotosbloemen,
reukoffers, bloemvazen, bidschellen, wenschboomen, heilige vlammen en zwevende wolken in overrompelende
bewegelijkheid, afgesloten door de volmaakte rust van
zich altijd herhalende spiraal- en figuurmotieven, tusschen
strenge regelmaat van lijnen.
In plechtige afscheiding, boven 't bewegelijk leven
der beeldenreeksen, verheffen zich op alle gaanderijen
in de schaduw hunner schoon bewerkte nissen, de heelden der Dhyani-Buddha's. Langs de wanden van het.
Oosten is gezeten Aksobhya, de beheerscher van het
Oosten ; de rechter arm naar omlaag, de hand rustend
op de knie, de linker hand in den schoot, in de houding
van de aarde tot getuige nemen ; op den gevel naar 't
Zuiden Ratnasambhava, de beheerscher van 't Zuiden ;
de rechter hand ruglings leunend op de knie, de palm omhoog, in de houding van begiftigen ; naar 't Westen troont
in diepe overpeinzing Amithaba, de mijmerende, de beide
handen rustend in den schoot ; naar 't Noorden, de rechterhand geheven, als orn te zegenen, Amogasiddha,
de schragende, de onbevreesde Buddha van 't Noorden.
De beheerscher van 't Zenith, Vairocana, in de predikende houding met de rechter hand geheven boven de
knie, duim en wijsvinger elkander rakend, de hoofdpunten der leer uiteenzettend, schouwt uit alle nissen, op den
vijfden terrasmuur, naar de vier windstreken.
In de bescherming van 't halfduister hunner nisgewelven, tronen de b eheer schors der hemelstreken in verheven rust, boven 't woelig leven van den in den stralenden dag staanden tempel. Onder den diepzinnigen
mijmerblik en de sprekende handbewegingen der Dhyani-Buddha's, zullen wij de in steen gehouwen geschiedenissen van den Meester, zooals de overlevering deze
in de Heilige . Geschriften heeft vastgelegd, leeren kennen. Verhalen en fabelen uit het voorbestaan van den
Buddha ; zijn ontstaan en zijn leven op aarde met de vele
wonderen en legenden daaraan verbonden, ; 't leven der
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Dhyani-Buddha's en der Bodhisattva's, en eindelijk
de voorstellingen van Maitreya, de Buddha der toekomst.
In de opengewerkte stoepa's der hoogste terrassen is,
onovertroffen hoog van stijl, gezeten het beeld van den
Historischen Buddha ; de teergedachte sprekende handen,
in de predikende houding, welke geheel zijn heilig leven
verklaart.
Boven de sprekende handen verheft zich het stille,
schoone, reine gelaat met den zacht lachenden mond en
de jeugdige trekken, de half gesloten oogen en den fijn
gevormden neus, in weeke lijnen vrij gehouden van alle
zelfstandigheid ; het beeld van een begrip, 't begrip der
in zich zelf verzonkene hoogheid, der bovenmenschelijke reinheid, der allerhoogste waardigheid ; het beeld
van den verheven opvoeder der menschheid, die niet
is voorgegaan als theoretisch denker, doch zelf zijn weg
eerst vinden moest tusschen weten en niet-weten ; van
den menschkundigen onderwijzer, leerend zijn leerlingen
hoe de lagere zielsvermogens langzaam te doen opgaan
in de hoogere, aldus strevend naar het allerhoogste.
Aan ons den verborgen geest van dit alles te doorgronden. De macht, welke de beelden schiep, was een

ideeële macht. 't Was de onbewuste kunstenaarsmacht
beeldend een verheven geloof, dat bezielend de wereld
doortrokken heeft en aan een groot (led van 't menschdom
de onsterfl.ijke waarheid van een hoog levensbegrip
heeft geleerd.
(Slot volgt).

DE HOUDING VAN DEN GENEESHEER EN VAN
DEN PREDIKANT-ZIELVERZORGER TEN
AANZIEN VAN HET ZIELELEVEN
DOOR

Dr. A. J. HOVY.

In onzen tijd bestaat er een groot verschil in de gangbare opvatting omtrent het zieleleven bij degenen, wier
denkleven zich in biologische richting beweegt, en bij hen,
wier geestelijk leven staat buiten de spheer der biologie.
Wie gewoon is den mensch in zijn biologisch wezen
te beschouwen (of met andere woorden den mensch als
een organisch wezen te zien), is overtuigd van het bestaan
van een onafscheidelijk verband tusschen de lichamelijke
structuur en verrichtingen bij den mensch en het leven
der menschelijke ziel.
Degenen daarentegen, die zich met den mensch uitsluitend als geestelijk wezen bezighouden, leggen al hun
belangstelling in de geestelijke verschijnselen als zoodanig, terwijl inzichten omtrent den innigen samenhang
tusschen lichaam en geest voor hen van ondergeschikt
belang blijven.
Hierdoor bestaat er in den tegenwoordiger tijd nog
tweeërlei visie met betrekking tot het zieleleven, die wij
willen aanduiden als de biologische en de niet-biologische.
Al geeft menigeen zich hiervan niet duidelijk rekenschap
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dit doet niets af aan het feit, dat beiderlei blik op de zielsverschijnselen bestaat, en dat als de vertegenwoordigers
dezer opvattingen, onder anderen eenerzijds de meeste
geneesheeren, anderzijds een groot gedeelte van de
theologen, geestelijken en predikanten kunnen worden
aangewezen.
Het is daarenboven opvallend, dat in het algemeen gesproken, voor vele theologen een hiernamaals in zijn beteekenis voor het zieleleven op den voorgrond treedt, terwijl
vele geneesheeren hier juist sceptisch tegenover staan.
Deze tweeërlei blik is niet toevallig, integendeel is hij
„historisch geworden". En het is wel bizander in de tweede
helft der negentiende eeuw, dat zich deze tegenstelling
scherp is gaan afteekenen. Het hier bedoelde contrast
tusschen twee wereld-beschouwingen berust evenwel
niet noodzakelijk op een principieel verschil. Moge al
veelal gemeend worden, dat hier een onverzoenlijke
tegenstelling in beginsel gelegen zou zijn, de vraag verdient overweging, in hoever geheel andere en meer uitwendige omstandigheden hier een oorzakelijke rol hebben
gespeeld.
Inzonderheid in verband met de gangbare scheiding
in Gymnasiale A. en B. opleiding ontbreekt onder anderen
bij hen, die wij kortweg A. intellectueelen kunnen noemen,
een voldoende schoolsche basis voor het juist begrip van
de biologische opvattingen.
Immers blijft ook aan de universiteiten de hier bedoelde scheiding gehandhaafd, en ontbreekt bij de theologische, juridische en litterarische studenten nog steeds
nagenoeg alle kennis omtrent en belangstelling voor
de levende natuur.
Intusschen zijn aan het gemis van een dergelijke basis
zeer groote nadeelen verbonden, die bij dieper beschouwing voor een ieder duidelijk aan het licht moeten treden.
Het is onze bedoeling : ten eerste : Om den invloed
van de zienswijze met betrékking tot het zieleleven bij
het optreden van artsen en predikanten in onzen tijd
in het licht te stellen.
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In de tweede plaats om na te gaan, in hoever de
eenzijdigheid zoowel van de biologen als van niet-biologen gedurende de tweede helft der negentiende eeuw de
tegenstelling tusschen de biologische en de niet-biologische opvatting onnoodig heeft verscherpt.
Ten slotte om ons af te vragen, welke teekenen er
in het begin der twintigste eeuw te bespeuren zijn, die
meer toenadering tusschen beiderlei groepen van intellectueelen in uitzicht stellen.
Daar het ons hier te doen is om niets meer of minder
dan om de houding ten aanzien van het Zieleleven bij
artsen en bij predikant-zielverzorgers en geestelijken,
meenen wij hier een brandende vraag aan te roeren.
Het spreken en handelen in de maatschappij worden
immers op verborgen wijze doorloopend bëinvloed door
de geestelijke visie, de diepere (ook de verstandelijke)
wereldbeschouwing, die aan de gezamelijke bedienaren
van een ambt, of de beoefenaren eener kunst of wetenschap als gemeenschappelijk inzicht eigen zijn.
Als een belangrijken karaktertrek van de biologische
zienswijze noemen wij dezen : dat het bestaan en de ontwikkeling van het bewustzijnsleven vastgeknoopt zijn
aan een organisch levens- en ontwikkelingsproces.
WM, het zieleleven van kinderen aangaat, behoeft
omtrent de aannemelijkheid dezer zienswijze bij niemand
twijfel te bestaan.
Meer ingewikkeld en minder doorzichtig worden de
verhoudingen te dien aanzien, waar het de geestelijke
en lichamelijke ontwikkeling tijdens en na de overgangsjaren (puberteit) betreft.
In de puberteits-periode treedt niet alleen het geslachtsleven meer op den voorgrond, doch tevens neemt die
geestelijke ontplooiing een aanvang, die op den duur
aan de geheele geestelijke persoonlijkheid het aanzijn
zal geven. Het leven van het gemoed en de verbeeldingskracht gaan zich gedurende dit tijdperk in nieuwe vor-.
men openbaren. Vatbaarheid voor dichterlijke aandoe-
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ningen ontwaakt juist in dezen tijd van het leven in
sterke mate. Het innerlijk verband tusschen de geslachtelijke rijping en het wakker worden van poëtische en
van bepaalde godsdienstige gevoelens (hoewel onmiskenbaar) is intusschen van zoo ingewikkelden aard, dat
de oppervlakkige beschouwer geneigd is, de beide reeksen van stoffelijke en van geestelijke verschijnselen min
of meer zonder verband en onafhankelijk van elkaar
op te vatten.
Ongetwijfeld kunnen wij zeggen, dat ook tijdens het
volwassen, normale leven het verband tusschen geestelijke verschijnselen en organische processen door velen
gemakkelijk volkomen uit het oog verloren wordt, omdat hun aandacht nimmer bij biologische verschijnselen
werd bepaald.
Bij het naderen van den ouderdom (het praeseniele
en het seniele leven) treedt dit verband in vele gevallen
weer zoo duidelijk naar voren, dat het ook aan de ongeschoolde aandacht niet ontsnappen kan.
Intusschen moge het hier bedoelde verband bij den
gezonden mensch dan al gemakkelijk onopgemerkt blijven, zoodra ziekte in het spel is, wordt naar aller eenparige
waardeering, de zaak anders, en in dit geval laat zich een
samenhang tusschen ziel en lichaam kwalijk door iemand
miskennen. Om een gangbaar voorbeeld te noemen is
het vrijwel algemeen bekend, dat de lijder aan de zoogenaamde „ziekte van Basedow" (waarbij ziekelijke verandering van de schildklier in het spel is) niet alleen lichamelijke ziekte-verschijnselen vertoont (zooals vermeerdering van het aantal polsslagen, zwelling van den hals,
veranderden oogstand), doch dat zijn gemoedsleven
tevens door eigenaardigheden gekenmerkt is, die zich
openbaren in verhoogde emotionaliteit, onbestendige
en onrustige werkzaamheid en een algemeene ongestadigheid.
Uit den gevolgden gedachtengang vloeit voort, dat
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de geneesheer gekenmerkt is door een bepaalde houding
ten aanzien van het ziele-leven, die voor leeken (wij bedoelen in dit verband hen, die niet biologisch geschoold
zijn) merkbaar wordt, wanneer zij den arts in geval van
ziekte raadplegen.
Begrijpelijk is ook, dat de (niet biologisch-geschoolde)
predikant de zielsverschijnselen in het algemeen op een
geheel andere wijze waardeert. Krachtens zijne ambtswerkzaamheden staat de predikant eensdeels veelal tegenóver gezonden, of zoogenaamd-gezonden. Met name
in de prediking kan dan ook de beteekenis van het lichamelijke, het organische, in zijn voortdurender invloed
op het ziele-leven gemakkelijk over het hoofd worden
gezien. Bij het „herderlijk werk" daarentegen is het wederom in geval van ziekte en ziekenbezoek, dat ook aan den
predikant de diepgaande samenhang tusschen ziel en
organisme onmogelijk kan ontgaan.
Het is nu ongetwijfeld van het hoogste nut, dat er meer
contact tot stand komt tusschen de beiderlei zienswijzen
omtrent de innerlijke betrekking tusschen ziel en lichaam,
die wij kortweg als de biologische en de niet-biologische
hebben gekenschetst. Het is immers niet te ontkennen,
dat ook in het praktische leven, in het algemeen gesproken, de denkwijze omtrent het zieleleven met name bij
geneesheeren en predikant-zielverzorgers nog verre uiteen
gaat, en dat dit verschil ira denkwijze tevens de gedragslijn van beiden bepaalt.
Intusschen wordt door ieder ernstig denker feitelijk
erkend, dat het eigenlijk wezen der ziel verborgen is,
en dat het bewustzijn als zoodanig nimmer indentiek
met het organische kan worden geacht. Wat het verstandelijk doorgronden van het eigenlijk wezen der ziel betreft,
behoeft er dan ook stellig geen tweespalt tusschen geneesheer en predikant-zielverzorger te ontstaan.
Het lokt ons juist hierom aan een poging te wagen om
aan te geven, hoe op de beste wijze in onzen tijd meer
aanrakingspunten tusschen biologisch en niet-biolo-
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gisch denkenden op het terrein van het ziele-leven tot
stand zouden kunnen worden gebracht.
Zeer zeker doen alle intellectueelen zonder onderscheid er goed aan, met voorop te stellen, dat in alle
waarachtig zieleleven een wisselwerking tusschen het
zelf en het niel zelf (het eigen bewustzijn en dat van anderen) tot openbaring komt.
Het geestelijk karakter van den mensch komt tot uiting
in zijn vermogen tot het beseffen van nog ander bewustzijn dan het eigene. Ons eigen geestelijk leven ondervindt
immers gedurig den invloed van anderer zielsbestaan, en
wel voor een groot gedeelte op bijna onnaspeurlijke wijze.
Een enkel opgevangen woord, ja een blik of beweging
van een ander, kan werelden in ons zelf wakker roepen.
De geestelijke stem uit het verleden, door middel van het
geschreven en gedrukte woord klinkt in onze eigen ziel na.
Niettemin vormt het organisch bestaan (het leven van
de zinnen, de zintuigen, het centraal zenuwstelsel, de
menschelijke organische structuur) den onmisbaren grondslag voor de hierbedoelde wederkeerige aanraking
tusschen ziel en ziel.
Het zinnelijk bestaan, in zijn lichamelijkheid, is de
drager van (in haar grond) geheimzinnige openbaringen
van geestelijk leven.
Een mystiek en tegelijkertijd zichtbaar teeken van de
verstandhouding tusschen de Bene en de andere ziel
zouden wij den glimlach willen noemen.
Een kenmerk van het leven van de zinnen en zintuigen en van het zenuwstelsel is : ontvankelijkheid voor prikkels en tevens het vermogen om den blijvenden invloed
van deze prikkels te ondergaan,
Hierin ligt tevens opgesloten, dat het leven van de
zinnen en zintuigen en van het centraal zenuwstelsel
nimmer door stilstand, doch daarentegen door vatbaarheid voor gestadig-veranderlijker evenwichtstoestand
wordt gekenmerkt.
Deze vatbaarheid voor gestadige wijziging van evenwicht is ook in ons bewustzijnsleven afgespiegeld. Wie
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zijn aandacht bij het eigen bewustzijn bepaalt, wordt
getroffen door de onuitsprekelijke snelheid, waarmee
de verschillende be wustzijns-inhouden elkaar opvolgen
en verdringen.
Juist hierdoor gevoelen wij ons ontvankelijk voor
den rijkdom van gegevens, waarop onze ziel in staat is
te resoneeren.
Door nieuwere psychologen wordt dan ook in het zieleleven „meer een gebeuren, dan een zijn" opgemerkt, en
deze opvatting wordt als „dynamische" opvatting van
het zieleleven gekenschetst.
„Het op den voorgrond tredend karakter der mo„derne psychologie is, dat zij een dynamische opvat„ting van het psychisch leven huldigt. Wij merkten
„reeds op, dat het bewust-psychisch leven meer een
,,,,gebeuren" is, dan een „zijn" en juist daarom bijzondere moeilijkheden aan een zorgvuldige waarneming
„stelt" 1
) .

De dynamische opvatting van het zieleleven strookt
ongetwijfeld met de zienswijze, dat het zielsgebeuren
verband houdt met de wisselende toestanden in het centraal en peripheer zenuwstelsel en meer in het algemeen
ook met de veranderingen van het geheele organische
wezen (op welke wijze men zich dan ook overigens het
karakter van den wederkeerigen invloed tusschen het bewustzijn en het organisch wezen wil voorstellen 2 ).
Bij ziektetoestanden treedt de wisselwerking tusschen
bewustzijnsleven en lichamelijke veranderingen in het bijzonder met volmaakte duidelijkheid aan den dag. Er
is echter geen enkele reden, om aan te nemen, dat deze

1) Dr. F. Roels. De Psychologie van den Wil. (Malmberg. Nijmegen,
1916). Pag. 24.
2) Wij zelf hebben als ons punt van uitgang gekozen, dat wij het
zielsgebeuren en het organisch gebeuren in hun evenwijdig verloop
overdenken, zonder hiermee iets omtrent den aard van den samenhang
tusschen beide te bepalen.
14
O. E. XX 2

210

DE HOUDING VAN DEN GENEESHEER

wederkeerige invloed bij gezonden in mindere mate dan
bij zieken werkzaam zou zijn.
,,Aangezien de omgevende wereld altijd op het.
„organisme inwerkt, verkeert dit voortdurend in een
„dynamisch evenwicht. Slechts dan, wanneer de re„acties, de schommelingen om het middelpunt, zoo
„aanzienlijk of van dien aard zijn, dat zij het individu
„bewust worden of door anderen kunnen worden
„waargenomen, spreken wij van ziekte" 1 ).
Enkele voorbeelden kunnen ons van de juistheid dezer
opvatting overtuigen. Het zijn onder anderen de periodieke verschijnselen, zooals waken en slapen, geestelijke
en lichamelijke frischheid en vermoeienis, die hiervan
getuigenis aflegger.. Voorts is er voor ieder opmerken
met name een onmiskenbaar verband te bespeuren
tusschen het gemoedsleven en het geestelijk en lichamelijk
arbeidsvermogen der vrouw en de periodieke veranderingen van haar organisme.
Intusschen is er ook een onveranderlijke kern van ons
bewustzijnsleven, te weten onze ikheid of ons zelf.
Het lichamelijke analogon hiervan is het eigen lichaam,
als eenheid of individualiteit beschouwd.
Wanneer wij ons willen afvragen, of onze ikheid eenmaal een begin heeft gehad, dan voelen wij ons niet in
staat, om op deze vraag een bevredigend antwoord te
geven.
Voor onze lichamelijke individualiteit vinden wij daarentegen in zekeren zin den aanvang gegeven in de
bevruchte ei-cel. De ei-cel is althans de waarneembare
eenheid, waaruit zich onze lichamelijke individualiteit,
als een levend, organisch geheel ontwikkelt. Nu is door
biologen de veronderstelling wel geopperd, dat voor

1) Dr. A. A. Hijmans van den Bergh : Over het gestel. Pag. 8. Rede
uitgesproken bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de
Rijks-Universiteit te Utrecht. 5 October 1918. (Wolters, Groningen.
den Haag.)
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het ontstaan van ons Ik-bewustzijn een lichaamsbewustzijn vereischte zou zijn 1 ).
(t. a. p. pag. 54). „De wetenschap der psycholo„gie kent onder de processen, die zij bestudeert, geen
„eenvoudiger dan de gewaarwordingen. Het zijn de
„minst samengestelde psychische gebeurtenissen, die
„betrekking hebben op de buitenwereld, ons eigen
„lichaam tegenover ons bewustzijn eveneens als bui„tenwereld beschouwd
inbegrepen.
„Zij zijn, volgens een gangbare omschrijving, de
„elementen van onzen objektieven ervaringsinhoud
Naast dit ob„jectief te noemen bestanddeel onzer onmiddellijke
„ervaring kennen wij nog een ander, even oorspron„kelijk en onherleidbaar als dit. Het hangt samen niet
„met het feit, dat, maar met de innerlijke verandering,
„waarmede het individu zich iets (b. v. eene gewaar
„wording) bewust wordt.
„Deze „innerlijke verandering" noemt men „gevoel".
(t. a. p. pag. 73)
„Ik wees er op, dat de. projektie van het zoo te floe
„men „objectieve" gevoel der lagere zenuwcentra
„op de hersenschors de voorbereiding is van het psy-„chologisch feit ; het bewustzijn van het eigen lichaam ;
„hier ligt de oorsprong van alle hoogere gevoelen,
„affecten en emoties en stemmingen, die zich ten
„deele slechts met nieuwe hulp kunnen ontwikkelen.
„Deze nieuwe hulp is de z. g. n. intellectueele reeks
„van hersenindrukken en processen, aan wier grond
„de gewaarwording ligt, die uit haar aard, ook al ver„oorzaakt zij objectief waarneembaare verschijnselen,
„uitsluitend subjectief moet zijn. Zij is het eenvoudig„ste van alle elementen, die ons een buitenwereld
„doen kennen : niet het bewustzijn van eigen lichaam
1) Dr. C. F. van Valkenburg. Gevoel en Gewaarwording, de Gids
Januari 1917.
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„bereidt zij voor, maar van zijn verhouding tot het niet„eigen lichaam, de kennis van beide, en van de inwer„king van beide op elkander
(t. a. p. pag. 73) „Voor het ontstaan van het Ik„bewustzijn is (daarom) een lichaamsbewustzijn (Wer„nicke noemde het de somato-psyche) vereischte ;
„in de werkzaamheid van het eerste is dat van het
„laatste verondersteld. In verband met de anatomisch„fysiologische correlaten dezer twee moet daarom
„ook de eenvoudigste gewaarwording, die eigendom
„van het Ik wordt, vergezeld gaan van een gevoel. En
„dat het in dezelfde lijn evenzeer het geval is van hoogere
„geestelijke verrichtingen, voorstellingen, gedachten„gangen, ontwerpen, fantasieën enz. — hoe moeilijk
„te volgen ook de hersenprocessen zijn, die deze
„begeleiden -- behoeft wel niet te worden omschreven".
(t. a. p pag. 79) :
„Zooals boven werd betoogd, moet in de projektie
„der lichamelijke individualiteit op de hersenschors
„de fysiologische parallel van het bewustzijn van het
„eigen lichaam worden gezocht. Dit laatste is de
„bakermat van het persoonlijkheidsbewustzijn, het
„psychisch Ik-gevoel ; heide zijn funktioneel buiten,,gewoon nauw aan elkander verbonden."
Deze samenhang tusschen Ik-bewustzijn en lichaamsbewustzijn valt bij jonge kinderen duidelijk in het oog.
In het voetspoor ' van Wernicke is het zieleleven juist
bij jonge kinderen omschreven als somato-psyche (lichamelijke of lichaams-ziel).
Deze „lichaams-ziel" wordt gekenmerkt door vage organische gevoelens van welbehagen of onbehagen, van
spanning en ontspanning, van beweging en rust, van
rhythmen, zooals hartslag en ademhaling. Het bewustzijn schijnt op dezen trap nog grootendeels in dergelijke
gevoelens op te gaan. Deze oorspronkelijke toestand
bij jonge kinderen vormt evenwel slechts een schakel
in de geheele keten der geestelijke ontwikkelingsprocessen.
De organische bestanddeelen, die de hoogere lichamelijke
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en geestelijke ontwikkeling zullen dienen, liggen reeds
gereed. (zij het nog niet allen geheel voltooid). En stellig kan de somato-psyche in het geheel van het zich ontwikkelend bewustzijnsleven niet gelden als iets constants. Zij is slechts een tijdelijke verschijningsvorm,
waarin zich het bewustzijn openbaart. Immers, wij spraken het reeds eerder uit, ook het bewustzijnsleven vertoont zich voortdurend als een gebeuren en niet als een
zijn.
Weldra wordt nu het zielsgebeuren bij het zeer jonge
kind ook reeds gekenmerkt door gewaarwordingen (van
Valkenburg t. a. pl.), die getuigenis afleggen van een wisselwerking tusschen het eigen bewustzijn en de omringende wereld.
Hierin is tevens de onmisbare basis gegeven, waarop
de mogelijkheid kan rusten, dat zich een wisselwerking
tusschen het eigen en anderer bewustzijn gaat openbaren.
En als wij jonge kinderen gedurende de eerste levensmaanden gadeslaan, behoeven wij ook zoo heel lang
niet op het openbaar worden van teekenen dezer wisselwerking te wachten. Het is inzonderheid juist de glimlach, die hiervan getuigenis aflegt. Wel is waar laten
moeders zich menigmaal door vroegtijdige mimische bewegingen bij den zuigeling op een dwaalspoor brengen, en
willen zij aan het vroegste en schijnbare lachen reeds
hoogere beteekenis toekennen, terwijl het toch nog niets
anders is, dan een zuivere uiting van lichamelijk welbehagen. Niettemin is ook hier nauwkeuriger onderscheiden
niet moeilijk. Er bestaat ook een eerste glimlachen,
dat "wij als een teeken van geestelijke verstandhouding
mogen opvatten. Dit is ongetwijfeld een gewichtig oogenblik in de geestelijke ontwikkeling van den zuigeling,
omdat hier voor het eerst de aanraking tusschen het
eigen en een ander bewustzijn tot stand komt.
Smartelijk missen wij deze uiting bij den zeer laagstaanden zwakzinnige, die aan de eerste levensmaanden
begint te ontgroeien. De moeder van een normaal kind,
weet daarentegen zeer juist den glimlach als teeken van
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intuïtieve verstandhouding tusschen zichzelf en haar
kind te waardeeren.
Wij hebben intusschen, ook ten aanzien van het volwassen leven, vast te houden aan de erkentenis, dat
onze geheele persoonlijkheid en althans het bewustzijn
van onze lichamelijke individualiteit wortelt in den primitieven toestand van zuiver lichamelijk gevoelen, die
bij de jonge kinderen waarneembaar is.
En het is juist tijdens ziekte, dat in menig opzicht een
tijdelijke terugkeer tot dezen primitieven en hulpbehoevenden toestand in het bewustzijn wordt wakker geroepen.
De normale mensch, die gezond is, kan -- globaal gesproken — geacht worden, aangepast te zijn aan zijn omgeving,
goed gëorienteerd tegenover zijn werk en ten aanzien
van de eischen, die de samenleving aan hem stelt. De
vaardigheden van het lichaam loopen als vanzelf, men
bemerkt nauwelijks zijn eigen lichamelijkheid.
Geheel anders is het echter gesteld tijdens het kwellend
voorloopertijdperk eener ziekte. Alsdan gevoelt de mensch
zich in zijn gewone bewustzijn van zekerheid geschokt,
en ook hierdoor in meerder of minder mate onbehagelijk.
De gewone aanpassingen gelukken hem niet volkomen.
De ziel, die vrij scheen te zijn, blijkt te zijn gekluisterd
aan een vreemdsoortige lichamelijkheid, daar immers
de eigen lichamelijkheid zelf wordt ervaren als een andere,
dan ze te voren, in tijden van normale gezondheid was.
De zekerheid, die den volwassene in zijn verhouding
ten opzichte van het openbare leven kenmerkt, schijnt
in dit voorlooperstadium weer te willen plaatsmaken
voor een toestand van onvastheid en aarzeling, zooals
deze aan den vroegen kinderleeftijd eigen is.
Het duidelijk openbaar worden van de ziekte wordt
dan ook door den lijder als een uitkomst gevoeld. Immers
behoeft nu de onmogelijk geworden aanpassing ook niet
meer te worden nagestreefd. Zelfs de wensch, om in de
gewone omgeving terug te keeren, is nu ook verdwenen,
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zoolang namelijk de normale aanpassing onmogelijk
blijft.
Hier hebben wij inderdaad een geestelijke gesteldheid
voor ons, die de hulp van een medemensch vereischt,
en deze medemensch is in de eerste plaats de geneesheer.
Deze heeft dan ook tot taak niet alleen het lichamelijke
genezingsproces te leiden, maar om ook aan het zieleleven de geschiktheid voor de gewone aanpassingen
terug te geven, wanneer de geest van den zieke hiertoe
zelfstandig niet is staat blijkt te zijn. Het laatstgenoemde
treffen wij inzonderheid tijdens het tijdperk van herstel
bij menig zieke aan, en het is in dergelijke gevallen
noodig, dat de dokter op een bijzondere wijze optreedt.
Door de ziekte hebben de vroegere geestelijke spankracht
en soms ook het zelfvertrouwen geleden. De geneesheer
heeft de taak, om geleidelijk de juiste aanpassing te bevorderen tusschen geestelijke werkzaamheden en lichamelijke draagkracht. In het bijzonder geldt dit voor
zieken, die reeds te voren vatbaarheid vertoonden voor
neurasthenie (neiging tot ziekelijke vermoeibaarheid en
prikkelbaarheid).
Wat nu de geneesheer voor het volbrengen zijner
taak noodig heeft, het is zeker in de eerste plaats eerbied,
niet in mindere mate dan de predikant. En wij omschrijven den hier bedoelden eerbied gaarne als : eerbied voor
de biologische wetmatigheid als zoodanig.
De arts beseft immers, dat iedere stoornis in het verloop dezer wetmatigheid zich zoowel naar de zijde van
de zuiver lichamelijke levensprocessen, als met betrekking tot het bewustzijnsleven van den zieke doet gevoelen, en hij weet, dat het zijn taak is, met tact en bekwaamheid, ook het verloop dezer stoornissen gade te slaan en
te leiden.
Deze eerbied vormt inderdaad den grondtoon in het
bezonken, waarachtige artsleven. Juist het inzicht,
dat stoornissen in het biologisch evenwicht zich noodwen-
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dig ook in het bewustzijnsleven spiegelen, is voor den geneesheer bij zijn optreden van ingrijpend belang.
Ziekte beduidt stoornis van de inwonende wetmatigheid van de levende stof, waarmee noodwendig een stoornis in de wisselwerking tusschen de levende stof en haar
omgeving gepaard gaat. Deze stoornis kan zich op velerlei
wijzen ook in het bewustzijn openbaren.
In de eerste plaats gevoelt het bewustzijn zich in zijn
vrije werkzaamheid belemmerd, doch het gevoelt zich
ook in zijn verhouding tot de omringende wereld veranderd. Het is de ziektetoestand van de geheele lichamelijke
individualiteit, waardoor zich ook de geestelijke persoonlijkheid een wijziging bij zichzelf bewust wordt, die zich
ook over het gewone denken en oordeelen uitstrekt. Bij e
koortsige ziekten, die met hevige gemoedsbewegingen
gepaard kunnen gaan, springt dit duidelijker in het oog, ,
dan bij koortsvrij verloopende ziektetoestanden. Omgekeerd heeft echter ook de gemoedsbeweging als zoodanig invloed op het verloop van bepaalde koortsvormen,
bijvoorbeeld naar alle waarschijnlijkheid bij ziektegevallen met lichte temperatuursverheffingen van tuberculeusen aard. Bij hartlijder zullen angst en beklemming
den boventoon kunnen voeren, een gevolg van de ziekelijk
veranderde werking van het hart, gepaard aan een gewijzigde stofwisseling. Op een bijzondere wijze geldt deze
verandering van het bewustzijn bij ziektetoestanden, die
den lijder vervullen met voorgevoelens van en gedachten
aan een naderender dood. Men neme hierbij in 't bijzonder in aanmerking, dat er ook ernstige ziekten bestaan,
die naar buiten toe onwaarneembaar zijn, of althans
aan het stellen eener zekere diagnose groote moeilijkheden
in den weg leggen, bij voorbeeld hartziekten, die verborgen of met slechts geringe waarneembare verschijnselen
verloopen en beginnende slepende ziekten van de luchtwegen (long-tuberculose). In dergelijke gevallen wordt
een naderende dood wellicht het eerst door sommige
zieken op instinktieve wijze beseft. De gegrondheid van
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subjectieve doods-voorgevoelens is meer dan eens door
de uitkomst bevestigd.
Het is eigenaardig om op te merken, dat het publiek
in het bijzonder aandacht heeft geschonken aan het feit,
dat geneesheeren en predikanten veelal anders denken
over de beteekenis van de voorbereiding tot den dood.
Geen wonder : de dood is een fundamenteel vraagstuk
voor het bestaan zoowel van het lichaam als van de ziel.
Daarom is het goed om stil te staan bij dit feit, en om
de opvattingen omtrent het sterven kritisch te beschouwen, zoowel van de biologische als van de geestelijke
zijde.
Voor de biologie is het sterven het grootste van alle
raadselen. Wij weten niet, hoe de levende stof ontstaat
en nog veel minder weten wij, hoe en waardoor het leven
van de levende stof ophoudt.
De biologisch denkende mensch handelt dan ook verstandig, wanneer hij zijn onwetendheid hieromtrent tenvolle laat gelden. Daarentegen handelt hij onjuist, wanneer hij het biologisch feit van het sterven, in zijn beteekenis voor het bewustzijn zou willen negeeren. Hij behoort doorloopend te beseffen, dat de biologische ver-

schijnselen alle hun afspiegeling in het bewustzijn vinden.
Voor menigeen ligt er misschien een tegenspraak in de
uitdrukking, dat het sterven een biologisch (levens-)
verschijnsel is. Maar welke uitdrukking hiervoor ook gekozen worde, in ieder geval moet het biologisch feit van
den naderenden of actueelen dood zich op een verborgen,
mogelijk verklaarbare wijze in het bewustzijn spiegelen.
Wat den geneesheer betreft, uit den aard van zijn
werkkring gevoelt hij, dat het zijn aangewezen taak is,
om zoo eenigszins mogelijk, aan het bewustzijn van den
zieke de normale verhouding te doen bewaren ten opzichte van het normale leven. Zijn streven is gericht op genezing, namelijk op het herstel van de gezonde functie der
levende stof, gepaard aan herstelde aanpassing van het
bewustzijn aan zijn vroegere omgeving en werkkring.
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Maar hij behoeft ten aanzien van een mogelijken dood
hierom ook de andere zijde niet te vergeten. Immers ligt
voor den stervende deze vraag voor de hand : „opent
zich voor mijn bewustzijn een nieuwe wereld of slechts
een wereld van ledigheid en niets ? of wacht mij nog
de mogelijkheid eener nieuwe aanpassing en eener nieuwe
aanraking van mysterieusen aard, met een ander bewustzijn ?"
Wij zagen reeds eerder, dat het ontwakend bewustzijn
van het jonge kind niet in eenzaamheid verkeerde, doch
dat het integendeel reeds ander bewustzijn tegenglimlachte, nog voor het zich hiervan zelf rekenschap kon
geven. Het wakker worden van het zieleleven was in zijn
diepsten grond iets mystieks, iets geestelijks.
Maar hier was tevens het zinnenleven (liet organisch
bestaan zelf) de schakel en brug van ziel tot ziel.
Ziet nu de stervende iedere brug afgebroken, die hem
met ander geestelijk leven verbindt ? Dreigt zijn geestelijk
leven zelf uit te dooven ?
De bioloog kan hierop niets anders antwoorden, dan
dat hij zich ook in dit geval met eerbied tegenover de
wetmatigheid van het leven en tegenover de geheimzinnige wetmatigheid van het ophoudende leven wil stellen.
Nu is wellicht het beste, wat de geneesheer voor zijn
patiënt kan doen, dat hij op den weg der intuïtie laat
merken, dat deze diepe vraag hem niet vreemd is.
Het is intusschen duidelijk, dat het voor den geloovigen
zieke van beslissende beteekenis is, of deze zieke zich
een verborgen contact bewust is tusschen zijn ziel en
God. Daar de lijder immers ervaren moet, wanneer hij
het sterven als werkelijkheid voelt naderen, dat de gewone aanraking met menschen wordt verbroken, kan hem
slechts de vaste overtuiging bevrediging schenken, dat
zijn geloofsleven niettemin werkelijkheid voor hem
blijft.
Voor den predikant-zielverzorger, die evenals de geloovige zieke aan een levend innerlijk contact tusschen
de ziel en God gelooft, treedt hierbij nog een andere vraag
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op den voorgrond, namelijk deze : wanneer, in het
algemeen gesproken, het hierbedoelde mystisch contact
tot stand komt ? En de eenparige overtuiging van geestelijken en zielverzorgers hieromtrent zal wel deze zijn,
dat een dergelijke aanraking stellig niet uitsluitend of
bij voorkeur op het sterfbed of bij het naderen van de
laatste oogenblikken ontstaat.
Zeer zeker valt te dien aanzien tusschen protestantsche
en katholieke opvattingen te onderscheiden, in zoover
de katholieke kerk naar haar beginsel een bijzondere
voorbereiding op den dood als eisch stelt, die door een
plechtige handeling bezegeld wordt, terwijl anderzijds
voor den protestant uitsluitend de innerlijke zielsgesteldheid geldt. Niettemin achten in het algemeen gesproken
ook de predikant-zielverzorgers het hun roeping, om de
zielen der stervenden op de laatste ure voor te bereiden,
en om er waakzaam voor te zijn, of in deze stonde de
ziel er ook blijk van geeft, in de juiste verhouding tot
God te staan, dan wel in innerlijke worsteling om deze
juiste verhouding te verkeeren. De zielverzorger zal intusschen wel dit willen erkennen, dat reeds tijdens het
leven eenig innerlijk geestelijk conflict of althans eenige
vatbaarheid voor dieper geestelijk leven bij den lijder
moet hebben bestaan, waardoor deze ook in de stervensstonde ontvankelijkheid voor religieuse indrukken zal
kunnen bezitten. Ook zal de zielverzorger gaarne toegeven, dat hik het allerminst op de stervensstonde moet laten
aankomen, en zoo eenigszins mogelijk, zal hij reeds eerder tijdens het leven de gemeenschap met God bij gezonden en zieken trachten aan te kweeken.
Het kan dan ook zeker niet in de bedoeling van den
zielverzorger liggen, om een „verzoening met God" te
willen „forceeren" (de uitdrukking zij ons geoorloofd).
Te dien aanzien bestaat er trouwens een belangrijk verschil in opvatting bij de vertegenwoordigers van verscheiden geestelijke richtingen en belijdenissen onder Protestanten, (bijvoorbeeld Gereformeerden en Remonstranten ; belijders van een onveranderlijken „Raad Gods",
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methodisten en aanhangers van de leer der „wilsvrijheid").
Krachtens elk van de hier genoemde overtuigingen zal
het oordeel zeer uiteenloopend zijn ; bijvoorbeeld omtrent
de waarde van opzettelijke bëinvloeding van het zieleleven bij den stervende (misschein zelfs het opwekken
van innerlijke zielsconflicten hij dezen door den zielverzorger).
Wij kunnen deze punten hier niet verder in bijzonderheden ontleden, en wij willen de veronderstelling opperen,
dat door den zielverzorger een openbaar worden van religieus leven bij het naderen van den dood slechts daar
verwacht kan worden, waar de ziel naar haar innerlijke
gesteldheid reeds ontvankelijkheid bezat om op dieper
geestelijke indrukken weerklank te geven.
Voor den arts doet zich in zijn praktijk in dergelijke
gevallen wel eens de volgende moeilijkheid voor : Dp
familie van een zijner in levensgevaar verkeerende zieken
wendt zich tot hem met de vraag, of er gevaar dreigt, en
inzonderheid of het oogenblik ook gekomen is, waarop
de tegenwoordigheid van den zielverzorger vereischt
wordt, dan wel of de hierdoor teweeg gebrachte ontroering ook een schadelijken invloed op den patiënt zou kunnen hebben.
Van den geneesheer eische men in dit geval niet, dat
hij in de voorbereiding op den dood de meest geschikte
en eigenlijke aanleiding zou zien tot het totstandbrengen
eener aanraking tusschen de ziel en God.
Met name verge men van theologische zijde niet van
den arts, dat hij een bruuske doodsaankondiging met het
oog op 't heil eener ziel gewettigd zou kunnen achten.
Men bedenke hierbij inzonderheid : een goede stervensstonde kan en moet zoowel van den geestelijken als van
den lichamelijker kant worden bezien. Wat de artsen
betreft, deze hebben van oudsher gesproken van euthanasie, dat wil zeggen : een goede wijze van sterven.
De geneesheer gevoelt het ongetwijfeld als zijn taak,
ook te waken voor een euthanasie. Aangezien het bestaan
van de levende stof ook bij hei naderen van den dood
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nog gebonden blijft aan de wetmatige inwerking wanbloedsomloop, gaswisseling, harmonische zenuw-impulsen, waakt
de geneesheer over den harmonischen gang van al deze
functies. Hierbij is de geregelde inwerking van het zenuwleven inzonderheid van groot belang. Een gelijkmatig
opgewekte stemming acht de arts bijvoorbeeld voor den
teringlijder bij uitstek heilzaam, en hij ziet hierin een
kostbaar goed voor den zieke. Ligt er trouwens ook niet
een merkwaardige en troostrijke compensatie in het feit,
dat menig teringlijder tot het laatst voor diepe neerslachtigheid bewaard blijft ? Niettegenstaande de phtisis, de
optering van het organische leven, blijft toch bij vele
lijders het bewustzijn klaar en gaaf, en tot op zekere
hoogte ook evenwichtig. Ongetwijfeld zal juist in dergelijke
gevallen de predikant een schoone gelegenheid zien, om
naar zijn zienswijze, de ziel naar de zuivere helderheid
van Gods nabijheid heen te voeren. Ook hier valt voor
den theoloog weer te bedenken, of God dan alleen achter
de poorten des doods verborgen zou zijn en voor ieder
geloovige zal het antwoord dan toch zeker luiden, dat
zijn nabijheid reeds hier kan worden gesmaakt.
De bioloog kan op zichzelf ook eenige bevrediging
vinden in het rustig en eerbiedig besef, dat oorsprong en
wezen van het organisch leven verborgen zijn, evenzeer
als de geestelijke aanraking tusschen ziel en ziel voor het
ontledend verstand een geheim blijft.
Wij komen thans tot onze tweede vraag, namelijk
in hoever de eenzijdigheid van biologen zoowel als van
niet-biologen gedurende de tweede helft der negentiende
eeuw, de tegenstelling tusschen beiderlei opvattingen
omtrent het organisch bestaan en het zieleleven onnoodig
heeft verscherpt.
Het zal uit al het voorafgaande duidelijk geworden
zijn, dat aan den geneesheer en aan den predikant-zielverzorger evenzeer een belangrijke taak ten aanzien van
het zieleleven toekomt, en dat het ook goed mogelijk is,
de grenzen voor beider taak eenigszins af te bakenen,
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hoe uiteenloopend ook beider opvattingen mogen zijn.
Hier einde reeds terstond de opmerking een plaats, dat
wij deze begrenzing thans anders willen stellen, dan in
de tweede helft der negentiende eeuw gebruikelijk was.
Het is inzonderheid opvallend, dat in de tweede helft
der negentiende eeuw de biologen en de niet-natuurwetenschappelijken in een eigenaardig antithetische houding tegenover of althans naast elkaar waren komen te
staan. Eenerzijds werd aan de. biologen een verheerlijking der materie verweten, terwijl anderzijds het zoogenaamd „geestelijke" eenzijdig door de theologen werd
gehuldigd.
De biologische opvattingen, die het derde en het daarop volgende kwartaal van de negentiende eeuw hebben
beheerscht, dienden er zeker ook wel toe, om een dergelijke antithese in de hand te werken, terwijl omgekeerd bij de niet-natuurwetenschappelijken een gebrek aan
belangstelling in biologische vraagstukken aan meer
toenadering in den weg stond. De uitdrukking is ook niet
te sterk, dat door laatstgenoemden de werkwijze van
de biologen met een zeker wantrouwen word gadegeslagen. Gedurende het hier bedoelde tijdvak kon Rudolf
Virchow tot de slotsom komen, dat de zetel der ziekten
in de lichaamscellen is gelegen. Hierdoor ontstond echter tevens de mogelijkheid, dat de opvatting gemeen
goed ging worden, dat de levende lichaamscellen (als
de afzonderlijke bouwsteenen van het lichaam gedacht
en als het uitgangspunt voor de ziekteleer beschouwd)
meer aandacht zouden verdienen, dan de lichamelijke
individualiteit in haar geheel. En stellig liepen de biologen de kans, om afzonderlijke ziekten van bestanddeelen en organen tot het middelpunt hunner beschouwing te maken, en de geestelijk-biologische eenheid
van de persoonlijkheid over het hoofd te zien.
Geven wij Virchows gedachtengang met diens eigen
woorden weer, zooals hij die in 1858 formuleerde : 1 )
1) Rud. Virchow. Die Cellular pathologie in ihrer Begründung auf
physiologischer und pathologischer Gewebelehre. (Berlin 1858).
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(t. a. pl. Pag. 12) „So musz man nothwendig jede
„höhere Ausbilding, sei es einer Pflanze oder eines
„Thieres, zunächst betrachten als eine progressive
„Summierung einer gröszeren oder kleineren Zah 1
„gleichartiger oder ungleichartiger Zellen
Jedes Thier erscheint als eine Summe
„vitaler Einheiten, von denen jede den vollen Cha„rakter des Lebens an sich trägt."
„

In Virchows weefselleer is, zooals wel vanzelf spreekt,
in dit verband sprake van het dierlijk organisme in het
algemeen, waarbij het menschelijk organisme inbegrepen
wordt, daar zijn bouw anatomisch volgens overeenkomstige methoden wordt onderzocht, als het lichaam der
„dierlijke" wezens in den eigenlijken zin van dit woord.
Uitdrukkelijk komt Virchow (op pag. 3) op voor de
eenheid van de cel, hij verklaart ; „dasz das lebende
Element (te weten de cel) nur so lange wirksam ist,
als es uns wirklich als Ganzes, fur sich bestehend entgegentritt."
In onze hedendaagsche biologische uitdrukkingswijze
zouden wij dit aldus omschrijven, dat Virchow feitelijk
het protoplasma als den eigenlijken drager van het organisch leven aanwijst, terwijl dit levend protoplasma ook
het aangrijpingspunt moet worden geacht voor ziekmakende invloeden.
Virchow zelf heeft intusschen stellig eenzijdig den nadruk gelegd op het onafhankelijk karakter van de afzonderlijke levende cel. Wel is waar klinkt deze opvatting
ook nog wel in de hedendaagsche ziekteleer door, niettemin komt bij de tegenwoordige onderzoekers ook he t.
besef weer duidelijker tot uitdrukking, dat de menschelijke individualiteit als een eenheid moet worden opgevat.
Hiervan leggen o. a. de volgende woorden getuigenis af,
door Professor Hijmans van den Bergh in zijn inaugureele
rede te Utrecht in 1918 uitgesproken ; terwijl in deze
uitspraak de juiste kern van Virchows leer behouden
.
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blijft, wordt daarin tevens de nadruk gelegd op de eenheid van de menschelijke individualiteit 1 ).
(t. a. pl. Pag. 9) „Wel voelt een menschelijk in di„vidu zich als een eenheid, maar niettemin is ons lichaam
„uit tallooze deelen opgebouwd. En misschien is dat
„een van de grootste wonderen, dat wij in ons bewust„zijn een en ondeelbaar zijn, terwijl het stoffelijk sub„straat, waaraan dat bewustzijn gebonden is, uit on„telbare cellen is samengevoegd. In elk geval, waar
„wij het lichamelijk gestel bestudeeren, zullen wij
„hebben na te gaan, de samenstelling en de gesteld„heid van alle deelen, waaruit het bestaat, cellen,
„weefsels, vochten en organen."
Pag. 11. „Ik meen derhalve, dat wij onder gestel
„hebben te verstaan, de som van alle eigenschappen,
„lichamelijke en geestelijke, waardoor bepaald wordt
„de wijze, waarop zijn organisme functioneert en op
„uitwendige invloeden reageert, onverschilllig of die
„eigenschappen inhaerent waren aan het kiemplasma,
„dan wel tijdens het leven werden verkregen."
Ook thans is Virchows cellulair pathologie nog het uitgangspunt voor de ziekteleer gebleven. Dit feit sluit voor
den bioloog echter geenszins het inzicht uit, dat slechts
betrekkelijke waarde is toe te kennen aan kennis, voor
zoover deze verkregen is uit de bestudeering van dood
materiaal. Immers verschaft de microscopische beschouwing van dood cellen-materiaal slechts een zwakke
afschaduwing van het eigenlijk wezen der levende stof,
die deel uitmaakt van een levend organisme. En inzonderheid hebben de biologen thans weer meer dan ooit
een open oog, om recht te doen wedervaren aan den
mensch als organische eenheid.
Op belangwekkende wijze is onlangs het domineerend
karakter van het organisme over de samenstellende
deelen (de cellen) onderstreept door Dr. J. Boeke in zijn
1) Hymans van den Bergh. Inaugureele rede 1918.
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rede bij de aanvaarding van het ambt van hoogleeraar
in de ontwikkelingsgeschiedenis van de Weefselleer te
Utrecht „Celstaat en individualiteit" 1).
Wij citeeren :
(t. a. pl. Pag. 36). „Van welke zijde wij het vraagstuk van de verhouding tusschen het organisme als
„geheel en de cellen, de samenstellende deelen, ook
„beschouwen, wij krijgen steeds weer den indruk van
„het domineeren van het organisme, het individu,
„over de samenstellende deelen, de cellen ; van een
„harmoniscbe samenwerking tusschen die verschil„lende weefselelementen."
„Het door Roux opgestelde begrip van een Kampf
„der Teile im Organismus, van een struggle for life
„in het organisme is onjuist. Er bestaat geen
,,strijd, er bestaat slechts harmonische samenwerking,
„een volkomen evenwicht, de volkomen heerschappij
„van het individu."
Met groote stelligheid wordt in de hier aangehaalde
woorden gesproken.
Evenzeer opmerkelijk is, dat door een hoogleeraar in
de kennis der inwendige ziekten, Dr. L. Polak Daniëls,
de waarde van Virchows leer o. a. aan het hedendaagsche
medisch denken werd getoetst 2 ).
Hij wees er op, dat Morgagni het geweest is „die als
„zetel der ziekte de organen heeft aangewezen, en die
„aldus aan de ziekteleer een anatomischen grondslag
„heeft gegeven."
(t. a. pl. Pag. 6). „Het is een groote stap van
„Morgagni naar Virchow ; toch valt er in heel dien lan„gen tusschentijd niets voor, wat van zoo groote prin„cipieele beteekenis in het geneeskundig denken is
„geweest. Virchows cellulair pathologie, vasthoudend
1) Dr. J. Boeke. Inaugureele rede te Utrecht. Celstaat en Individualiteit (Januari 1919. Brill te Leiden)
2) Dr. L. Polak Daniels. „Eenige beschouwingen over functiestoornissen als grondslag van het geneeskundig denken" (Rede uitgesproken
bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt te Groningen. 1918).
O. E. XX 2
15
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,,aan Morgagni's begrip van den anatomischen zetel
„der ziekte, tracht de veranderingen te doorgronden,
„die onder pathologische omstandigheden in de weef„selcellen bestaan. Virchow leerde, dat het wezen der
„ziekte in de ziekelijke verandering der cellen is ge„legen
„(t. a. pl. Pag. 19). Ook nu nog is de anatomie de
„grondslag der wetenschappelijke geneeskunde ; ook
„nu nog erkennen wij in de cel den eigenlijken zetel
„der ziekten
Evenwel meer en meer is
„het begrip gerijpt, dat de verschijnselen der ziekte
„slechts middellijk in verband staan met de aange„toonde celveranderingen, dat zij echter onmiddellijk
„samenhangen met gestoorde celfuncties.”
Onbevredigend moet onze kennis heeten,
„zoolang niet tenvolle is opgehelderd de oorzaak,
„waarom bepaalde cellen in haar wezen en in haar
„functie zijn gewijzigd."
Eenige decenniën geleden scheen de onvermijdelijke
richting, waarin zich de ziekteleer bewoog, er toe te zullen
leiden, dat de huisarts (in den ouderwetschen zin) zijn
plaats zou moeten afstaan aan den orgaan-arts.
In zijn openingsrede van het 17de Nederlandsche
Natuur- en Geneeskundig Congres 1 ) betuigde Professor W. Nolen :
„De huisarts, dat eenig mooie, dat onontbeerlijke
„type van den geneesheer, die menschen heeft te behan„delen, menschen, die behalve een lichaam er ook nog
„zoo iets als een geest en een ziel op nahouden, de
„huisarts is aan het verdwijnen. Hij ontaardt meer en
„meer tot een soort van adresboek, dat men raad„pleegt, als men meent, dat een of ander orgaan niet
„in orde is, en dan wil weten, wie zich uitsluitend
„met het repareeren van dat orgaan bezig„houdt."
„

1) Gehouden te Leiden 24 April 1919. Zie Nederlandsch Tijdschrift
voor Geneeskunde 26 April 1919. Pag. 1481 en 1482.
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Na op de groote gevaren te hebben gewezen, dat de
behandeling meer en meer van het ziekbed naar het laboratorium zou verhuizen, besluit Professor Nolen met
de woorden :
„Zoo is dan aan de geneeskunde — laat ons hopen
„slechts voor korten tijd — al te zeer het diepe en ware
„besef ontgaan van de ver strekkende beteekenis
„der eenvoudige waarheid, dat in ons aardsche leven
„lichaam en ziel innig aan elkaar gebonden en in
„voortdurende wisselwerking met elkaar verkeeren.
„De meest minutieuze studie van het menschelijk
„lichaam aan het ziekbed kan slechts tot hoogst on„bevredigende uitkomsten leiden, indien haar niet
„de adem van het hooger leven wordt ingeblazen door
„de studie van 's menschen geest en gemoed, en van
„de wederkeerige betrekkingen tusschen lichaam en
„ziel."
Nieuwere biologische opvattingen sluiten zich weer
voortreffelijk aan bij de gedachte, dat in den huisarts
de vertrouwensman wordt gevonden, die in persoonlijk
verband met zijn patiënten en hun gezinsleven blijft
staan.
Om een voorbeeld uit de kindergeneeskunde tot verduidelijking te geven, in bepaalde families wordt bij
verscheiden kinderen een gelijksoortig afwijkend gestel
(diathese) gevonden, waarvoor slechts dan de geneesheer
een open oog kan verkrijgen, wanneer hij geen vreemde
is in het biologisch en geestelijk milieu van zijn jeugdige patiënten. Zoo zegt Gorter 1 ) : (t. a. pl. Pag. 456).
„Van alle diathesen geldt, dat ze familiair en erfelijk
„zijn. Daardoor is het, dat men, door naar den levens„loop in medisch opzicht van andere kinderen in het„zelfde huisgezin te vragen of door — bij de groot„ouders — een onderzoek in te stellen naar de jeugd
„van vader of moeder, zeer dikwijls belangrijke aan1) Dr. E. Gorter, Lector te Leiden. „Kindergeneeskunde” I
(Leiden, v. Doesburgh 1918).
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„knoopingspunten kan verzamelen voor de diagnose
„eener diathese."
Ook heden ten dage kan de geheele menschelijke
individualiteit als een microcosmos (een wereld in 't
klein) worden gezien, die slechts bij eerbiedig-intieme
nadering enkele harer geheimen ontsluiert. En het is de
geneesheer, die in de wetmatigheid van de levende stof
den onmisbaren grondslag zoekt, waardoor het harmonisch bestaan van dezen microcosmos wordt gewaarborgd. Aan hem is de taak toevertrouwd, om bij stoornissen van dit wetmatig verloop leidend en richting gevend op te treden.
y

Uit den aard der zaak hebben, behalve de biologen,
en de geneeskundigen zelf, ook breeder kringen onder den
invloed gestaan van de biologische opvattingen, die gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw hebhen geheerscht.
Als haar negatieve uitwerking kunnen wij ook het verschijnsel noemen, waarvan wij hierboven reeds spraken,
te weten de antithetische houding, met name bij nietnatuurwetenschappelijken gedurende het hierbedoelde
tijdvak gewekt. Deze tegenstelling springt wel het duidelijkst bij een geestelijk verschijnsel in het oog, dat ook
thans nog onder den naam van „Christian Science" op
vele geesten beslag blijft leggen. De tijd, waarin Mary
Baker Eddy haar stelsel formuleerde, geeft tevens de
verklaring voor de gedachten, die wij in het standaardwerk dezer godsdienstig-medische leer „Science and
Health", vinden belichaamd. In zekeren zin kunnen wij
Christian Science een typisch 19de eeuwsch verschijnsel
noemen, met dien verstande natuurlijk, dat de gedachtenwereld van de tweede helft der negentiende eeuw ook
thans nog bij personen en geestes-richtingen blijft doorwerken. Kenmerkend voor het stelsel van M. Baker Eddy
is, dat de stof (matter) niets wordt geacht, de Geest
(= Mind) daarentegen alles is. De schrijfster van Science
and Health wordt niet moede in het geven van omschrij-
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vingen en synoniemen, waarin het wezen van den Geest
tot uitdrukking wordt gebracht. Volgens haar opvatting
zijn God en Geest één en hetzelfde : ') „God is good.
Good is Mind." (t. a. pl. pag. 113).
Daarnevens wordt God vereenzelvigd met het Leven.
Aan de organische wereld wordt daarentegen waarachtig leven ontzegd, en dit niet alleen, maar zelfs wordt aan
deze organische wereld geen wezenlijk bestaan toegekend :
(t. a. pl. pag. 74). „To be on communicable terms
„with Spirit, persons must be free from organic bodies"
Zij, de organische wereld bezit volgens deze opvatting
geen leven in den eigenlijken zin van dit woord :
(t. a. pl. pag. 151). „The blood, heart, lungs, brain
„etc. have nothing to do with Life, God. Every function
„of the real man is governed by the divine Mind." .
..

(t. a. pl. pag. 197). „The less, that is said of phy„sical structure and laws, and the more that is thought
„and said about moral and spiritual law, the higher
„will be the standard of living and the farther mortals
„will be removed from imbecility or disease.”
Daar wij plu weten, dat Mary Baker Eddy's Science
and Health gedurende de tweede helft der negentiende
eeuw het licht heeft gezien, is dit werk tevens als een aanklacht op te vatten tegen de toenmaals veldwinnende
strooming in de geneeskunde, waarbij in ziekteleer en
praktijk te uitsluitend het accent werd gelegd op het onderzoek en de behandeling van ziekelijk veranderde
onderdeelen en organen.
Terwijl de geneeskundige wetenschap groote vorderingen maakte bij de bestudeering van dood materiaal,
liepen haar beoefenaars tevens het gevaar, om ook in
de praktijk aan de aldus verkregen kennis te overwegende
1) Mary Baker Eddy : Science and Health. (Boston Allison v.
Stuart 1912). De eerste uitgaaf is verschenen in 1875.
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waarde toe te kennen, onder verwaarloozing van de
levende individualiteit en de eenheid der menschelijke
persoonlijkheid.
Wat de bestudeering van doode organen en orgaanbestanddeelen (cellen etc.) betreft, mogen wij inderdaad
zeggen : afzonderlijk beschouwd hebben deze doode
bestanddeelen feitelijk niets gemeen met het levend
organisme, tot welks eenheid zij eertijds behoorden.
In dit licht bezien zou de zooeven aangehaalde krasse
uitspraak (,,The blood, heart, lungs, brain etc, have
nothing to do with Life, God") van M. Baker Eddy dan
ook wel begrijpelijk mogen heeten.
Den bioloog mag voorzeker het besef nimmer verlaten,
dat hij bij de waarneming van afzonderlijke doode ibestanddeelen aan deze als zoodanig geen feitelijk zelfstandig bestaan mag toekennen. In dit dood materiaal
kan niet veel meer dan een schim van het leven worden gezien. Het zonderlinge Amerikaansche werk, met
al zijn buitensporige paradoxen, kan in dit opzicht den
bioloog nog stemmen tot kritiek op zichzelf en op zijn
eigen gedachtenwereld. Overigens kunnen wij thans echter onmogelijk deze antithetische gezichtspunten aanvaarden, die wij van de negentiende eeuw hebben geërfd. Dit geldt met name van de hierbedoelde tegenstelling tusschen geest en stof, die voor onzen eigen tijd
niet kan gelden.
In de derde plaats mogen wij ons dan ook afvragen,
welke teekenen er in het begin van de twintigste eeuw
te bespeuren zijn, die meer toenadering tusschen
beiderlei groepen van intellectueelen in uitzicht stellen.
Wat de taak van den geneesheer aangaat, kunnen wij
heden ten dage het met grooten nadruk uitspreken : zijn
taak beweegt zich op het terrein van het stoffelijk bestaan, maar stellig niet in mindere mate ook op het gebied van den menschelijken geest.
Dat aan den predikant-zielverzorger diepe geestelijke
belangen zijn toevertrouwd, behoeft geen betoog. Voor
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den theoloog geldt, zooals vanzelf spreekt allereerst,
als het diepste geestelijk belang van den mensch : de
innerlijke aanraking tusschen God en de menschenziel.
Om het karakter dezer innerlijke aanraking te kunnen
begrijpen, zal de theoloog echter ook onmogelijk een vreemdeling kunnen blijven in de hedendaagsche kénnis omtrent
de biologische grondslagen van het menschelijk bestaan.
Wij spraken reeds in den aanvang uit, dat de thans nog
geldende gymnasiale A. en B. opleiding en de zich daarbij aansluitende universitaire vorming een onnoodige
kloof handhaaft tusschen hen, die biologisch zijn geschoold en degenen, die van een dergelijke scholing Volkomen blijven verstoken. Waarom heeft men tot op heden
den toestand bestendigd, dat de natuurlijke historie voor
den jurist, den letterkundige en den theoloog zoo goed
als een gesloten boek blijft ? Het is althans als een verblijdend teeken te begroeten, dat er reeds pogingen in
het werk worden gesteld, om in dezen toestand verandering te brengen, voor zooveel de gymnasiale vorming
betreft 1 ).
Wij hebben hier intusschen niet uitsluitend met een
vraag van opleiding te doen.
Het gaat hier om het wederkeerig vertrouwen, in den
ruimsten zin van dit woord, met name tusschen theologen en biologen.
Hier liggen vraagstukken van hoog belang voor het
grijpen, waarvan we er een tweetal in het bijzonder
willen vermelden.
Het mag een onweersprekelijk feit worden genoemd,
dat onze tijd bewogen wordt door het verlangen naar een
juister begrip voor de fundalnenteele beteekenis van het
geslachts- en voortplantingsleven, zoowel geestelijk als
lichamelijk beschouwd.
De biologen en geneeskundigen hebben geleerd, op
1) Een Koninklijk Besluit van 7 Juni 1919 baant den weg voor een
nieuwe regeling der natuurwetenschappelijke opleiding aan de gymnasia.
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het terrein hunner wetenschap en praktijk, met eerbied
den fijnen bouw en de verrichtingsleer van de geslachtsorganen te beschouwen. En dergelijke onbevangen-zakelijke grondslag ontbreekt aan degenen, die niet biologisch werden geschoold. Zakelijke nuchterheid is echter
een stellig vereischte voor de bestudeering van de geestelijke zijde van vraagstukken op sexueel gebied. Wat
inzonderheid de theologen aangaat, die gaarne de uit
spraak zullen aanvaarden „dat de aarde is des Heeren
en haar volheid" en dat „God is de schepper van hemel
en aarde", van hen zou op grond dezer overtuiging
intensieve belangstelling in de kennis der levende stof
(ook met betrekking tot het geslachts-leven) kunnen
worden verwacht. Het bestaan eener goddelijke wetmatigheid, zich openbarend in alles wat leeft, ligt immers
logisch in de hier genoemde overtuiging opgesloten.
Een tweede voorbeeld van brandend belang is het vraagstuk omtrent de verhouding tusschen geestes- en hersen-

ziekten. Zonder kennis omtrent de elementaire weefselleer blijft de universitair-gevormde een volslagen vreemdeling in het karakter en de terminologie van de gedachteworsteling, die zich in den kring der psychiaters in
onzen tijd afspeelt.
Ongetwijfeld kan het wederkeerig begrijpen tusschen
theologisch en biologisch denkenden in onzen tijd (in
het algemeen gesproken) nog uiterst gering worden genoemd. Theologen en biologen spreken feitelijk ieder
nog hun eigen taal. Van de taal der eersten kunnen wij
zeggen, dat zij vele eeuwen en volkeren omspant.
Van de biologische nomenclatuur geldt daarentegen,
dat zij overwegend westersch is (al kleedt zij zich in
Latijnsche en Grieksche vormen) en zij gaat stellig van
westersche problemen en denkvormen uit. Ver uit elkaar
gaan bij voorbeeld begrippen zooals : — erfzonde en
erfelijk verworven eigenschap ; — eeuwige dood en psy
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chische ontaarding ; — bekeering en wedergeboorte, en
regeneratie.
De beteekenis van het woord ziel is voor onzen tijd
weinig scherp omschreven geworden. Nauwkeuriger studie is noodig, om de beteekenis van dit woord in verschillende gedeelten van den bijbel, in de oudere en nieuwere
letterkunde, en in de natuur-wetenschappelijke litteratuur te verstaan. De onklaarheid van het begrip „ziel"
heeft tot gevolg, dat de opvattingen omtrent het wezen
der ziel bij theologen en biologen slechts noode eenigermate met elkaar in aanraking kunnen worden gebracht,
ook al behoeft hier geen principieele tegenstelling te
bestaan.
Om hier tot meer klaarheid te komen, moet in
onzen tijd met ernst worden gearbeid. Wij staan ook op
dit terrein aan het begin van een nieuwen tijd. Een rijkdom aan feitenkennis is reeds verworven door de nieuwere
biologie, die ten deele is geput uit de bestudeering van
dood materiaal. Diepgaande zelfbezinning is vereischt,
om de juiste waarde van deze soort van kennis met betrekking tot het levend organisme en tot het zieleleven
niet te overschatten.
Arbeid is ook noodig van de zijde van de beoefenaren
der „geestelijke wetenschappen" om zich bij hun studie
zoodanig te oriënteeren, dat zij geen vreemdeling blijven
in de kennis van de levende natuur. Eerst dan kan immers
voor een wederkeerig begrijpen de deur worden geopend.
En dit wederkeerig begrijpen zal eenmaal ook ten goede
komen aan de houding ten aanzien van het zieleleven,
zoowel voor den geneesheer als voor den predikantzielverzorger.
Utrecht, Juni 1919.

SEPTEMBER
DOOR

HERMAN MIDDENDORP.

Door de hooge helle zomerdagen
gaan mijn stage stappen sterk van wil ;
wissling van verblijdenis en klagen
wentelt om vertrouwens vaste spil.

Al de beelden, die mijn hart bevolken,
gaan en komen kalm en vreezeloos,
als het spel der zon-doorwoelde wolken,
even diep en glans-bevracht en broos.

Maar bij 't valen van de verre vlakte
in den glans der weifel-zieke zon,
als in de eerste kille streeling knakte
't laatste schoon dat zomer geven kon, —

sluipt een vreemd verdriet in mijn gedachten,
droomend als der zonne bleeke lach,
door den meischen waan der zoele nachten,
door de blauwe schemers van den dag.

SEPTEMBER.

Wonderlijk begeeren, niet te vatten,
lokt mij naar der luide menschen woon,
arm aan zomers ongewonnen schatten,
beedlaar naar een onomvaambaar schoon.
Door het park, waar 't spel der schrille kindren
't zinken van de blaadren begeleidt,
die in gouden dwarrel-daling zindren
van verlangen naar vergetelheid, -dool ik peinzend in den kleurgen toover
die haar weeke wijzen om mij spint ;
de uren drijven als de wolken over
met de wijde tochten van den wind.
Maar als later snel gewekte schimmen
in de kleur-gedoofde schemerstraat
langs de mijmer-moede gevels klimmen
naar den weemoed van het lucht-gelaat ; —
als de brugge-bogen roerloos ronden
in de klaarte van de grijze gracht,
die vergadert in zijn diepe gronden
't schaamle vagen van de dagepracht, —
zwerf ik langs de lichte ramen-rijen,
of een wel-geweten drang mij drijft,
schoon me in alle huizen lach en schreien
ongekend en duister achterblijft.
Al de vale vlammen der gezichten,
die in 't rassche scheemren langs mij gaan,
dragen 't merk der strak-gespannen plichten ;
doelloos mijmren kan men niet verstaan.
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Soms, in even tegen-lichtende oogen,
achter lachens leege tinteling,
speur ik met een droef geluk bewogen
dat een mensch als ik voorbij mij ging.
Een, die moeizaam achter bleeke broosheid
van zijn spot-vertrokken wezen bergt
poovren schat van eendre hulpeloosheid ;
droefenis die al-door knaagt en tergt.
Eenzaam onder 't woelen van zoovelen
wacht ik tot de laatste stap vergaat,
en de klare klokken tinklend spelen
over 't zwijgen van de doode straat.
En een steigerend verwachten prikkelt
rusteloos mijn angstig kloppend hart,
maar de torens dooven vaal-omwikkeld
en de laatste vensters worden zwart.
Vragen zonder oorsprong, zonder einde,
mijmeren hun staag en stil verwijt
dat ik eenmaal droomde in de verreinde
sferen van den lichten zomertijd.
Wankle tusschen weiflen en gelooven
tot verlangen maatloos in mij rijpt, —
hunkeren mijn handen hoog naar boven,
als een kind dat naar de sterren grijpt.
Tot mijn moede voeten den gewenden
gang hernemen naar mijn eindlijk huis,
waar mijn kamer vruchtloos den gekenden
vrede biedt van goed en veilig thuis ; —
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wijl mij warme schaduwen omweven
van zoo menig lang-verklonken lied,
of de weemoed van mijn gansche leven
in dat enkel uur tezamen vliet.

Uit het welig wisselen der dagen
kiemt een kommervol gekweekt verlang,
bij de drift der zon-doorschoten vlagen,
bij het regen-ruischen, bleek en bang.

Maar in 't einde staan de hooge luchten
einderwijd gespannen, koel en klaar ;
ijl en helder luiden de geruchten,
slechts mijn hart is zorgelijk en zwaar.

Wijl ik elk vervullen ongeboren,
al verlangen immer onverblijd,
elke grauwe worstling weet verloren,
en gelaten naar den winter schrijd.

AANTEEKENINGEN OP DE WERELD-GEBEURTENISSEN
DOOR

Mr. J. C. VAN OVEN.

XIX.

De politiek der Entente.
Wereldschokkend zijn de twee historische gebeurtenissen van deze maand waarlijk niet geweest ! De tiende
Januari, de dag waarop de vrede ten langen leste definitief
tot stand kwam door de teekening van het ratificatieprotocol, en de zestiende daarop volgend, toen met de
eerste bijeenkomst van den Volkenbondsraad het nieuwe
tijdperk der wereldgeschiedenis geopend werd, ze
zijn aan ons voorbijgegaan als alle andere dagen en vermoedelijk heeft menig Nederlander de berichten over
den watersnood met heel wat meer ontroering gelezen
dan die over de plechtigheden in Parijs. We hebben op
het einde van den oorlogstoestand Al te lang moeten
wachten om er nog door geschokt te worden, en wat de
eerste bijeenkomst van den Volkenbondsraad betreft,
de meerderheid van het menschdom staat nog te twijfelmoedig tegenover den bond, om den 16en Januari als het
gloren van een nieuwen dag te beschouwen. Intusschen,
de vrede is er, de Duitsche krijgsgevangenen kunnen naar
huis — als er spoorwagens en kolen zijn om hen te halen
er komen weer Engelsche en Fransche gezanten in
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Berlijn en Duitsche in de Entente-hoofdsteden, kortom
met frissche kracht kan men aan het werk gaan om het
diplomatieke en vooral maatschappelijke verkeer tusschen
de vijanden van vijf jaar te hervatten. En de volkenbond
kan gaan werken en pogen het bewijs van haar recht
van bestaan te leveren ondanks haar onvolmaaktheid
en het ontbreken van de Vereenigde Staten.
Terstond na het vallen van het doek is de sterkste
figuur uit het drama van het tooneel verdwenen. Clemenceau had zijn heengaan voortreffelijk geënsceneerd en
het is een zwakheid van den sterken ouden man geweest dat hij den indruk heeft laten bederven door de
malle historie der presidents-candidatuur. Hij, de „père
de la victoire" zou afscheid nemen, nu hij het werk
waaraan hij zijn heele leven gewijd zou hebben, had
voltooid, te weten Frankrijk de revanche voor 1870
had verzekerd, en hij zou zich in de provincie terugtrekken, voldaan over zijn welbesteed leven en omgeven
door de bewonderende dankbaarheid van zijn volk.
Daar was natuurlijk veel theatraals in dezen opzet en
veel onwaars, want wie Clemenceau's leven kent, weet
dat het in 't geheel niet het leven geweest is van een die
zuiver en alleen voor zijn volk strijdt en lijdt en daarvoor
eigen belang en levensvreugde offert, maar veeleer dat
van een modern beroeps-politicus, bij wien vaderlandsliefde en andere idealistische motieven sterk dooreengeweven zijn met minder hooggestemde drijfveeren, als
ijdelheid, heerschzucht en persoonlijke gevoeligheden.
Niettemin zou het een mooi einde van een zeer geslaagd
politiek leven geweest zijn, omdat dan toch ten slotte
Frankrijk in waarheid het voor een zeer groot deel aan
dezen man te danken heeft dat het aan den ondergang
ontkomen is, die in het voorjaar van 1918 dreigde als
gevolg van den golf van pessimisme die Hindenburg's
geduchte aanval had gewekt, en kort daarop de overwinning vroeger dan verwacht werd bevocht. En 't is
wel heel jammer geweest dat de apotheose bedorven
is door de politieke vrienden die in de verhuizing naar
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het Elysée een nóg schoonere bekroning van dit leven
zagen. Want óf de tachtigjarige zou daar inderdaad
het beeld is al bijna banaal geworden geweest zijn
„de tijger opgesloten in de gouden kooi", Of zijn dictatorsnatuur zou ook op deze plaats vaardig over hem geworden
zijn en de traditie van het Fransche republikeinsche
staatsrecht, dat den president slechts het schijntje
politieken invloed van den constitutioneelen monarch
gunt, zou gebroken zijn. Waarschijnlijk is de vrees voor
zulk een dictator op het Elysée wel de oorzaak geweest
van Deschanel's verkiezing en in elk geval zal men hierin geen bewijs mogen zien dat de Fransche volksvertegenwoordigers van Clemenceau's buitenlandsche en binnenlandsche politiek niet gediend waren, want die politiek
was, gelijk bij tal van stemmingen gebleken is, geheel
die van de meerderheid onder hen en 't was immers ook
geen politieke of zelfs persoonlijke tegenstander die boven
hem verkozen werd, maar een die in geen enkel opzicht
een figuur van belang is in de Fransche politiek en die
heel wat beter, „representatiever", recepties houden en
landbouwtentoonstellingen bezoeken zal dan de hartstochtelijke man die nu uit het politieke leven verdwijnt.
'Met hem verdwijnt zijn politiek n i e t. Zijn binnenlandsehe niet, die bestond in het fel bestrijden van die richting,
die tijdens den oorlog „défaitisme" werd gescholden en
die thans tot op zekere hoogte een communistisch karakter
schijnt aan te nemen ; zijn buitenlandsche evenmin,
welke beheerscht werd door vrees voor opleving van
Duitschland en Duitsche revanche en niet anders beoogde
dan waarborgen te scheppen tegen een nieuwen aanval
uit het oosten, sterke waarborgen in den vorm van
bondgenootschappen met Amerika, Engeland, Italië,
België, Nederland zoo mogelijk, en daarnaast in
het klein houden van den verslagen vijand door middel
van het stel, met onuitputtelijke scherpzinnigheid in
het verdrag van Versailles neergeschreven, dwangmaatregelen. Deze politiek nu zal vooreerst voortgezet worden
omdat er voor het oogenblik geen andere mogelijk is.
—
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Zoolang de Volkenbond nog maar zeer twijfelachtige
waarborgen biedt, Frankrijk zucht onder zijn ontzagwekkend verlies aan menschenlevens en de onmetelijke
materieele schade niet hersteld is, staat het daar als
zwakke overwinnaar naast een verslagen maar sterken
vijand, die, wie weét op welke wijze, weer kan opstaan
en zich nog eens op Frankrijk werpen. Wat kan dit anders
doen dan zich verzekeren van sterke hulp en tegelijk
angstvallig toezien dat de neergesmakte reus niet weer
herrijst ? Clemenceau zelf heeft in een van zijn laatste
redevoeringen, in 't eind van December, nog eens den
angst die zijn politiek beheerscht uitgeroepen : Duitschland wil Rusland koloniseeren Dat beteekent : Duitschland wil zich ten koste van Rusland herstellen en vervolgens revanche nemen.
Millerand zal dus vooreerst niet anders doen dan
Clemenceau : streng waken voor uitvoering van het
verdrag van Versailles en daarnaast bondgenootschappen
zoeken of versterken. Maar moet dit voor onafzienbaren
tijd de richtsnoer der Fransche politiek blijven ? Blijkbaar zijn velen in Frankrijk die meening toegedaan, en
gelooven dat er voor een groot Fransch en een groot
Duitsch volk naast elkaar geen plaats is. Dus moet Frankrijk Duitschland vernietigen ; zoo niet, dan gaat het zelf
zijn ondergang tegemoet. Wie de Fransche pers volgt,
ontmoet telkens deze onuitgesproken gedachte, en wie
zal kunnen ontkennen dat de „lessen der geschiedenis"
in verband met de feitelijke verschijnselen haar verklaren.
Zoover de herinnering reikt, hebben de volken aan weerszijden van den Rijn elkander bevochten en als nu dat
ten westen van den stroom door te gering geboortecijfer
aan volkskracht inboet, terwijl de vijanden op den anderen oever in aantal toenemen, wat kan dan de uitkomst
anders zijn dan dat de oostelijke buren de westelijke
verdringen, absorbeeren, vernietigen ? En dus, wie zelf
den ondergang wil ontgaan moet den ander neerwerpen,
voor eeuwig. Maar dadelijk rijst, voor wie verder denkt,
de vraag : hoe kan Frankrijk dit volbrengen, nu het
16
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een anachronisme is geworden, een volk uit te moorden
of in slavernij te brengen ? Hoe is de onvermijdelijke
overheersching te ontgaan, als het Fransche volk volhardt bij zijn depopulatie-streven ? Hier ligt de kern
van het vraagstuk en omdat niemand het middel ziet,
de Fransche ouders ertoe te brengen, den achterstand
in te halen door het vormen van groote gezinnen in een
tijd dat de economische omstandigheden het al bijna
onmogelijk maken een klein gezin te onderhouden,
daarom schijnt het probleem wel in waarheid onoplosbaar.
't Is alweer de Volkenbond en nogeens de Volkenbond
die uitkomst brengen kan : als hij eenmaal groeit tot een
ware organisatie van staten, tot een volkengemeenschap
die onderlengen strijd met wapenen uitsluit, dan is
niet meer het bevolkingscijfer, het domme getal, de
beslissende factor, en in den dan vreedzamen strijd der
volken kan een kleinere Fransche natie bestaan naast
en wedijveren met een talrijke Duitsche bevolking.
Mij dunkt, andere, kleinere, west-Europeesche volken
hebben reeds bewezen dat het kan.
.

.

Voor het oogenblik staat de Fransche politiek, staan
alle Ententelanden, voor een urgenter moeilijkheid dan
de mogelijke opleving van het Duitsche militairisme,
dat toch in elk geval voor een menschenleeftijd wel onschadelijk gemaakt is. 't Is de Russische quaestie, die
op eenmaal een ernstig karakter aangenomen heeft.
Het reeds vele malen op sterven na dood verklaarde
bolsjewisme in Rusland heeft in de laatste weken zoo
groote overwinningen behaald op zijn tegenstanders,
dat het de belangen der Entente op verscheidene plaatsen
bedreigt. Alle door de Entente gesteunde, tegen de Sovjetrepubliek vechtende generaals zijn verslagen : over
Joedenitsj hoort men niet meer, Denikin is tot heel in
het zuiden teruggedrongen, Koltsjak moest diep in Siberië
tot aan het Baikal-meer wijken en schijnt daar zelfs
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gevangen genomen, ondanks Japansche hulp, kortom de
regeering in Moskou is vrijwel alleen-heerscheres over
heel het vroegere rijk van den Tsaar voorzoover dit niet
door de nieuwe randstaten (Finland, Polen e. d.) is verkleind of door Japanners bezet. En van hieruit bedreigen
nu de b olsj ewiki de omgeving. In de plaats van het
Tsaristische Russische annexionisme is dus als factor van
belang in de Europeesche politiek gekomen de bolsjewistische expansiedrang. Deze bedreigt nu via Afganistan
Britsch-Indië ; bedreigt het Turksche rijk en daarmee
de hoog-politieke plannen die Frankrijk en andere in
Syrië, Anatolië en Armenië koesteren ; bedreigt Roemenië, dat juist zijn toch al geweldig uitgedijd gebied
met Bessarabië gaat vermeerderen ; bedreigt Polen, de
kleine randstaten in het noorden, en eindelijk het westen
zelf. Dit is geen denkbeeldig gevaar meer, gelijk het
enkele weken geleden nog scheen, maar een zeer reëel
en dat het gekomen is zal voor de Entente-staatslieden
wel geen verrassing geweest zijn.
Gelijk bekend, heeft de Entente na den wapenstilstand
tegenover Rusland deze gedragslijn aangenomen : niet
ingrijpen met groote legermacht, maar de tegenstanders
der Sovjet-regeering met geld en oorlogstuig steunen.
Toen evenwel Lenin en de zijnen vaster in den zadel
bleken te zitten dan men vermoedde en in een jaar tijds
de concentrische aanval niet tot succes leidde, stonden
zij opnieuw voor de keus : ingrijpen of niet-ingrijpen.
De binnenlandsche stemming in Engeland en Frankrijk
deed het laatste kiezen en dus trokken de Engelschen
hun troepen uit het noorden terug die daar al jaren lagen,
en verzwakte men blijkbaar ook den materieelen steun
aan Koltsjak en Deninkin, in de hoop wellicht dat het
bolsjewistisch regime zijn eigen dood zou sterven of
anders gaandeweg in die mate zou verslappen, dat samenleving met de vijanden van het kapitalisme mogelijk was.
Evenwel de Sovjet-regeering hield zich staande en de
Roode troepen versloegen de tegenstanders aan alle
kanten, terwijl besprekingen tusschen vertegenwoordigers
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van Engeland en van de Sovjet-regeering, in Kopenhagen
gehouden, wel tot eenig resultaat, maar niet tot vrede
leidden. Zoo staat nu de Entente tegenover een tamelijk
sterke, vijandige Russische regeering, zonder dat zij zich
zelf krachtig genoeg voelt om door een directe expeditie
een einde te maken aan het Sovjet-regime en in Rusland
een regeeringsstelsel te vestigen dat het land in staat
zou stellen saam te leven met de verdere, nog immer
kapitalistisch geregeerde wereld. Anders gezegd : de Entente is in staat geweest om ongeveer alom in Europa
haar wil door te zetten, maar haar vroegere Russische
bondgenoot ontsnapt aan haar greep en bedreigt nu haar
hoog-politieke plannen elders.
Welke maatregelen bereidt nu de Entente voor ?
Duidelijk is het allerminst, maar blijkbaar is haar Russische politiek nog steeds dezelfde : geen onthouding en
geen krachtig ingrijpen. De Britsche Middellandsche
Zee-vloot is met de Fransche naar de Zwarte Zee gestoomd
om Odessa te beschermen en Japan zal wellicht in Siberië
tegen de Rooden optreden. Bovendien zendt Engeland
troepen naar de Kaukasus om gevaar voor Indië en
zijn belangen in Perzië af te wenden. Intusschen echter
heft de Entente in zoover de blokkade van Sovjet-Rusland
op dat zij den handel toestaat met de Russische coöperatieve vereenigingen, die wel is waar tot op zekere
hoogte vijandig staan tegenover de Sovjet-regeering,
maar waarvan deze toch ongetwijfeld profiteeren zal
als zij toevoer krijgen uit het buitenland. Dus oorlog
met de Sovjet-regeering is er niet, vrede ook niet en
voorzoover men kan zien wil de Entente niet anders
dan dadelijk gevaar voor haar eigen directe belangen
afwenden en inmiddels afwachten hoe de toestand in
Rusland zich verder ontwikkelt.
Wie zal deze politiek durven kritizeeren ? Rusland is
voor den West-Europeaan altijd een land van raadselen
geweest, maar sinds Lenin's regime is het een Sphynx
gelijk. De talrijke gruwelverhalen, in de Engelsche pers
vooral, over de roode terreur en de van honger stervende
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bevolking, worden zoo nu en dan afgewisseld door berichten, ook van ooggetuigen maar zeker niet minder
partijdig en onbetrouwbaar, dat het daarginds zoo kwaad
niet gaat ; dat er wel een streng regime heerscht en de
„bourgeois" het er niet aangenaam hebben, maar dat
van gruwelen geen sprake zou zijn, zelfs niet van een
terreur, zeker niet van een onnoodige terreur, en dat er
gaandeweg een nieuwe bolsjewistische orde rijst op de
puinhopen van de oude Tsaristische. Natuurlijk kunnen
we zulke berichten allerminst voor goede munt opnemen
en hun getuigenis doet allerminst het vele teniet wat
van andere zijde is meegedeeld, maar in elk geval blijkt
het bolsjewistisch regime heel wat sterker te staan dan oorspronkelijk gemeend werd, want het is niet alleen in staat
zijn terrein te behouden, maar kan het nog uitbreiden ook.
Tegenover deze onzekerheid en moeilijk te verklaren
verschijnselen kan een politiek als thans door de Entente
gevoerd wordt, vooral nu zij niet sterk genoeg is om zelf
orde op zaken te stellen, wellicht de wijste zijn.
.

Wegens de onzekerheid betreffende Rusland moet de
Ententepolitiek in Zuid-Oost-Europa en de Levant
eveneens onzeker zijn, d.w.z. zoo gevoerd worden dat de
mogelijkheid van verschillende oplossingen wordt opengelaten. vandaar vermoedelijk het uitstellen der oplossing van de eigenlijke Oostersche quaestie, de vraag wat
er met Konstantinopel en in het algemeen met het
Turksche rijk gebeuren zal. Wel nestelt Frankrijk zich
in Syrië, en schijnt Klein-Azië geheel verdeeld te zullen
worden in Entente-invloedssferen, maar de eigenlijke
Oostersche quaestie blijft onopgelost, en de hoop van de
Turkel' orn Konstantinopel te behouden is nog niet
volkomen ijdel gebleken. Ten slotte heeft de oorlog, die
naar aanleiding van de Oostersche quaestie begonnen is,
deze geen stap nader tot haar oplossing gebracht : evenmin als vroeger vertrouwt men elkaar den sleutel van de
Zwarte Zee toe en aldus kan het, zijn dat de Turken
op stuk van zaken sleutelbewaarders blijven, hoe zeer
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hun aanwezigheid in Europa ook een anachronisme
moge zijn.
Wel is nu gaandeweg de situatie die zal rijzen op het
gebied der voormalige Donau-monarchie vastgesteld.
Oostenrijk aanvaardde reeds zijn verminking ten koste
van Polen, Tsjechen, Roemenen en Italianen, Hongarije
zal binnen eenige dagen den beker moeten ledigen en
het rouwt thans. Hebben de Hongaren gehoopt, dank
zij de kortstondige bolsjewisten-heerschappij betere voorwaarden van de Entente te krijgen ? De verjaging van
hun communistische onderdrukkers geschiedde immers
met Entente-hulp en ook in Entente-belang en weer
met Entente-hulp werden daarop de Roemeensche legers
uit Boedapest verwijderd. De verhouding met Parijs
scheen zoo goed, dat Hongarije weer nationalistische
neigingen begon te vertoonen, begon te droomen van
herstel der oude heerlijkheid. De monarchistische idee
won sterk veld bij de zeer weinig republikeinsch aangelegde bevolking en de herinnering aan de maanden van
bolsjewisme werd zoo zeer tot een schrikbeeld, dat een
witte terreur en een soort van autocratisch regime als
reactie ontstond. Van daar naar hoop op herstel der oude
grenzen was slechts één stap. Maar midden in dien hoopvollen waan kwamen de vredesvoorwaarden uit Parijs
als een ijskoud stortbad : Hongarije verkleind tot op een
derde ; het zuiden aan Joego-Slavië, het oosten (Zevenbergen en nog een heel stuk) aan Roemenië, het noorden
tot op een tiental kilometers afstand van Boedapest aan
de Tsjechen ; een leger van 35000 man hoogstens ! Kortom, Hongarije wordt weerloos gemaakt als Oostenrijk
en Duitschland, d.i. overgeleverd aan Roemenen, Kroaten,
Serven. Roemenië wordt immers een vrij groote mogendheid, met zeventien millioen inwoners en een zeer uitgestrekt grondgebied, de Zuid-Slavische staat wordt
een machtig geheel dank zij de toevoeging van Kroatië,
Slavonië, Bosnië, Dalmatië en Bulgarije. Het zijn geen
kleine naties meer, deze nog zoo kort geleden aan de
Turksche heerschappij ontworstelde „Donau-vorsten-
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dommen", maar zeer aanzienlijke volksgemeenschappen,
met sterk nationaal gevoel, in hun politieke jeugd nog,
bovendien in zeer slechte economische omstandigheden
verkeerend en dus vol expansie-drang. Als de grooten
van den Volkenbond hen niet in bedwang houden, dan
zijn de trotsche Madzjaarsche edellieden aan hun genade
overgeleverd, weerloos. Daarom rouwt Boedapest : op
de ellende van den oorlog en van de revolutie is de nationale vernedering gevolgd.
Ziehier dus wel zeer doelbewuste Entente-politiek.
Een sterk Roemenië, Servië, Tsjecho-Slowakije, Polen
moeten samen een dam vormen tegen de gevaren uit
het oosten en dienen tegelijkertijd om de verslagen
Centrale mogendheden ingesloten te houden, want de
keten van Entente-vrienden strekt zich in het noorden
uit, door Koerland, Estland, Lithauen en Finland tot
aan de Oostzee toe. Zal dit stelsel tegen den drang der
gebeurtenissen bestand zijn ? Zullen deze Entente-pionnen
in het oosten de uitbreiding van Russischen, bolsjewistischen invloed naar het westen, een mogelijke vereeniging van Russen en Duitschers het schrikbeeld
van de Britsch-Fransche pers — kunnen beletten ! Het
schijnt er te kunstmatig voor, te gewild, ondanks de schijn-

bare toepassing van het nationaliteiten-beginsel. En wie
staat borg voor de houding van deze vrienden van thans
in later tij den ? Ook hier weer verschijnt de ware Volkenbond als het plechtanker der toekomst : komt hij in waarheid tot stand en vooral, wordt Duitschland, hersteld
en herleefd maar genezen van zijn wereld-beheerschingsneiging, erin opgenomen, dan zijn er nauwelijks gevaren
te duchten. Zoo niet, dan zal deze regeling na verloop van
tijd wel ineenstorten als alle vroegere.
Onder het licht van deze politiek moet natuurlijk ook
de Fiume-quaestie gezien worden. Fiume zou vermoedelijk reeds lang aan Italië toegewezen zijn, indien Wilson's
op de billijkheid gegronde wensch niet gesteund werd door
het verlangen der andere Entente-genooten om den
Zuid-Slavischen staat te versterken door het bezit van
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deze mooie haven aan de Adriatische Zee. Nu moesten
een Italiaansch en een Zuid-Slavisch belang tegen elkander
afgewogen worden en het gevolg was het compromis-voorstel dat Clemenceau's laatste regeeringsdaad geweest is
Fiume zelfstandig maar toch onder Italiaansch toezicht, :
en de Dalmatische havens Zuid-Slavisch. Dat wil dus
zeggen, de Zuid-Slaven mogen, den Italianen ten spijt,
aan de Adriatische zee komen, maar de mooiste have n .
blijft feitelijk voor Italië bestemd. Servië heeft nog niet
toegestemd, maar een ultimatum dringt het daarheen en
in geval van weigering wordt het voor een nog ongustiger
regeling gesteld. Zal het de Entente durven weerstreven,
nu het toch reeds veel gewonnen heeft
`?

*

*
^

De Entente-staatslieden voeren derhalve overal waar het
hun mogelijk is een zeer doelbewuste politiek, en slechts
daar waar de toestand onzeker is, bepalen zij zich tot
afwachten en oppassen. Of de wereld zich dank zij deze
staatkunde zal consolideeren en herstellen van de slagen der
laatste vijf jaar, kan niemand voorspellen. Er werken hier
te veel factoren die zich aan menschelijke berekening,
ook aan berekening van staatslieden, onttrekken. Het succes van den Volkenbond is een van deze, een zeer gewichtige. Een andere bijna even gewichtige is de loop van zaken
in Duitschland. Deze maand wist de Duitsche regeering
weer een revolutie-poging te bedwingen, maar zij blijf t
aan den rand van den afgrond, steunt op de bajonnetten
van haar vijanden rechts tegenover die van links, houdt
zich derhalve tot op zekere hoogte staande bij genade van
rechts, of beter gezegd krachtens een compromis met rechts,
want daar weet men dat een regeering van het oude soort
nog immer onmogelijk is, omdat de arbeiders die nu de
communistische woelingen en stakingen doen mislukken
zich dan bij de opstandigen zouden voegen. Maar intusschen wacht rechts evengoed als links zijn uur af, en misschien komt er een uitbarsting ten gevolge van de eco-
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nomische crisis (de mark daalt nog steeds, de duurte
stijgt nog immer !) : misschien als de driehonderd „oorlogsmisdadigers" die de Entente opeischt, gearresteerd
zullen worden. Gelukkig voor het Duitsche volk wordt
het althans niet voor de vraag gesteld of het zijn gewezen
Keizer zal uitleveren. Dezen dienst heeft Wilhelm zijn
volk ten minste bewezen dat hij het die moeilijkheid
bespaard heeft door haar ons op den hals te schuiven.
Maar dat wij de uitlevering zouden weigeren, kan niemand
betwijfeld hebben, al zal het ons eenige last en scheldwoorden bezorgen.
Groningen, 24 Januari.
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Mr. J. Slingenberg, Inleiding tot de Staatsinstellingen van
Nederl.- Indië, vooral met het oog op de agrarische en de
arbeidswetgeving. Haarlem. H. D. Tjeenk Willink & Zn., 1919.
Het is voor ieder, wiens toekomstige werkkring in onze koloniën
ligt, van veel belang, dat hem althans de hoofdzaken van de staatsinrichting aldaar niet onbekend zijn. En voor dengene, die vóór zijne
reis naar Indië dienaangaande reeds eene min of meer grondige studie
maakte, is het geenszins onnut, dat hem de gelegenheid wordt geboden,
zoo noodig het een of ander te kunnen naslaan in een niet te uitvoerig
werkje als het bovengenoemde. Zoowel de tegenwoordige als de aanstaande „Indischman", — blijkens den titel vooral hij, die zijn toekomst
aan den landbouw en de nijverheid verbindt — mag dus mr. Slingen berg
dankbaar zijn dat deze hem den weg effent op het gebied van 's lands
instellingen.
Het boekje zal dus wel aftrek vinden ; allicht beleeft het een herdruk,
— en met het oog daarop waag ik het, hier eenige aanteekeningen te
doen volgen.
Was het, zoo vroeg ik mij af, in het door den heer S. gestelde kader
wel noodig, volkenrechtelijke quaesties aan te roeren, zooals de begrenzing van Indië en de territoriale wateren ? Viel-n de aanwijzing, welke
hoofdambtenaren door de Kroon benoemd worden, en de verhouding
van den Raad van State tot deze, en de geheele militaire rechtspraak
eigenlijk niet buiten dat kader ? En van den anderen kant, zou het
niet goed geweest zijn indien het arbeidsvraagstuk voor Java wat
uitgebreider behandeld ware, in 't bijzonder met het oog op de in den
Oosthoek ondervonden moeilijkheden van practischen aard, waarvan
nu slechts ter loops (blz. 211) wordt gewaagd ?
Van anderel aard is de opmerking, dat de heer S. soms niet geheel
juist is in zijne mededeelingen. Zoo zijn districten en onderdistricten
ook in de Buitenbezittingen geen adat-instellingen (blz. 15), en de
koeria's en marga's dan ook geen dergelijke ambtskringen, doch wel
inlandsche, plaatselijke (adat-)rechts-gemeenschappen, niet, gelijk de
districten of onderdistricten, van regeeringswege ingesteld. Zoo laat
(bl. 16) het Nederlandsch gezag zich, althans in de binnenlanden van
Borneo, tegenwoordig zeker wel gelden. Zoo zou, hetgeen (bl. 74)
over de belasting op de bedrijfs- en andere inkomsten op de Buiten-
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bezittingen wordt gezegd, den (verkeerden) indruk kunnen. wekken,
dat die niet van inlanders, wel van vreemde oosterlingen geheven
wordt. En op eene bijzondere eigenschap van die belasting had wel de
aandacht gevestigd mogen zijn, n.l. dat zij een minimum-aanslag kent
voor gezonde, krachtige, volwassen mannen.
De keus der foto's, die, m.i. onnoodig, het boekje opluisteren, schijnt
mij niet zeer gelukkig. Laat ik vooraf opmerken, dat op de Mentaweieilanden geen „zelfbestuur" bestaat, zooals bij de weinig zeggende
prent op bl. 144 wordt gezegd. Maar dan verder, waartoe dient het,
het uiterlijk van Tjipto Mangoenkoesoema en zijn vrouw te vereeuwigen
(bl. 149) ; omdat deze volksleider eerst verbannen, vier jaar later tot
lid van den volksraad werd benoemd ? Een en ander toonde de zwakheid der Indische regeering ten deze, maar maakte Tjipto nog niet tot
eene bijzondere figuur !
Op bl. 29 vinden wij het portret van een paar jeugdige slaven uit
midden-Celebes, maar dat portret is al van oude dagteekening : sedert
een twaalftal jaren zijn er bij c'e Toradja geen slaven meer !
De weinige kantteekeningen, die ik mij veroorloofde, mogen voor de

heer S. het bewijs zijn, dat ik zijn arbeid ten volle waardeer.
E. B. K.

The Dutch discovery and mapping of Spitsbergen (15961829). Edited bij order of the Netherland minister of foreign
affairs, by Dr. F. L. Wieder. — Amsterdam, 1919.
Zooals bekend, werd Spitsbergen, dat tot dusver aan geene regeering
toebehoorde, onlangs door de mogendheden aan Noorwegen toegewezen ;
de rechten, welke Nederland, krachtens de ontdekking der Spitsbergengroep, daarop kon doen gelden, hebben dus nu alleen nog maar historische beteekenis. Dat de eer der ontdekking aan Nederlanders toekomt, is in verschillende geschriften uiteengezet, — laatstelijk door
dr. Hendrik P. N. Muller in het Aardrijkskundig Genootschap (Novem-

ber 1918) en door Dr. F. L. Wieder.
Deze laatste heeft het onderwerp nader toegelicht met een uitgebreid
kaarten-materiaal, hetwelk sedert, op voortreffelijke wijze gereproduceerd, het licht heeft gezien op last van onze regeering. Hieruit blijkt,
dat Nederland geen onverschillig toeschouwer is geweest bij de conferentie die eene beslissing had te nemen omtrent de vraag, welk land
gezag zoude voeren op „no mans land", dat in de laatste jaren groote
waarde had gekregen door de ontdekking van zijn rijkdom aan mineralen. Welken invloed onze regeering op het nemen dier beslissing heeft
kunnen uitoefenen, zal, naar men mag verwachten, wel uit het volgende
Oranjeboek blijken. E. B. K.
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Mr. A. S. de Blécourt en Dr. N. Japikse. Klein plakkaatboek
van Nederland (14e eeuw tot 1749). Groningen, den Haag.
J. B. Wolters' U. M. 1919.
„Over de wenschelijkheid, om de gewichtigste staatsstukken van
algemeenen aard in een handig bestek bijeen te hebben, behoeft geen
woord verspild te worden", zeggen de bewerkers terecht in hunne
Inleiding. De „studeerenden in de Nederlandsche geschiedenis en
het oud-vaderlandsch recht" vinden hier een vijftigtal der meest
belangrijke staatsstukken bijeen. Maar ook zij, die niet direct tot
evenbedoelde categorie behooren, zullen, dunkt me, met belangstelling
van die stukken kennis nemen, al is hun, uit de geschiedenisboeken,
de hoofdinhoud niet onbekend. Om één voorbeeld te noemen : de
(acht bladzijden lange !) acte van afzwering van Philips II in 1581 ;
hoe degelijk, hoe waardig, hoe echt hollandsch spraken daar de Staten
Generaal van de geunieerde Nederlanden ; het doet ons goed, die
oorkonde in haar geheel te lezen. E. B. K.
F. C. Dominicus. Het huiselik en maatschappelik leven
van de Zuid-Africaner in de eerste helft der 18e eeuw.
's-Gravenhage, Martinus Nijhoff. 1919.
Met belangstelling nam ik dit boek ter hand, maar ik kan niet zeggen
dat door de lezing die belangstelling bevredigd werd.
De S. deelt ons wel, uit allerlei min of meer betrouwbare bronnen,
verschillende, vaak vrij onbelangrijke-bijzonderheden mede, maar
hij mist, dunkt mij, de gaaf, deze tot een behoorlijk leesbaar boek te
verwerken, en het heeft hem daarbij aan voldoenden critischen zin
ontbroken. Zijne gegevens schijnt hij meest aan Engelsche schrijvers
van vroeger en later tijd te hebben ontleend, niet bedenkende dat die
schrijvers veelal weinig Hollandsch gezind zijn ; is het niet merkwaardig
dat hij het boek van Godée Molsbergen over de stichting der Kaapkolonie niet noemt ? E. B. K.
W. G. C. Byvanck. Bewogen tijden. Kronieken en beelden.
Vierde bundel. Zutphen, W. J. Thieme. 1919.
Men moet alle geschriften beoordeelen naar het tijdstip, waarop zij
het licht zagen ; en het ligt voor de hand, dat men deze spreuk indachtig
is wanneer men de stukken van Dr. Byvanck leest. Vier jaren lang
heeft hij, telkens in een bundel van vierhonderd en meer bladzijden,
de indrukken weergegeven welke de wereldgebeurtenissen op hem
maakten ; maar telkens, vooral in de laatste maanden, krijgen wij nieuwe
onthullingen.
Intusschen, wat een man als Dr. B., met zijn groote belezenheid,
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veel omvattende kennis en letterkundigen smaak ons voorzet, blijft
ook in latere jaren ten volle de moeite der kennisneming waard.
Kan ik het helpen, dat ik bij de lezing — en herlezing — van zijne
opstellen telkens herinnerd werd aan de woorden van den hoogepriester
in de Athalie :
„cet esprit d'imprudence et d'erreur,
de la chute des rois funeste avant-coureur" ?
Wij zagen zooveel „kronen over de straat rollen", — de oorzaken
daarvan worden ons, althans voor een goed deel, door Dr. Byvanck
verklaart. E. B. K.
Louis Couperus. De Ode. Nijgh en van Ditinar's UitgeversMaatschappij 1919.
Om een van Pindarus' zegeliederen (den dertienden Olympischen
zang, ter eere van Xenophon den Corintliër die in de negen en zeventigste Olympiade op een en het zelfde feest en in den stadium-wedloop en
in den vijfkamp de overwinning behaalde) vlecht in dit fraai uitgegeven
boekje Couperus den krans eener liefdesidylle. Het bijwerk overwoekert de „Ode" ; want in die mate werkt hier de begaafde schrijver
„vrij naar Pindarus", dat van het beroemde feestlied slechts zeer
enkele gedeelten in ietwat schrale parafrase warden weergegeven en
van den glans der Pindarische poëzie nauwlijks een weerschijn overblijft. Maar de omlijsting zelve is in vele opzichten voortreflijk. De
schildering van Olympia zelf, de stemming van Elis' heilige vlakte,
de beschrijving van de wedstrijden, de plastische teekening der worstelaren, dit alles boeit en bekoort meer dan menige „deskundige" uiteenzetting van het heilige feest zou vermogen te doen. Het zou kleingeestig zijn den schrijver op allerlei philologische of archaeologische
onnauwkeurigheden te wijzen : wie zal zeggen of hij sommige van die
„vrij-heden" niet opzettelijk heeft begaan ?
Een opmerking echter kan ik niet achterwege laten : Couperus
had m.i. deze fantasie of naar den held „Xenophon" Of naar de (verdichte) heldin „Kallirrhoë" moeten noemen. Nu hij zijn boekje „de
Ode" noemde, had de kunst van Pindarus nauwkeuriger en zorgvoller
vertolking verdiend. K. K.
Louis Couperus. Xerxes of de Hoogmoed. Rotterdam.
Nijgh en van Ditmar's Uitgeversmaatschappij 1919.
Dit breedgeschreven werk biedt zich aan als een hoofdstuk „Uit
de Ironische historie" en de schrijver voegt er aan toe dat het „vrij
naar Herodotus" is gevolgd. Die beide toelichtingen geven de karakteristiek van het boek, en tevens de kritiek op het werk. Niemand die
Louis Couperus kent zal er aan twijfelen of zijne vertolking van Herodotus knap, zijn beschrijving van het Helleensche land en volk kundig
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en levendig is. Maar ach — dat hij den „Perzischen oorlog" van den
Vader der Historie niet had opgewerkt „up to date" ! Het is of men
een tragedie van Sophocles ziet, gemonteerd door Reinhart. De verf
ligt er dik op. Er is voor het drama van den Hoogmoed een achtergrond gecréeerd : het paleis van den Perzischen Koning, de harem,
een bazige Atossa, omgeven van kinderachtig babbelende vrouwtjes,
een vrouwenvertrek doortrokken van oostersche parfums en van
dampende marmelade-geuren. En ook de „ironie", de fijne kunst van
den Ionischen meester, heeft haar voornamen eenvoud moeten prijsgeven : „vrij naar Herodotus" is hier vrijwel synoniem met „Herodotus aangevuld en verduidelijkt voor den modernen romanlezer".
— Want deze „ironische" historie is een historische roman. En het
gevaarlijke daarbij is, dat menigeen dien lezen zal in de verbeelding dat
hij Herodotus leest, dat deze ons een Atossa heeft geteekend die zegt :
„ik ben nu van mijn oorlogje zeker, Ik moet Atheensche en Dorische
slavinnen hebben : geen betere dan die ", dat deze ons eene Artemisia, vorstin van Halicanassus heeft doen kennen, coquet en verliefd
leunend tegen de knie van Xerxes, zoodat zijn „blauwzwarte baard"
kriebelde tegen haar voorhoofd, of dat deze spreekt van eene Perzische
Koningin die de waschlijst opleest voor hare slavinnen en ze „leelijkerts,
lachbekken, luilakken" scheldt.
De schrijver zal op deze bezwaren, tot welke iedere bladzijde van zijn
werk aanleiding geeft, gereedelijk kunnen antwoorden dat het zijn
recht is in een roman „vrij naar Herodotus" te verdichten, zelfs dat hij
-- gesprekken en brieven verzinnend, die uit geen historisch archief
kunnen worden gestaafd, — niets anders doet dan Herodotus zelf heeft
gedaan. En zeker, de meerderheid zijner lezers zal die „verdichting"
of niet bemerken, of haar genieten als onderhoudende lectuur. Maar
voor hen die Herodotus kennen en verstaan, staat de zaak anders.
Telkens wanneer Couperus, fijngevoelig interpreteerend, den Ionischen
historicus op den voet volgt, genieten zij diens schoone en levendige
vertolking, ook daar waar hij, zooals in zijn meesleepende hulde aan
Leonidas, geheel zijn eigen gevoel laat spreken. Maar onbevredigd en
geprikkeld leggen zij het boek ter zijde, zoodra hij aan het „bij"dichten
gaat en de lijnen van het hoogmoedsdrama vertroebelt in de onbeduidendheden van een niet eens boeienden historischen roman. Want
het staat te vreezen, dat niet weinigen voor Herodotus zullen aanzien
wat Couperus is en van de „ironische" historie zich een volkomen
valsche voorstelling zullen vormen. K. K.
Schaduw van den Toren. Verzen door Miek Janssen.
Teekeningen door Jan Toorop. Amsterdam, L. J. Veen.
In dezen kleinen verzenbundel laat de dichteres bijna uitsluitend
den klank der melancholie hooren. Hare muze toeft in de schaduw
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— niet de verkoelende schaduw die verkwikking brengt, maar de
kilte die hen omgeeft wier leven verduisterd wordt door ongestelde
wenschen en onbeantwoorde vragen. Slechts een enkele maal klinkt
hier de juichtoon van het geloovig aanschouwen :
Zij die op de opalen zee
van hoogste minne zweven,
stijgen met juichende golven mee
een schitterend zonneleven.
En al leed is als avondlucht
wijd in flonkrend einde,
als diepe roos op zomerenzucht
wier zoete geur doorpijnde
Als vuurbaken rijst hoog hun hand
die zal d'orkanen tarten,
en hun ziel is eeuwige brand
voor den Koning der Smarten.
Dit korte lied, waarin zoo duidelijk de orgelklank van katholieke
devotie ruischt, staat in dezen bundel bijna alleen. Menig lezer zal
dat betreuren. Want de weemoed is vaak eentonig en mat — ook
de weemoed van eene dichteres als Miek Janssen. Dit maakt de
woordkeus karig, de beeldspraak, telkens weer aan bloemen en sterren
ontleend, gelijkluidend, en natuurlijk versombert het den inhoud.
Een groot gedeelte van het boekje wordt ingenomen door een soort
van klein Mysteriespel : „Na de kruisiging", een met piëteit maar
niet zonder een zekere Maeterlincksche gezochtheid van taal opgesteld
drama. Maar ook daar spreekt niet het licht dat uitstraalt van het
kruis de duidelijkste taal. Ondubbelzinniger is de klacht van den
Melaatsche die de voeten van den Gestorvene heeft gekust :
Eens wordt gefluisterd, wat dit gebeuren is ;
een stem zal suizen door de duisternis ;
ge zult wel luisteren, maar niet begrijpen ;
ge zult de vrees uw ziel voelen omnijpen
ge zult niet begrijpen.
met ijzeren klem
Al zou ik roepen hier den ganschen nacht,
al zou ik branden uit vlammende klacht,
al zou ik kruipend door de wereld gaan,
géén zal verstaan.
géén zal verstaan
„Géén enkele ? Oók de melaatschen niet ?" Zoo vraagt bij deze
klacht zeker menig lezer. Mij komt het inderdaad voor dat de dichteres niet anders heeft bedoeld. Haar mysterie-spel is geene geloofsbelijdenis doch de uiting van eene stemming. Een beeld van den
avond toen er „duisternis werd over de geheele aarde". E h er is
iets van die duisternis over het gemoed der schrijfster gegleden toen
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zij de liederen van dezen bundel dichtte. Wie daaraan twijfelt leze
hare „Bekentenis" die zoo oprecht aanvangt
„Gezocht, gezocht en nooit gevonden"
en die door hare oprechtheid den kleinen bundel maakt tot een stuk
geestelijke biografie.
K. K.
P. H. Ritter Jr. Zeeuwsche mijmeringen. Bussum C. A. J.
van Dishoeck.
Dit aardige en fijne boekje geeft wat den titel zegt : mijmering.
Het geeft beschrijvingen, waar de zeeuwsche gemoedsgesteldheid,
zooals een dichterlijk wandelaar haar belieft te zien, geschilderd wordt.
Wij weten hoe zulke beschrijvingen zijn te lezen : niet als ware daarin
de ,ziel" van het land-zelf uitgedrukt, maar als de droomen die een
gevoelig mensch heeft van een andere menschenwereld en een ander
landschap, dan waarin hij zelf is groot gebracht. De subjektiviteit
der beschrijvingen geeft aan de lektuur haar bekoring, terwijl de
schrijver juist die beelden oproept die zijn stemming teekenen. Zeeland
is als eilandengebied en door zijn afzijdige ligging onttrokken aan de
brutaliteit van het moderne verkeerswezen. Wie zich in teere beschouwingen wil wiegen ga derwaart, vóóral naar „file verte" (Walcheren)
en hij neme Ritter's boekje mee. B. de H.
,

Voorts zijn door de redactie ter aankondiging ontvangen de navolgende
boekwerken::

S. Bonn. Zangen van hoop. Nederl. Bibl. Amsterdam. Mij. voor
goede en goedk. lect.
Andreas Latzko. Menschen in den oorlog. Vert. door Arn. v. Wijnkoop. Wereldbibliotheek.
Het Renteprobleem in de leer der financiën. Rede door Mr. Dr.
Ant. van Gijn. Den Haag. Martinus Nijhoff, 1918.
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VI.
Grijs schemert de trage morgen door den nevel, die
de landen verhult en in zwoelen regen neerleekt over
Parcival. Slap hangt de natte banier langs zijn lans,
en de roode pluimen van zijn paard en zijn helm druipen.
Modder klontert en spat van de wegen op en een verschiet
is er niet meer, enkel schaduwen en telkens weer nieuwe
havelooze herfstboomen vlakbij, die dorre blaren en
vocht op hem laten neerruizelen
Parcival mijmert treurig over het droomgezicht, dat
hem zoo bedriegelijk lokte uit het veilige vaderlijke huis...
Waarom verliet hij Gurneman, die de goedheid zelve was ?
Waarom was hij bang voor de zachte meisjeshand op
de zijne ? Steeds droeviger wordt zijn hart. En hij ziet
nu wel veel gestalten als zwarte schimmen in den nevel
bewegen, hoort wel geroep en geschal, gerol van wielen
en gekletter van wapens maar woest rijdt hij voort
om de klacht van zijn hart niet te hoorera. Tot een breed
water den dollen draf wil stuiten
O. E. XX 3
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„Voort !" hitst hij het paard, dat terugsteigert, nii
het de voorhoeven in de leegte slaat. Parcival ziet achter
het water, muren en torens hun schaduw blokken als
van een hoogen berg met grillige spitsen. En achter
zich hoort hij gejoel en hoefgetrappel als van vervolgers,.
vóór zich geroep : „Wie daar ?"
Hij drijft het paard den stroom in, het jagend en stuwend met den kolf van zijn lans, en brieschend zwemt
het door mist en water. „Wie daar !" roepen de stemmen
vóór hem opnieuw en ook achter hem aan den oever
duurt het jouwen en joelen.
Er komen door den nevel flitsende pijlen suizen,,
rakelings langs ros en ruiter heen „Vij an den vóór,.
vijanden achter", denkt Parcival, en reeds zet het paard
de hoeven op den grasrand langs den wal en staan ze
voor een kleine poort in een nis tusschen de muursteenen.
„Vriend of vijand ?" roepen de stemmen van boven
en Parcival ziet gehelmde koppen over de borstwering
buigen.
„Natuurlijk uw vriend !" antwoordt hij verwonderd.
„Komt ge ons helpen ?"
„Zou ik niet alles voor u doen, wat ik kan ?"
„Hij is de redder, wiens komst de sterrenwichelaars.
Konduiramur, onze koningin, voorspelden...,.. Heil !"
Parcival hoort gejubel en niet lang of de kleine walpoort
wijkt open en zege-geroep verwelkomt hem. Vóór hem
en achter hem de boogschutters in gelederen, rijdt hij
door de straten der stad.
„Belripar heet onze stad", zeggen zijn geleiders, „ze
is schoon en rijk en er werd jaar na jaar feest na feest
gevierd. Maar nu zijn stad en poorters in groote verdrukking en rampspoed door den oorlog met koning
Klamide."
Het getrappel van het paard en de vaste stap der
soldaten roept de stedelingen de huizen uit. De stoepen
komen vol volk, mannen, vrouwen, hun kinderen, die
bleek en vermagerd, met holle oogen den ridder aanstaren De neveldag klaart op, waar hij rijdt in zijn

.
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rusting rood als zonsopgang. Zij heffen hun verslapte
handen hoog en hun zwart-omrande oogen leven op... .
„Red ons", roepen ze, „red ons van oorlog en hongersnood !"
Rustig rijdt Parcival voort en verwonderd is hij niet,
als ze komen voor een wit slot met een hoogen toren
tusschen veel lagere minaretten het lijkt op het
slot uit zijn droomgezicht. Maar voor het stralend licht
uit zijn droom omnevelt het de druipende regen. Dit
stemt hem droevig en neerslachtig.
„De redder, dien de sterrenwichelaars voorspelden !
roepen de boogschutters tot de gepantserde wachters
op den slotwal. En door de poort, die openwijkt, schieten
knapen toe om het paard over het slotplein te leiden,
en daar nog eens knapen die Parcival in de hal brengen,
waar een jonkvrouw hem tegentreedt, donker, de mat
bruine gelaatstint even doorbloosd, de oogen zwart en
flonkerend. Ze neemt Parcival na hun zwijgenden groet
bij de hand, en hij laat zich gewillig naar de bank in den
erker leiden, waar ze neerzitten op weeke zijden kussens.
„Zijt ge waarlijk de redder, wiens komst mijn sterrenwichelaars voorspelden ?" vraagt ze, hem vorschen d
aanziende. „Wie heeft u gestuurd ?"
„Mijn droom," zegt Parcival.
En als ze op dit woord blij in de handen klapt, vraagt
hij : „Hoe kan ik u helpen ?"
„Versla Kingrun den drossaart, die Belripar mijn
stad belegert om wraak te nemen voor zijn koning
Klamide, wiens bruidswervers ik onvoldaan heenzond".
„Een geluk zal het mij zijn, te strijden voor u !" zegt
Parcival, die haar schoon vindt als een zomersche roze.
En al zou hij willen opstaan om aanstonds uit te rijden
tot den kamp met drossaart Kingrun, hij moet blijven
daar Konduiramur's hand op de zijne ligt
„Maanden duurt het beleg", klaagt ze, „en van honger
zouden we moeten sterven, mijn volk en ik Spreek
zelf, wat moest ik kiezen : den dood of de overgave aan
Klamide, dien ik haat ?"
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„Het leven voor u en de dood voor Klamide !" juicht
Parcival. „Ik zal gaan en overwinnen !"
„Ge zult alleen zijn en niets achter u, dan de stad met
haar afgematte bezetting en het uitgehongerde volk.
Achter Kingrun staat heel zijn leger Te ongelijk is
uw en zijn kracht. Klim met mij op den toren, dan kunt
ge het kamp der belegeraars zien en hun kracht meten."
Als ze uitschouwen van den toren, zien ze in de uiteendrijvende nevelwolken, tusschen witte tenten de benden
bewegen, groepen boogschutters, geschaard om den
standaard met wit en geel pennoen, zakkendragers en
slingeraars. Anderen rollen houten getimmerten voort,
de belegeringstorens, dreigende evenhoogen, of duwen
blijden en arbaleten.
„Waagt ge den strijd ?" vraagt Konduiramur, een
tweespalt van angst in haar blik. Ze zou den jongen
held willen weerhouden, omdat ze zich veilig en gelukkig
voelt nu hij naast haar is en toch is ze bang, dat zijn
moed wankelt, nu hij de overmacht ziet.
Maar Parcival lacht : „Wat zou de knecht van een
koning tegen den ridder van het morgenrood !"
„Waarvoor de sterren, die hem aankondigden, verbleeken ! Die de roze van mijn hart doet openbloeien
Heil u ! Redt ge Konduiramur's geluk, dan zult ge het
deelgin met haar !" Ze brengt hem zelf naar zijn paard
op het slotplein, en eer ze los te laten, brengt ze zijn
hand aan haar lippen en prevelt, terwijl ze zijn vingers
kust : „Heeft Kingrun heel zijn leger achter zich, den
ridder van het morgenrood volgen Konduiramur's gedachten." En met al haar vrouwen stijgt ze terug op den
toren om den tweekamp te zien.
De zon breekt door de wolken, nu Parcival uitrijdt
over de neergelaten valbrug. Trompetten kondigen
schallend zijn komst. En uit het kamp rijdt Kingrun
zijn legerbenden vooruit, om den roekelooze die alleen
komt aan zijn gevelde speer te priemen. Maar Parcival
komt met geheven zwaard en beukt het neer op Kingrun's
helm, als een smid den moker op het vuur- spattend aan-
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beeld. Weer en nog een zwaardslag op den wankenden
drossaart en hij valt, helm en hoofd doorkliefd. Luid
gejammer vlaagt op, uit het leger dat aandringt.
„Een toovenaar is die roode ridder ! — Als een spooksel
van ongeluk reed hij straks dwars door ons kamp !
Ongedeerd door de honderd pijlen zwom hij over de
gracht t Nu slaat hij met drie slagen onzen aanvoerder in het zand Verloren is Klamide's leger ! Vlucht !
Vlucht !"
Het wordt een groote verwarring. Boogschutters
werpen hun armborsten neer, slingeraars hun steenen
kogels, en de groote evenhooge tuimelt omver in het
woeste gedrang.
Maar Parcival rijdt met open vizier terug door de
poort van Belripar, en het volk jubelt in de straten :
„Heil den redder !" zich verdringend om en achter zijn
paard, dat twaalf boogschutters aan de roode teugels
leiden, terwijl de trompetter voorafgaat, om met luid
geschal den weg naar het slot te banen. En uit de slotpoort komt Konduiramur zelve met heel haar hofstoet
van edelingen en vrouwen, knapen en pages, die twee
aan twee groene looverbogen dragen met roode vruchten
bestoken. Bij haar naderen stijgt Parcival af. Ze treedt

hem tegen, de armen geheven, zoodat de plooien van haar
zonnegelen zijden mantel als een golf van licht neerglijden. Ze legt de handen op Parcival's schouders en
kust hem op het voorhoofd : „Redder, die van de sterren
komt — ridder van het morgenrood — nooit meer laat
Konduiramur u van haar gaan. Ge zult mijn bruidegom
zijn, geluk en koningsmacht met mij deelen !"
„Heil onzen koning !" roept het volk.
En Parcival is blij en trotsch, nu Konduiramur's
hand de zijne niet meer loslaat en hij aan haar zijde zit
op den troonzetel in de glanzende koningszaal, waar
alle rijksgrooten zich komen verdringen om hem te
huldigen. De koningsbruiloft is begonnen en duurt
weken lang.
Langs den stroom door de vlakte komen veel schepen
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aanzeilen
de stadsgracht van Belripar is hun haven.
Diep zinkt hun kiel, want ze zijn zwaar beladen met
overvloed van wijn en graan en vruchten en specerijen,
wild en gevogelte en al wat geurig en kostelijk is, den
honger stilt en een koningsdisch siert. Maar tusschen
de bewimpelde masten en de witte zeilen door zien de
poortwachters een ridder in gouden rusting naderen
door de vlakte. Geel en wit zijn helmbos en banier,
pluimen en teugels van zijn hoog paard.
Het is Klamide, de koning.
Hij heeft van de gevluchte huurlingen Kingrun's
val vernomen en hij komt Parcival uitdagen tot den
tweekamp, man tegen man.
Klamide wil Konduiramur nog op hem winnen als
zijn bruid.
„Goed", zegt Parcival als hij Klamide's uitdaging
hoort, aanstonds oprijzend van den troonzetel aan
Konduiramur's zijde. „Laat ons dat steekspel houden
terwijl het feest duurt."
En luid gejubel gaat op in slot en straten, nu hij uit-

rijdt, als tot spelen, koning Klamide tegemoet met gevelde lans.
Ze stormen op elkaar in
Klamide in haat, Parcival
spottend,
Klamide blind door zijn haat en door het
vlammend rood van Parcival's rusting.
En Parcival's lans steekt en treft en dringt door de
ringen van het harnas
maar Klamide's lans steekt
in de leegte. Parcival's zwaard houwt raak op Klamide's
schouder en arm ; maar Klamide's zwaard breekt tegen
Parcival's ijzeren schild. Parcival's paard, één met zijn
menner, luistert naar teugel en temmend woord
Klamide's paard steigert onthutst door de drift van
zijn ruiter
En stoot Parcival weer met de lans, dan
tuimelt Klamide in het zand en kermt om genade,
als Konduiramur's bruidegom naast hem springt met het
zwaard omhoog.
„Goed
ik schenk u genade en 't leven, koning
Klamide ; maar ga naar Artus} hof en zeg, dat de ridder
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die Itter versloeg, u zond om Artus en Guinevere te
groeten". En zonder om te zien naar den verslagene,
wiens bloed den grond kleurt, rijdt Parcival naar het
feest terug.
Weer zit hij aan Konduiramur's zijde en luistert
naar de droomerige muziek van harpen en violen, waarbij
kinderen en meisjes, luchtig en kleurig als bloemen en
vlinders, sierlijk dansen met geheven armen en lokkende
wendingen. Welige geuren van bloemen, van spijzen en
vademend reukwerk waren om, en Konduiramur's hand
houdt de zijne met teederen druk omklemd. Waarom
is hij niet blij en trotsch meer ? Heeft hij niet alles wat
een mensch op aarde verlangen kan weelde en lust
voor zijn hart en zinnen ?
Maar dof starend naar den dans tusschen de zuilen
denkt Parcival aan Gurneman's raad : „Toef niet te
lang, waar u weerhoudt, wat u moet wegdrijven", en
een klacht snikt in hem op om het verloren droomgezicht, dat hem toch de kracht gaf om Gurneman en Liane
en het zoete Grahars te verlaten Week en loom
liet zijn trots en zijn blijdschap hier in Belripar hem
worden.
„Nu is het geluk begonnen", fluistert Konduiramur,
„morgen zijt ge mijn koning". Maar Parcival schudt
weemoedig het hoofd, en angstig vraagt zijn bruid :
„Wat is er, dat u beklemt en treurig maakt, zoodat ge
geen woorden meer voor mij hebt ?"
„Misschien zou 't beter worden als de Barpen en violen
de zangen van Liane speelden."
„Alles gebeure naar uw wil. Welke zangen verlangt
ge? "
„Credo en Gloria".
Maar Konduiramur noch de rijksgrooten noch een
der hovelingen hebben ooit die zangen gehoord, en geen
der musicijnen kent er de wijze of de woorden van. Ze
zoeken, ze raadplegen elkaar, ze spelen één voor één alle
dansen, drinkliederen en bruilofstzangen, die er ooit
in Belripar gezongen werden. Maar Parcival schudt
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het hoofd, steeds treuriger, en om zijn tranen te verbergen dwaalt hij weg van den disch, naar de verlaten
gaanderij achter de zuilen.
Als Konduiramur hem volgt, vindt ze hem leunend
over de balustrade van het terras. Zijn borst zwoegt
van bedwongen snikken.
„Is 't om de zangen die wij niet kennen, dat ge schreit
als een kind, gij die legers durft tarten ?" vraagt ze,
schuchter haar hand leggend op zijn arm.
„Ik schrei om het verlorene", mompelt Parcival.
„Want wel heerlijk is uw paleis, Konduiramur, maar
't is niet het droomgezicht, dat mijn doel is
„Zeg me, wat uw droomgezicht was ?"
„Het is verdoofd en vervaald voor mijn oogen, in den
nevel waardoor ik kwam, door den trots en de blijdschap
om mijn overwinning en mijn roem, door de weelde van
uw feest".
„Maar weet ge dan niet, mijn redder, dat liefde alles
vermag ? Ik heb u lief en ik wil, dat het verlorene weder
opglanst voor uw blik."
„Wilt ge dit, dan moet ik u verlaten en gaan waar het
verlorene herleven kan".
„Is 't, waar ge de zangen hoorde, die wij niet kennen ?"
„Misschien ook in 't bosch van Soltane, bij mijn
moeder, misschien als ze nogeens zou zeggen : „Zoek
altijd het licht."
„Meer min ik u, dan mij zelve, Parcival Zoek uw
moeder en het droomgezicht weer, en breng ze beide
met u naar Belripar mijn stad, Herzloïde aan uw hand
en uw droom tot troost van uw hart en het mijne."
„Is uw hart dan nog milder, dan dat van Herzloïde
en Gurneman, gij die me laat zonder verwijt of klacht,
waar zij jammerden en mij aanklaagden Dat onze
bruiloft dure tot mijn weerkomst."
„De bruiloft zal duren," zegt Konduiramur met eens
droeven lach. „Maar we zullen Credo en Gloria leerere
tot uw welkom".
Dan buigt Parcival zijn voorhoofd aan het hare, haar
,
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handen klemmend in de zijne, en hij zegt : „Sterk als
Konduiramur's liefde zal Parcival's trouw zijn."
En hij gaat naar het slotplein, vraagt om rusting en ros
en rijdt in snellen draf door de straten, die schallen om
het feest tot zijn eer.
Konduiramur zit naast zijn leegen zetel aan het bruiloftsmaal en staart met raadselachtiger glimlach over
disch en gasten heen, naar de sterren, die schemerglanzen tusschen de zuilen.

VII.
Parcival rijdt door den nacht en ziet naar de sterren
op, die voor zijn oogera haar vorm en glans verliezen en
vervloeien tot een goudschemer. En zonder meer
aan weg of doel te denken, mijmert hij over alles wat
hij het laatst beleefde, over Kingrun dien hij versloeg,
over Klamide dien hij vernederde tot zijn bode, over zijn
bruid en het feest dat zal duren tot hij weerkeert om
koning te zijn in Belripar. Als hij voor 't eerst uit zijn
droom wakker wordt voor de dingen om hem heen, is
't weer dag, en hij rijdt langs een beek. Haar water
spoelt langs het oevergras en hij weet niet of haar geruizel lijkt op dat der beek in het bosch van Soltane,
of op de muziek in Konduiramur's bruiloftszaal
Maar luisterend naar het water voelt hij lust om ervan
te drinken, en afgestegen knielt hij om een koelen dronk
te scheppen. Terwijl hij echter vooroverbuigt en de
handen in het water wil diepen is daar niets meer, dan
een greppel in rul heizand met dorre braamranken
overgroeid. Teleurgesteld rijdt hij verder. Bedroog hem
zijn blik of bedroog hem die beek ? Alleen zijn dorst
is gebleven...... Doch hier leidt de weg door een boomgaard, waar roode appels blinken aan de bijna bladerbooze takken, die hem over helm en schouders ritselen.
Hij hoeft de hand maar op te heffen naar een van die
lokkende vruchten. Zijn tastende vingers meenen ze
te grijpen, maar het is niets dan stof, dat wegvlokt
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tusschen hun toppen, weer en nog eens bij eiken appel,
dien hij toch duidelijk ziet en die rijp en rood tot plukken
daar hangt. Zoo gaat het heel den boomgaard door,
en nu hij aan het klaphekje van den uitgang omkijkt,
zijn er geen appels en ook geen appelboomen meer,
niets dan een veld met warrig onkruid en veel distels.
Ontrust door dit wonder, rijdt hij verder, tot hij weer
alleen aan zijn dorst denkt. En dan ligt er, waar het
eene dal in het andere mondt, een dorpje met leemen
hutten, stroo-bedaakt. Aan den hoek van ' den weg staat
op den verbrokkelden drempel een boerenvrouw, die
hem moederlijk wenkt. Ze houdt een houten nap vol
dampende melk in de handen en Parcival nadert blij.
Maar als hij vooroverbuigt om de nap uit haar handen
te nemen, zijn vrouw en hut en heel het dorpje verdwenen, en niets is er, dan in dorenheggen een armzalige
akker vol verslenste koolstronken.
Bang en nog dorstiger rijdt Parcival voort en ziet
een ploeger op den glooienden akker tegen een heuvelrug.
Twee breedgehoornde ossen trekken den ploeg, wiens
kouter tusschen de bruine kleischolvers schittert, en de
ploeger is een stoer-geschouderde jonge boer, die een
vroolijk deuntje fluit.
„Ik hoor hem en zie hem," denkt Parcival, „dit kan
geen oogbedrog of begoocheling zijn." En hij roept aan
den akkerrand : „God groet u, mijn vrind. Wijs me den
weg naar de hoeve, waar gij en uw ossen thuishooren,"
blij denkend aan den koelen put, dien hij er zeker zal
vinden. Maar zijn stem vergaat in de leegte. Want er zijn
geen ossen of ploeger meer, enkel de heuvelrug vol dorre
doornstruiken, disteis en verbruinde varens, waarover
spinrag vaal sluiert. Moeilijk klimt zijn paard met hem
door het warrend groeisel.
„Dorst is een kwellende kwaal", denkt Parcival.
Hij ziet wijd-om niets meer dan de barre heuvelvlakte,
zoo dor dat zelfs geen heikruid er kon wortelschieten.
Geen boom, geen struik. Doodmoe zou hij zich ter ruste
willen leggen in een der steenige kuilen, waarover het
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paard telkens struikelt. Maar de dorst brandt als een
koorts. Ergens, misschien aan den anderen kant van den
heuvel, moet toch wel beek of bron zijn, want waar is
een land zonder water ? Als een boer, die 's avonds op
den rug van zijn akkerpaard huiswaarts keert, host hij
voort, ridder en ros beide uitgeput. Zoo komen ze aan
den anderen heuvelrand, en vandaar ziet Parcival in
de diepte eindeloos uitgestrekte dichte bosschen, die
rijzen en dalen met den heuveligen grond.
Reeds is hij tusschen de boomen. Herfstnevel waart
er schemerig om, en de bladeren ruischen neer in een
durenden regen van ritselend goud. Tusschen de zware
grijze beukenstammen voelt Parcival zich thuis. Hij denkt
aan het bosch van Soltane, en hoopt dat ook hier ergens
een beek zal zijn en een bron, als bij Herzloïde's hut.
Hij zoekt en kijkt uit, maar bron of beek is er niet, wel
veel paden en lanen zooals er in het woeste bosch van
Soltane nergens zijn. Ook is het kreupelhout gehakt,
onkruid en distels gewied, de boomen lijken gesnoeid
en op open plekken waar het gras groener is, staan jonge

telgen geplant.
Soms meent Parcival den hoefsiag van andere paarden
te hooren, de glanzende schimmen van andere ridders
te zien, die achter de stammen door verre lanen draven.
Ook lijkt er een wit geschemer van wallen en torens
tusschen de boomen, dat telkens verschijnt en verdwijnt.
„Zou alles weer droom zijn ?" denkt hij bang en hij
durft het paard niet in draf te sporen, want als er in
plaats van dit bosch als een weidsche burchttuin, ineens
weer niets dan barre heide bleef ? De dorst zou zijn dood
zijn!
Maar nu hij aan het einde der beukendreef komt,
ziet hij tusschen lager geboomte een meer, waar de
late dag mat spiegelt in de open waterplekken tusschen

riet en lisschen en het groeisel der nenufaren. En dicht
aan den oever ligt tusschen c1.3 zacht wuivende zilverpluimen een kleine boot waarin hij een schaduwige
gedaante ziet. „Visscher !" roept Parcival, zich den
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eersten man herinnerend, dien hij ontmoette op zijn
tocht „reik me een dronk van dit water."
Naderend heeft hij zijn paard ingehouden vlak bij hef
scheepje. Nu hij erin neerblikt hoort hij een zacht kreunen
als het bedwongen geweeklaag van een mensch, die lijdt
van pijn of hartzeer, en de man dien hij riep, lijkt al heel
weinig op den hábscharigen visscher, die zijn gids was
naar Nantes. Zijden kussens en dekens met gouden
duiven doorweven steunen den grijsaard, die daar half
ligt, half zit in het kleine schip, dat met verguldsel en
schilden versierd is, blazoenen met denzelfden gouden
tortel tot wapenteeken.
Zijn mantel is vare marter-omzoomd samijt, met
flonkerende gemmen gesloten, zijn lijfrok van zongele
arabische zijde, met gouden duiven doorweven en met
randen van buigend doorvlochten bloemranken omboord.
De glans en het wisselend blauw en groen van pauweveeren dekken tot een dons zijn mantelkraag en een
hoofddoek van veelvervige zijde omplooit het hoofd,
dat moe achterover leunt. Donkere, droeve oogen zien
Parcival aan en als uit diepe duisternis komt de stem,
die hem vraagt :
„Sinds wanneer verlangt ge moeraswater tot uw dronk,
ridder rood als de morgenzon ?"
„Sinds ik den dag door dorstig omrijd zonder hut of
burcht, zonder bron of beek of put te vinden, die mij een
dronk zouden gunnen."
„Toch zijt ge onwetend het huis genaderd, dat u alle
lafenis kan geven," en de oude heft de dorre uitgeteerde
hand om tusschen de boomen te wijzen. Weer ziet
Parcival de witte wallen en torens schemeren, maar
nu verdwijnen ze niet voor zijn oogen. 't Is alsof het
smartend gebaar van den zieke in 't wijzen ze daar
vestigt en vasthoudt. „Ga daarheen, vraag toegang
uit naam van den visscher." „Uit naam van den visscher,
die een koning is !" roept Parcival blij. „Eens noemde
ik koning een visscher, hier noemde ik visscher een
koning Het is uw slot, heer, dat daar blinkt !"
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En hem groetend met vluchtigen zwaai van zijn schild,
rijdt Parcival in zijn uitbundige vreugd om de lafenis
die hij zal vinden, in draf naar het slot.
„Uw koning bood me gastvrijheid," roept hij tot de
wachters boven de poort, en niet lang of hij rijdt over de
neergelaten brug het slotplein op, waar hij verwonderd
opziet — gras groeit er hoog, mos dekt de bank bij den
put, wiens steenen verbrokkelen, wiens zwengel en keten
en ijzeren baldakijn met bruin roest zijn beslagen. De
huizingen rondom, getorende hallen, zijn somber met
gesloten luiken en deuren, als huizen van rouw Maar
in eeii der nissen wijkt de deur langzaam open, en uit
den schemer van het deurvak kijken verlangende kindergezichten, die opklaren als ze hem zien t
En daar
stuift een zwerm van rappe kleine kamerjonkers op hem
toe, dringt om hem heen, springend naar teugels en stijgbeugels, maar in bedwongen jubel blijven ze sprakeloos,
vragen niet, roepen niet, alleen uit hun oogen flonkert
de blijdschap.
Ze leiden hem binnen, gespen hem wapens en rusting
af, reiken hem even kostbare gewaden, als hij hun heer
zag dragen, den lijfrok van arabische zijde met gouden
duiven do orweven , met bloemkleurige slingerranden
omboord, zonnegele hozen en schoenen, den gordel met
vonkend gesteente. Maar als hij een dronk vraagt,
zeggen ze : „Straks". I)it lijkt het eenige woord, dat ze
spreken mogen.
Door zijn stoet van jonge pages omringd verschijnt
Parcival in de hal, schoon als een aartsengel. Want de
jeugd straalt van zijn blank, nog baardeloos gezicht;
zijn lokken, van 't hooge voorhoofd weggestreken hangen
hem op de schouders en het is alsof een lichtkrans zijn
hoofd omstraalt. Zon en vreugd schijnen van hem uit te
gaan naar de harten, want de edelingen, die dof en
sprakeloos hem beiden, de armen op de borst gekruist,
het hoofd diep gezonken, zien hem aan en een lach
blinkt in hun oogen op. Maar ze spreken niet. Wenschen
ze een groet, een vraag of gebod van hem ?
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Parcival werpt de plooien van zijn wijden witglanzenden mantel naar achter, om met de hand aan he t.
zwaardgevest, hun zijn groet toe te roepen. Maar hij
grijpt vergeefs, geen zwaard is in zijn gordel ! En woest
wendt hij zich om, de vuisten ballend „Mijn zwaard !"
De kleine jonkers stuiven uiteen van schrik, ..Lokt ge
mij in uw strikken ? Een verminkt man ben ik zonder
mijn zwaard ! Maar weerloos niet, want mijn vuisten
zijn hamers ! Geef op, het zwaard dat ge gestolen hebt !
Geef op den dronk, waarvoor ik kwam !"
„Wij zweren u trouw, bij de eer van Amfortas, uw
gastheer !" roepen edelingen en knapen. Maar na dien
eed zinkt weer het zwijgen.
Parcival's drift vergaat tegen hun eerbiedig geduld.
„Ze zweren mij trouw bij den Visscher, die toch uit
goederharte mij wilde weldoen", denkt, hij. En hij klemt
de tanden opeen, om verder niet naar een dronk of
zijn zwaard te vragen. Wachten zal hij, tot hij weet wat
ze bedoelen met hem.
En zwijgend wordt hij zelf, dof en aldoor dorstiger,
bij den vorschenden blik der edelen, 't vragend verlangen der knapen, wier jeugd verstard lijkt in argwaan
en angst, bij de stilte, die overal als een floers van rouw
hangt over den praal en de schittering binnen deze
muren. Deuren en luiken zijn ondoordringbaar gesloten
als die van een kerker.
De hofstoet leidt hem een weidsche zaal binnen, een
tempel, waar marmeren zuilen de hooge gewelven torsen,
en de wanden glinsteren van bont gesteente, gruizels
van turkoois en smaragd, van marmer en parelmoer,
van schilfers goud en jaspis, dat, tusschen de vensters,
de wanden bemaalt met beelden van hemelingen, aartsengelen en heiligen. Maar in de hooge ramen, tusschen
de met bladen en bloemen bebeeldhouwde pilasters en
rozetten, is strijdgewoel gebrandschilderd, ridders me t
ridders in kluwend gevecht ; en ook mannen die met
dieren strijden of dieren, die zich op mannen werpen.
In 't venster achter den troon echter, in de visdiepte,

.
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het hoogste en breedste van alle, schittert het beeld
van een jongen, fieren koning, met de ster-puntige kroon
op het hoofd en in de eerre hand een machtig kruiszwaard
in de andere een gouden kelk geheven. Kalm en peinzend
staart het beeld van dien koning over troon en disch
heen naar het venster in den tegenoverliggenden wand —
en dat, hoog en breed als het andere, blank is als ijs,
raadselachtig leeg en kleurloos tusschen al deze schittering. Want de zaal flonkert van duizend lichten.
Gulden kronen met kaarsen dalen aan gouden schalmen
uit de gewelven, armluchters beuren sterrenvlammen
langs zuilen en wanden, hooge kandelabers, alom in
hoeken en nissen, spreiden takken met tintelende goudvonken bestoken. En al dit gefenkel stroomt tot een
glans over den disch, blank gedekt in 't midden der zaal.
Aan het hoofd van die witte tafel ligt op een rustbed,
door kussens gesteund, de visscher, die straks even moe
en treurig in het scheepje lag. Nog is hij in een bontmantel
gehuld, als een die kleumt v an kou, terwijl toch links
en rechts van hem, onder hooge marmeren schouwen,
warmende welriekende vuren opvlammen uit de opgestapelde blokken aloë-hout.
Mat staart hij naar het blanke venster tegenover
hem, en zijn droef gekreun huivert door de zaal.

De aanzittenden, alle edelingen, en ook Parcival, en
achter ieders zetel een der kleine jonkers, zwijgen met
gebogen hoofd, de handen stil gestrekt op den rand
van den witten disch, die door schotel noch beker gesierd leeg schijnt te wachten. Maar terwijl de stilte
banger en banger wordt, sluipt een gedaante in somber
paars neerplooiend gewaad, als een schaduw langs de
wanden en draagt in de gestrekte hand een lans uit
wier punt rood bloed vloeit in drop na drop. De bloedtranen leken op de steenen waar de gedaante schuw
en duister langs de stralende wanden dwaalt. Voetstappen
zijn onhoorbaar, maar het droppende bloed valt op den
vloer met wee geruisch. Amfortas' kreunen wordt smartelijker, terwijl de aanzittenden in diepe zuchten steunen.
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„Zoo zou ik kunnen steunen en kreunen van dorst",
denkt Parcival. „Waarop wachten ze ? Wat moet dat
dwalende spooksel met zijn geheimzinnige lans ?"
Maar aan de andere zijde der zaal komt plechtig een
stoet van jonkvrouwen aanschrijden, allen in slepend
wit gewaad en met witte wijle. De voorsten, twaalf in
twee rijen, dragen twee-armige luchters in een halven
kring achter Amfortas' rustbed. Maar zij die volgen
hebben gouden schotels, die ze voor elk der aanzittenden
plaatsen, zooals zij, die na haar komen de gouden bekers.
En na weer lichtdraagsters komt een groep van drie,
waarvan twee gesluierd ; de eene heft in de handen een
voetstuk van kunstig gesneden ivoor, de andere een
grooten, flonkerenden smaragd. Maar de derde draagt
een gouden sterrenkroon en een wijden sleependen azuren
mantel. Ze loopt met het hoofd gebogen en draagt een
gouden kelk een zelfden kelk als het beeld van den
jongen fieren koning in de hand heft.
Parcival kan de oogen niet meer afwenden van den

wonderen kelk, die naar alle zaalhoeken, naar aller
oogen, in plaats van den glans van haar zonnestralend
goud, schaduwen zendt, waardoor alles befloersd wordt,
angstig en nog stiller
Allen, aanzittenden en omstaanders sluiten de oogen,
buigen het hoofd en kloppen op de borst, nu de draagster
den kelk voor Amfortas neerzet op het ivoren voetstuk,
dat de smaragd dekt. Tusschen het goud van den kelkvoet en het ivoor van het voetstuk, drinkt de duistere
gloed van den emerald glansen en schaduwen in. Nieuwe
rijen van jonkvrouwen zijn achter de draagster binnengetreden, en ze heffen schalen en zilveren vaten, waaruit
zoet geurende wierook waast, ook kostbare vazen met
balsem en kleine opengewerkte ivoren kisten met bloemrokige specerijen. Maar dan komen kleine knapen zonder

tal, gouden hoofdband om de golvende lokken, en allen
in het met gouden duiven doorweven kleed, dat hun tot
op de voeten daalt. Ze lijken engelen uit het hemelsch
hof. Ze dragen de eenera gouden waschbekkens, de
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anderen fijn linnen dwalen, en bij elk der aanzittenden
en omstanders voegt zich een tweetal. Ieder doopt in het
met rozengeur doordrenkte handwater de vingertoppen
-en droogt ze aan de witte dwalen af. Ook Parcival,
weerzinnig en ongeduldig, om dan weer, wachtend en
dorstend voor zijn leegen gouden schotel en beker, naar
den wonderen kelk te zien voor Amfortas' rustbed
En allen zwijgen, wachten en staren als hij, staren
naar den open kelk en naar Amfortas' oogen die aldoor
strak in den open kelk turen, duister en treurig, tot
er tranen over zijn uitgeteerd smartengelaat komen
vloeien, en 't zuchten en kreunen der anderen ook weer
begint. Droefenis huivert om in de schaduwen die uit
den kelk duisteren
De knapen en jonkvrouwen, die staan met de armen
over de borst gekruist, zien allen naar Parcival, en ook
de aanzittenden wenden ten laatste den blik naar hem,
dringend en smeekend, verwijtend haast — maar allen
even treurig. Tot Amfortas hem wenkt.
„Eindelijk zal ik dan den dronk krijgen voor mijn
dorst !" hoopt Parcival, blij opstaande, nadertredend
en den knie buigend bij Amfortas' rustbed.
„Zijt ge dan niet, die komen moet ?" prevelt Amfortas,
op hem neerblikkend.
Vraag en blik verwarren Parcival. Wat wacht Amfortas,
wat wachten al die hovelingen van hem ? Hij, die alleen
kwam om te drinken
„Ik heb dorst" mompelt hij.
„Rein en trouw en onwetend moet ge zijn, anders waart
ge niet doorgedrongen tot hier"...
„Ik kwam om te drinken"
„Ge zijt niet, maar ge kunt worden, dien we wachten"
spreekt Amfortas, die Parcival's dringend verlangen om
een lavenden dronk niet schijnt te verstaan, maar hem
met zijn beide bevende handen een zwaard toereikt
met glanzende kling en gouden kruisgevest, waarin
vijf robijnen gloeien als gestolde droppelen van het
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bloed, dat van de lans leekte. „Neem en houd dit tot
een teeken".
,,Liever was me een teug water of wijn" prevelt
Parcival.
Maar 't lijkt, of dit woord van hem jammer en weeklagen wekt, of alles wankelt en verduistert.
„Leere uw ziel dorsten naar andere dan aardsche
lafenis", zucht en klaagt het om Parcival heen, en hij,
weet niet of het alleen Amfortas' kreunen is, of dat alle n.
steunen en jammeren.
Hij zit geknield, met Amfortas' zwaard op de handen
en durft het hoofd niet meer opheffen. „Wat heb ik
misdaan ?" stormt het door zijn hart, en zijn gedachten
doorwoelen zijn ziel, al zijn herinneren en willen van nu
en vroeger. „Dorst lijd ik, dorst, dorst !" wil hij uitroepen,
opstandig tegen de onverdiende miskenning, die hij voelt
en niet kan verklaren. Maar de stem besterft hem op de
lippen, nu hij 't hoofd met een ruk ophief en voor licht
een valen schemer ziet in de zaal, alle sterrenvlammen
gedoofd, de witte disch leeg en beschaduwd, jonkvrouwen
en knapen verdwenen. Alleen vóór hem Amfortas op
zijn rustbed, doodsbleek, stervensmoe, roerloos gestrekt,
met geloken wimpers en achter hem de edelingen, die
met gekruiste armen hem wachten, hem wenken met
somberen blik.
Amfortas' kruisHij volgt, vraagt niet, klaagt niet
zwaard draagt hij op de handen, hij ziet naar de robijnen,.
en overal, waar hij gaat door hal en gangen, zalen door , .
trappen op, en hier, in het groote slaapvertrek waar zijn
bed is gespreid onder purperen troonhemel, waant hij
het leken te hooren van de bloeddroppels, zooals ze
van de lans op den grond vloeiden, wee verruischend
als herfstregen.
Sprakeloos blijven de edelingen om hem, leggen hem
de met gouden duiven doorweven gewaden af, en wachten
langs de wanden, tot ze hem ingesluimerd wanen. Maar
al heeft Parcival, om hen te misleiden de oogen gesloten,
slapen kan hij niet
De bloeddroppels blijven leken ;

.
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zuchten en kreunen blijft duren, en ook zijn dorst
En 't wordt of de lekende bloeddroppels hem op oogen
en lippen vloeien als gloeiend vuur, of 't zuchten en
kreunen uit zijn eigen hart klaagt, al luider en pijnlijker,
een weeklagen, dat heel zijn slaapvertrek, alle gangen en
hallen en heel dezen burcht vervullen gaat
„Drinken moet ik ! Eén teug koel water !"
Opgestaan uit de weeke zijden kussens van het bed,
tast hij door het donker, om den kamer-uitgang te
vinden en daarbuiten te roepen, dat de honderd knapen
het hoorgin : „Een dronk water !"
Maar hij loopt tegen de zwarte wanden op en vindt
deur noch voorhangsel. Zijn onwisse handen tasten niets
dan duisternis. Doodmoe werpt hij zich snikkend neer :
„Arme Parcival, die niet ziet, die niet weet" Ligt
hij weer als een hulpeloos kind onder de struiken te
luisteren naar de vogels, machteloos om te zingen als zij,.
om te vliegen en op te stijgen naar 't licht? „Laat links wat
donker is", hoort hij Trevresent's diepduidende stem
Hij woelt en ijlt, koortsig van angst en dorst. Nooit was
hij verlaten en ongelukkig als nu.
Als hij opziet, schemert de morgen vaal-blauw door
de bovenlichten der beluikte vensters. Hij ligt op den
grond voorover, naast hem aan de ééne zijde zijn roode
rusting, aan de andere op een purperen kussen twee
zwaarden, het eigene en dat met de vijf robijnen in het
kruisgevest, Amfortas' geschenk, gelijkend op het kruiszwaard, dat het beeld van den jongen fieren koning in
het zaalvenster ophoudt in de geheven hand...
Parcival gordt de rusting aan, niemand is er van
de honderd die hem gisteren dienden.
Aldoor ziet hij naar de twee zwaarden. Welk zal hij
nemen ? Het eigene is hem dierbaar. Dat van Amfortas
wekt zijn weerzin en angst om de robijnen als gestolde
bloeddruppels... Zal 't hem niet eeuwig doen denken
aan den eersten angst van zijn leven ? Want waar of
wanneer was hij bang als hier ?
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Hij buigt naar de zwaarden, en neemt met de linker
het eigene, met de rechter dat van Amfortas.
„ik draag het mee en het moge mij niet mijn angst doen
gedenken, maar hem die zeker den anderen dorst lijdt,
waarover de stemmen jammerden, toen ze mij aanklaagden
om den mijnen."
Met twee zwaarden in den gordel komt Parcival op
het binnenplein. Achter hem liggen nu hallen, zalen en
gangen leeg en donker, alle deuren gesloten en somber,
als die in een kerker, alle stille witte wanden en torens,
starend en strak. Op het verlaten binnenhof staat zijn
paard, met de roode pluimen en het roode schabrak,
den kop gezonken hem te wachten, vastgeriemd aan het
baldakijn van den put.
Parcival maakt het los, slingert zich in het zadel :
„God groet u !" roept hij en zijn roep galmt tegen de
getorende hallen, die kerkers lijken, wekt echo's, die
weer door echo's worden beantwoord
Het is een eindeloos dof en diep galmen en weerschallen, dat achter hem blijft, als hij in razenden draf,

open poorten door, liggende bruggen over, het bosch
indraaft, waar het gras gekneusd is, het zand omgewoeld
door versche hoefsporen.
„Ze zijn me voor, zij die ik niet weerzag, knapen en
edelen, allen Waar zijn ze heen ? Vinden wil ik ze
om te vragen over den burcht, over Amfortas, over het
zwaard Vinden moet ik ze"
Hij rijdt den rietvijver voorbij, zonder meer aan dorst
of dronk te denken. Zijn oogen speuren en zoeken tusschen
de stammen. Maar in de lanen, nabij en ver wordt de
nevel steeds dichter, en nergens is glimp of schim van een
ridder te zien of de naklank van een hoefslag te hooren.
En als 't bosch, de dorre burchttuin, overgaat in wild
gewar van struiken, dorenranken en onkruid, moet
Parcival zóó speuren en zoeken naar een open weg voor
hem en zijn paard, dat hij niet langer naar Amfortas'
ridders kan uitzien.
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Maar smartender dan eerst de dorst, doorwoelen de
vragen zijn hart.

VIII.
Hoe lang heeft Parcival door het warrende bosch
gereden ? De storm was er opgestoken, huilde door
de kruinen, deed de stammen schudden en kraken, en
striemde hem met den geeselenden stortregen, takken
en dorenranken in het gezicht. Tusschen dag en nacht
leek geen wisseling, want aldoor stuwde dezelfde donkere
nevel hem tegen de borst, een druk die hem den adem
benam. Hoorde hij angstkreten snerpen door het loeien
van den wind heen ? Dan was er een roofvogel, die
krijschend boven de toppen fladderde, of een kruipend
wouddier tusschen de stammen, dat bloeddorstig huilde...
Maar banger dan alles is het kreunen van zijn eigen angst,
van zijn rouw, zijn leed Of hoe te noemen, wat
tegelijk met de vragen zijn hart doorwoelt ? Bedrukt
en bang als nog nooit, waant Parcival van Amfortas'
burcht, Amfortas' wee te hebben meegedragen.
Nu staat hij eindelijk, uit het woud verlost, voor een
dorre woestenij zonder grenzen. Waarheen ? Vroeger
was de zon zijn doel. Nu schuilt de zon achter de jagende
wolken, en er is geen pad ergens, geen hut, niets dan de
dorre, grijze hei. Terugzien naar het bosch durft hij niet
— en waar is daar vóór hem zijn weg ? Wat ook weer
dreef hem heen van Grahars en Belripar, dat hij toch
Is dan alles verloren, herinnering
zoeken wilde
en hoop ? Waarheen ?
En juist besluit hij zijn paard met den wind te laten
mee stormen, als hij in de verte vóór hem iets kleins
en wits ziet bewegen, alsof daar een blanke vogel, een
duif, was neergestreken, die het opgaf tegen den storm
in te vliegen, en nu laag langs de aarde, met gekneusde
wieken voortfladdert.
Parcival vergeet zichzelf en het vreemde leed, dat hem
beklemt, in 't kijken naar dit eenig bewegende, dit levende
?
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wezen
„Nu weet ik mijn weg", weet hij plots, „want
moet ik het niet redden uit zijn nood, het oprapen en
meenemen in mijn warme hand, tot het genezen is ?"
Hij doet zijn paard draven en het jaagt even snel als
de wind. Parcival's roode banier, zijn helmpluimen en
roode mantel flapperen achter hem, en om hem stuift
en wervelt het zand. Maar ook het kleine witte wezen
nadert en 't groeit tot een gedaante, al lijken witte
wieken haar te omfladderen.
„Is 't een mensch ?" verwondert Parcival zich. „Is
't waarlijk een vrouw in wijden witten mantel, in witte
wijlen, waar de wind mee speelt ?"
Het is een vrouw, en zie, ze staat met geheven handen,
nu ze hem ziet aanstormen, rood, rood Ze zijn elkaar
genaderd. Parcival breidelt het paard met een ruk.
„God groet u !"
„Parcival !" Het is Liane daar voor hem, die in schrik
de handen voor 't gezicht slaat.
„Waarheen ?" vraagt Parcival. „Eenzaam in deze

woestenij, die naar de wildernis voert ?"
„Ik zoek den weg naar Monsalvat."
„Wat is Monsalvat ?"
„De burcht van den Graal."
„Wat is de Graal ?"
„Het heiligste op aarde de volheerlijke kelk, dien
Jezus de Heer na het Avondmaal in zijn heilige en eerbiedwaardige handen nam, en den Vader dankbrengend,
zegende hij dien en gaf hem aan Zijn leerlingen, zeggend :
„Neemt en drinkt hier allen uit, want dit is de kelk van
mijn bloed van het nieuw en eeuwig verbond, dat voor
u en velen zal vergoten worden tot vergiffenis der zonden".
En daags na het avondmaal is Jozelf van Arimathea
met dezen kelk naar Golgotha gegaan en ving er het
bloed in op, dat uit de zijde van den gekruisigden Heiland
vloeide, nadat de Romein haar met zijn lans doorstoken
had Zoo is de Graal, twee keer door Jezus' bloed
gewijd, vereerd onder de menschen als het kostbaarste
wat ze bezitten. Want alle genade ging er van uit, alle
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heiliging en wijding, voedsel en leven voor de zielen,
olie hongeren en dorsten. Dit allerheiligste nu, wordt
in Monsalvat bewaard, waar veel ridders zijn dienaars,
veel jonkvrouwen zijn dienstmaagden zijn, Amfortas
zijn hoeder en hun koning".
Daar schrikt Parcival, alsof die naam hem in het
hart stoot als een zwaard : „Amfortas ? Hoe weet ge
dit alles, Liane ?"
„Vader zei het me stervend, want hij is van hartzeer
bezweken, nadat ook zijn vierde zoon voor hem verloren
was, de ééne waarin hij de drie herleefd zag".
De wind huilt om hen heen, het zand warrelt en wolkt,
Lianes sluier, Parcival's lansbanier flapperen woest
„Gurneman dood door mij. Liane een arme verdoolde
Door mij Arme, arme !"
„Niet eenzaam en niet verdoold. Ik weet het doel,
waar mijn ziel alle troost en rust zal vinden".
„Hoop niet op Amfortas, hoop niet op zijn burcht en
kelk !"
„Wat weet gij van Monsalvat of den Graal ?"
„Gij leert mij die namen, maar ik kom van dien burcht,
waarheen gij dwalen wilt, ik zag dien kelk, waarop gij
.

hoopt. Wijding noemt ge, wat vervloeking is, troost

hoopt ge, van wat het diepste hartzeer geeft, assche zal
er uw spijze zijn, gloeiend vuur uw drank. Het heilig
bloed, waarvan gij spreekt, vloeit er van de lans en vervult heel dat rouwhuis met angst en wee. Uit den Graal
schaduwt de rouw, en Amfortas is een zieke in doodsnood."
„Wee, Parcival !" kermt Liane „hebt gij Monsalvat
betreden en draagt ge den ban mee als een zielsangst ?
Gij die waardig waart er te komen, waarom bleeft ge
er niet om te wachten op den verlosser, zooals ik wil
gaan en wachten op wie komen moet ?"
„Wat spreekt ge dan van voedsel en leven voor de,
zielen, die hongeren en dorsten, als ge weet welk wee er
uitgaat van dien heiligen Graal !"
„Wie heeft meer dan ik dit wee gevoeld, ongeweten,
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totdat vader het mij verklaarde. Want alle leed over
Grahars, de dood van mijn broeders, vaders smart, de
rouw in het huis, het leege tabernakel, het priesterlooze
altaar, uw heengaan, Parcival, vaders dood en nu mijn
eenzame reize, het is al door den Graal ! Omdat Amfortas'
zonde zijn kracht ontwijdde, kwam de vloek Gods over
Monsalvat en gaat er, voor licht en genade, duisternis
en wee van den Graal naar de zielen
Tot de redder
Het is reeds geluk en rust, op
komt, de verlosser
hem te hopen. Ik ga en zoek Monsalvat, om tusschen de
andere jonkvrouwen biddend te wachten".
„Wat moet ge er bidden ?"
„Gloria en Credo".
„Dat gij mij leerde ?"
„Dat gij niet leeren kondt, dat ge vergeten zijt"
„Dat ik vergat en verlangde in Belripar, maar
in Monsalvat was er niets dan mijn dorst, niets dan het
verlangen naar een teug koel water of wijn voor mijn
brandende keel."
„Wee, Parcival, hoe kondt ge denken aan aardschen
drank, waar de hemelsche wachtte op uw wil en woor d
om u overmild toe te vloeien ?"
„Welke wil, welk woord, Liane ?"
„Zou aller hart in Monsalvat niet gehoopt hebben,
dat de redder was gekomen, toen gij kwaamt
Geen
ridder vóór u was uitverkoren dien drempel te over-,
schrijden Gamuret, uw vader, mijn drie broeders,
de ridders allen, die Artus zond, ze werden verstrikt in
avonturen, die hen buiten Monsalvat's bosch hielden,
of ze vonden in het bosch den dood in den strijd met
Monsalvat's tempelieren, omdat ze wapenroem zochten
of koningseer. De eerste, gij ,9
„Had ik geweten"
„Het is uw onwetendheid juist, die u binnen de n
burcht bracht
want het weten van den roem, die
den verlosser wacht, ontkracht met eerzucht de ziel
van hen, die streven het te worden"
.

.
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„Liane, gij die alles weet van Monsalvat en den Graal,
zeg me, wat had ik, onwetende, moeten doen ?"
„Ge hadt den wil en het woord moeten vinden."
„Wat dan toch voor wil of woord ?"
„Niemand weet het Het eigen hart moet het vinden Maar zeker is het niet een klacht over eigen
nood."
Parcival's hoofd zinkt op de borst, slap hangt de teugel.
„Ai mij" zucht hij na lang zinnen „ik dacht aan me zelf
alleen Als gij Monsalvat bereikt, Liane, om er met
al die treuren te wachten op het woord en het wonder,
zeg dan, dat Parcival treurt, om wat hij verzuimde
Maar hoe zult ge den weg vinden ?"
„Ik zal gaan langs den weg, dien gij terugkeerend hebt
gebaand door wildernis en woud".
„En de wilde dieren, die er rondsluipen ? De roofvogels die krijschen door de takken ? De tempelieren,
de ridders en knapen, die in het bosch ronddraven om
u den weg te versperren ?"
„Mijn meeping is rein. Wat zou ik vreezen ?"
„Reinheid is uw schild, maar dit zwaard zij uw verweer." En hij reikt haar het eigen zwaard en klemt de
hand om de robijnen van Amfortas' zwaard, nu zijn
kostbaarst bezit, met Amfortas' woorden, die nu eerst
opleven in zijn herinnering : „Ge zijt niet, maar ge kunt
worden, dien we wachten".
Liane's oogen lichten op, terwijl ze Parcival's zwaard
neemt, en er komt om haar bleeken mond een lach :
„Nu denkt Parcival voor het eerst niet meer alleen aan
zich zelf en aan eigen nood of eigen geluk."
Ze heeft de handen gevouwen om het gevest van het
zwaard, dat ze voor het hart houdt geheven, en haar
oogen overzien reeds den weg, het hoefspoor van Parcival's paard, dien ze nemen zal naar wildernis en woud
van Monsalvat.
„Alleen aan het leed zal ik denken, dat ik lijd, omdat
ik anderen in leed en lijden liet", zegt Parcival.
„Troost is uw woord voor u en mij".
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Zoo gaan ze van elkaar.
Waarheen ? denkt Parcival weer nu hij alleen is.
Langzaam rijdt hij om het spoor van Liane's kleine lichte
voeten te kunnen volgen over het zand. En in het staren
er naar, ziet hij het worden tot een smal pad, groen van
fluweelig mos, dat slingert naar de kim, waar boomen
duisteren als een zwarte woikbank.
De sto rm is stil.
Langs Liane's pad is Parcival op Grahars gekomen en
lang heeft hij in de ontredderde pracht van den burcht
verwijld om er te rouwen met de dienaars en knapen
over Gurneman's dood en Liane's heengaan, uren lang
geknield op den bidstoel voor het leege tabernakel en
tranen schreiend over al het verlorene
Hij vraagt den knapen, Credo en Gloria voor hem te
zingen, tot hij woorden en wijzen leert. Maar als ze op
een morgen „Sanctus, Sanctus" aanheffen,
krimpt zijn hart van pijn, en voelt hij niet langer te kunnen blijven in dit huis van' droefenis, zonder ontkracht
en verlamd te worden tot een willooze, voor wiep zuchten
en schreien het eenige werk is.
Reeds twee dagen doolt hij nu door het bosch tusschen
Grahars en Nantes, en zoekt den weg terug, waarlangs
hij kwam toen hij pas Itters harnas had veroverd. In
één nacht doorstormde hij het, toen zijn hart vol hoop
was. Nu vordert hij traag, doel en dag en ook zijn trouw
paard vergetend, dat even lusteloos als hij, met gezonken kop stoot en struikelt tegen eiken steen of verward
raakt in het dorre struikgewas.
't Is winter geworden. Rijm ritselt van de boomen,
de grond is hard, de stammen kraken, de lucht is doorzichtig klaar, en fijne ijssplinters zwerven glinsterig om.
Ruiter en paard zijn wit omwademd door hun eigen
adem. De hoefslag klinkt hard tusschen de starre stammen, ver te hooren Want uit de boschdiepte komt
een ander ruiter aandraven, en reeds lang hoort. Parcival
hem naderen.
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Nu zijn ze bijeen. Parciv al ziet een jager naast zich,
die een valk op de met leer geschoeide hand draagt.
„Heer, waarheen en waarvandaan gij, in deze kou die
feller nijpt, naarmate de maag leeger wordt ? Ik weet
niet, waaraan met meer heimwee te denken, aan 't jachtmaal op Plenisol, waar ik me te goed deed aan zwijnsvleesch en reebout, of aan Artus' disch, die me wacht.
Hebt ook gij overdaad achter u en overvloed vóór u ?"
„Ach ik mijn doel is verloren."
„Heer, ik ben maar een knecht. Doch koning Artus
trouw dienende, weet ik van der ridders leven veel.
Laat me u zeggen, dat ik uw roode rusting herken...
Itter van Gahevis droeg ze, en een knaap won ze hem
af, zoo schoon, zoo vol uitbundigen moed, zoo sterk en
fier, dat Artus om hem treurt en hem zoekt. Want na
Itter verslagen te hebben, verdween hij, roekeloos
roem en koningsmacht den rug toekeerend. Koning
Klamide kwam dit jaar als zijn bode, verslagen door hem,
om Artus en Guinevere van Parcival te (imam
Sinds heeft niemand meer iets over hem vernomen. Ik
hoor aan uw klagende stem, dat gij die knaap niet zijt
maar ge draagt zijn rusting... Wat weet ge van hem ?"
„Ik ben die knaap niet en ik weet niets van hem",
zegt Parcival norsch, en hij weet dat het geen leugen is,
want hij is den knaap, die hij zelf eens was, vergeten,
als zijn uitbundigen moed en zijn argelooze hoop op het
licht.
Maar de goedmoedige oude keuvelt door over de
\Nronderen van dapperheid, door dat kind voor Nantes'
poorten verricht, en beschrijft het narrenpak, dat hij
droeg.

Parcival droomt over den morgen toen zijn moeder hem
die narrenkleeren gaf. Tranen vloeien over zijn gelaat.
De valkenier voelt zich naast het hooge paard van den
rooden ridder veilig beschut tegen de snerpende kou
en praat voort over Artus en de Tafelronde, over den
fellen moed van zijn valk.
Maar nu ze uit het bosch op de vlakke welen komen,
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die uren ver. Nantes omgeven, wiekt daar hoog tegen den
kleurloos klaren hemel een groote vlucht wilde eenden
aan, de sterkste vóór, die de twee schuine slierten der
meevliegers lijkt mee te trekken. Reeds is hun gagelen
hoorbaar in de wijde lichte stilte. En reeds spert de valk
de vleugels sidderend open, en nu zijn meester hem het
kapje van den kop neemt en hem opwerpt van zijn hand,
stijgt hij met breeden vleugelslag de ruimte in, recht
den voorvlieger der eenden tegen, recht hem met snavel
en klauwen in de sterke borst, dat het een kluwend
vechten wordt in de klaarte, een wild gekrijsch, een
omstuiven van veeren en dons, tot de stoutmoedige
voorvlieger neervalt als een wentelende pluimbal, en de
valk, sidderend van moeheid weer op de hand van zijn
meester is gedaald.
„Een lekkerbete voor Artus' disch !" lacht de valkenier,
die de eend opraapt en met de vingers tusschen de veeren
voelt, om het nog warme vogellijf te betasten. „Vleezig
en vet, zal ze bruingeboterd geuren van smijdigheid."
Parcival hoort hem niet hij ziet op den dooden
vogel neer, die een diepe roode wonde heeft in de borstveeren. En als de valkenier met de eend aan het zadel
wegrijdt, beleedigd den stuggen zwijger een groet toeroepend die een verwensching lijkt, blijft Parcival daar
nog, roerloos turend naar de plek waar de vogel neerviel. Rood vlekt het bloed er op het rijre-bedekte gras,
en aldoor ziet Parcival de vogelborst met de wonde —
ziet hij de kleine vogels, die hij als kind met zijn eerste
pijlen doodde in zijn verlangen naar het geheim van het
licht, en weemoed zwelt diep in zijn hart, maakt zij n
leden loomer, zijn gedachten nog duisterder „Onwetend zocht ik, onwetend verloor ik maar wetend
lijd ik Wie moet me genezen ? Moeder, hoe zal ik
rustig zijn aan uw hart, waar ik zelfs als kind niet rustig
was"
Twijfel doorwoelt hem, wanhoop omstrikt hem
Hij kan niet vooruit, niet achteruit, vergeten dat Nantes
vóór hem, Soltane achter Nantes ligt ; zich zelf vergeten,
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staat hij roerloos in zijn somberen droom gevangen.
Maar in de straten van Nantes gekomen, heeft de
valkenier den eersten ridder gewenkt dien hij ontmoette,
om hem te zeggen : „Buiten in de weien staat een
vreemdsoortig ruiter, heer, niet meer dan een rabaut,
die Itter's en Parcival's roode rusting draagt, maar ze
zeker onwaardig is. Sla hem neer en breng Artus zijn
wapens en harnas." Het is Key, de drossaart, die zonder
bedenken de stadspoort uitrijdt op Parcival aan met
gevelde lans Maar als de lanspunt hem raakt, heft de
droomer het zwaard van Amfortas en de lans ligt gebroken. Als Key's zwaard hem wil steken, slaat Amfortas'
zwaard het in stukken, houwt het schild doormidden
en doet den ruiter in het stof bijten Key wentelt
om en om en holt dan zijn vluchtend paard achterna, met
bard geschreeuw de stad binnen : „Het is de roode
duivel, daarbuiten 1" Dit hoort de dappere Gawan, die
op Artus' ringmuur dwaalt, treurig, omdat zijn zwaard
roest van nietsdoen. „De duivel ! Hem moet ik hebben !"
Gawan komt op Parcival af en roept over duivel en hel
en hitst met de lanspunt niet den droomer, maar Parcival's
paard op, dat steigerend op hol slaat. Gawan ros en ruiter
na en hen vooruit, tot den rand van het Bosch, dat een
diepe greppel vol warrende dorens begrenst. Gawan
wacht met gevelde lans den stormenden rooden duivel die
met één zwaardslag de lans versplintert en paard en
ridder omverstoot, dat hij, beenera en armen zwaaiend
neerstort, in de ravijn op het ros, dat brieschend en
spartelend ruggelings in de dorens ligt Gawan's
doordringende schreeuw in het neerstorten heeft Parcival
gewekt uit zijn gemijmer, hij blikt neer in den greppel,
ziet daar dien ridder en roept hem toe :
„Hoe komt ge daar, als een die verslagen is ? Zal ik
u de hand reiken tot opstaan ?"
„Reik me de hand, held die Gawan te sterk is, en zeg
me of ge Michaël de aartsengel of de baarlijke duivel
zijt ?"
„Ik ben Parcival !"
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„Parcival ! Dan toch Parcival !" Gawan jubelt het
uit. „Artus en wij allen van de tafelronde doolden vergeefs om Parcival te vinden. Nu staat Parcival hier,
aartsengel of satan niet
maar Parcival, Parcival !"
Opgerezen met zijn ros, springt Gawan in het zadel
en jubelend stormt hij de vlakte over, de stad binnen
naar Artus' hof
Parcival volgt hem na : „Nantes ? Soltane ? Belripar ?
Waarheen ? Ergens moet ik blijven en me bergen."
Donker lijkt hem het leven.
Maar uit de poort van Nantes komt een stralende
stoet : Artus te midden van zijn ridders. Ze komen op
Parcival toe, die nog dralend aan den rand van het
boschravijn staat. Maar nu hij Artus ziet met de konings
kroon, met den wij dplooienden mantel van hermelijn,
prachtig op het witte paard, springt Parcival's hart
op en hij roept :
„God groet u, Artus mijn koning, dien ik dienen wil
tot mijn dood !"
Aan Artus' zijde rijdt hij Nantes en het koningshof
binnen en aan den disch moet hij zitten in het witte
gouddoorweven feestkleed tusschen Artus en Guinevere,
die minnelijk tot hem overbuigt en hem prijst om zijn
„Itter heeft hij al spelend verslagen ! En was
moed
hij heel Klamide's leger niet te sterk ? Maakte hij niet
een koning tot zijn bode ? Deed hij Key en Gawan, de
sterkste van Artus' ridders, niet met een stoot omver
tuimelen ?"
Er heerscht groote vreugde aan de Tafelronde om
Parcival's komst. Want hij heeft den koning beloofd
te blijven, hem het zwaard te wijden, dat hij niet aflegde,
en alles te doen naar zijn wil, omdat hij zelf geen wil of
doel meer heeft. Dit was een treurig woord, dat Artus
niet begreep, en dat Parcival zelf overpeinst, terw
het feest hem omschalt.
„Geen wil, geen doel !" Somber zit Parcival aan Artus'
zijde. De laatste sprank van hoop in zijn hart is, dat Artus
zal willen voor hem en hem lederen dag een doel zal wijzen.

.
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En terwijl het maal duurt, peinst Artus of de tijd
nu gekomen is, om Parcival koning te kronen van zijn
drie rijken, of hem te zenden naar Monsalvat, dat geen
van de Tafelronde nog bereikte.
En terwijl het maal duurt lijkt het Parcival of de
zaal steeds lichter wordt, de spijzen geuriger, de ridders
vroolijker, de vrouwen schooner, hij begint muziek te
hooren, die klinkt van de ho-oge gaanderij achter de
vergulde balustrade violen, fluiten en luiten en een
diep tonend orgel. Het wordt Parcival als een, die uit
woelige droomera langzaam ontwaakt en den morgen
ziet.
Maar nu het licht, dat uit zijn oogen begint te stralen,
het feest bezielt, zoodat het ruischt en aanzwelt, een zee
van leven en vreugde, die zich uitstort als in golven door
Nantes' straten heen, dringt er een schaduw Artus'
koningszaal binnen, duisternis spreidend waar ze sluipt
langs wanden en zuilen. Die den glans van den discti
verdooft, de stemmen doet verstommen en Parcival
met nacht omhult, als ze zich opheft vlak voor zijn zetel.
Het is een vrouw in wijden vaal-grijzen mantel, die ze als
vleermuisvlerken openplooit, nu ze een hand tot dreigende
vuist gebald omhoog heft, met de andere de bloedende

lans richt naar Parcival's hart. „Wee, wee Parcival !"
roept ze en de vrouwen dekken het gelaat met de handen
en roepen „wee, wee !" bij haar aanblik, de ridders
slaan de hand aan het zwaard en dekken met den arm
de oogeis voor haar afzichtelijkheid, en Parcival smakt
met een kreet, die eindeloos door de bange stilte galmt
en echoot, het voorhoofd tegen de tafel, de armen met
sidderende verkrimpende vuisten vooruit om haar af
te weren.
„Gij, geroepen tot redding ! Gij uitverkoren tot verzoening ! Gij tot verlossen en weldoen geboren vloek
over u, die de verlorene dwalen laat, die de straf van de
boetende niet afneemt, die de zonde niet verdelgt en
hongeren laat die hongert, dorsten die dorst Wee !...
Wee I
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Geen onheilsnacht is afschuwelijker dan zij, geen
hellestem holler en dreigender dan de hare. Ze kwam,
verkrompen en verschrompeld, maar haar gestalte groeit
met de vleermuisvleugels van haar mantel en haar
gelaat dat rimpelig, knokig en scherp was als dat van
een heks, begint een doodshoofd te lijken, haar oogen
grondelooze holten, waaruit zwarte wolken nevelen
Even heeft Parcival opgezien, maar weer stort hij
voorover en zijn afwerende handen voelen glibberige
slangen, giftigen walm ademt zijn mond in, en de kreet
van zijn zielsangst omgalmt hem.
„Ik ben de zonde zelf Kundry ben ik, die spottend
lachte toen Christus met zijn kruis door de straten van
Jerusalem, mijn woning voorbijkwam. Sedert dool ik
om, verjaagd en aldoor hongerend en dorstend naar een
droppel van Christus' zoenbloed ook voor mij Tot
ik op Monsalvat lafenis vond, in den tijd, toen Amfortas
er heerschte in reinheid en rust Maar zijn zondeval
stootte mij in den mijnen terug Ik ben de schaduw,
die rondsluipt langs Monsalvat's wanden met de lans
waarvan het bloed leekt, niet meer tot verzoening maar
tot vervloeking, zoolang Kundry's hand ze draagt
Wee Parcival, die geroepen was en niet uitverkoren
Wee de eerste, die de laatste zal zijn
Dan zinkt de stilte, ademloos en zwart alsof de
vleermuisvlerken zich reuzengroot uitbreiden over disch
en aanzittenden, en zich nooit meer zullen opheffen van
het licht en het leven
Maar ten laatste voelt Parcival een warme hand teeder
op zijn hoofd hoort, en een zachte stem prevelen : „Hef
u op, Parcival."
„Moeder !" stamelt hij, schuw het hoofd heffend.
Maar hij blikt in de oogen van Guinevere, die met
weenende deernis op hem neerzien.
En 't is licht als eerst in de feestzaal Artus staat
aan zijn andere zijde, en alle ridders en vrouwen zijn van
hun zetels opgestaan, dringen in een kring om hem heen,
en zien hem aan, treurend vragend. Het licht uit al die
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pogen verblindt hem opnieuw, hij heft den arm voor
het gelaat, wankelt op van zijn zetel en treedt achteruit.
„Zoeken moet ik, zoeken, zoeken" prevelt hij, zich
aandrukkend tegen den muur, waarlangs hij de schim
sluipend zag komen. En hij weet : haar weg moet hij gaan,
haar zoeken en vragen : „Wat kan ik doen voor u, wat
kan ik doen, om te worden, dien ze verwachten
„Blijf met ons, blijf, Parcival !" roepen de stemmen,
en hij voelt handen de zijne omklemmen, voelt zijn
knieën omprangd, zijn kleeren vastgegrepen door wie
hem willen tegenhouden, Artus en Guinevere, Gawan en
Key en alle ridders en jonkvrouwen. Hij staat aan de
poort der koningshal. Buiten is de donkere winternacht,
binnen de stralende disch Buiten waart de verschrikking.
Maar het smadend verwijt van het gruwbare spooksel
schalt hem in de ooren „Ik wil, ik wil zoeken !"
roept hij, de armen uitslaande in plotse opleving van al
zijn kracht Hij rukt zich los, ziet niet meer om,
stormt den nacht in.
?"

(Slot volgt.)
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Wij betreden het terrasplein, een breede aanstapeling
aan den voet van den tempel tot steun van den reuzenbouw aangebracht. Een reeks tafreelen is op den bedolven voet door deze aanstapeling gedekt geworden
voorstellingen van goede en slechte daden der menschen
in aaneenschakeling van levens, welke doorworsteld
moeten worden tot bereiking van het einddoel, waarop
alle streven is gericht.
De reliëfreeks boven den muur geeft een zekere stemming van bewegelijkheid, door allerlei zinnebeeldige
versieringen, waartusschen in hoog reliëf menschbeeldingen zijn aangebracht. Deze reliëfreeks vormt het basement voor de vistempels, waarin de Dhyani-Buddha's
van de eerste galerij zijn gezeten ; tempelnissen met
kleine dagobs bekroond, door altaarvormige steenblokken met miniatuur pagodes van elkander gescheiden,
rijzend in prachtig gestyleerde gorgonen hoofden ; nissen
welke van den eersten tot den hoogsten omgang zich in
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honderdtallen herhalen, plechtig beheerschend het bewegelijk leven des tempels.
In de beeldhouwwerken van den Borobudur zijn niet
alleen de hoofdmomenten van 't leven van den Buddha
te aanschouwen. Vele fantastische verhalen omtrent
zijn geboorte, zijn jeugd, de geschiedenissen van zijn
voorbestaan, van zijn rondzwervingen op aarde, fabelen
en vertelselen aan zijn leven en aan de prediking van zijn
leer verbonden, zijn uitgesproken in de beeldenreeksen
van den Boro-Budur.
Wij gaan tot aan den Oostelijken wand, aan de tegenovergestelde zijde van den passangrahan ; bestijgen de
trap naar de eerste gaanderij, nemen evenals de geloovigen doen, onzen weg links af, met de rechterhand,,
de hand, die eerbied bewijst, gewend naar den hoofdmuur.
Op de bovenste reliëf reeks van den hoofdmuur wordt
allereerst de aanstaande menschwording van den Buddha
medegedeeld aan de godenzonen, die beraadslagen in
welke gestalte hij op aarde zal verschijnen. De aankondiging van Buddha's geboorte wordt aan zijne verhevene moeder geopenbaard in een droom. Prinses Maja,
in wier wezen alle deugden ti ereenigd zijn, de uitver-

korene om moeder van den Buddha te worden, droomde,
dat de vier goden der hemelstreken haar hadden opgenomen en naar den Himalaja gebracht, alwaar zij op een
met bloemen versierde rustbank werd gelegd met het
gelaat gewend naar het Oosten ; daar werd de voor-

Buddha in haar lichaam opgenomen. Bij haar ontwaken
werd haar voorspeld, dat zij een zoon ter wereld zou
brengen, die Buddha zou worden. Door beschermengelen beveiligd, wordt zij naar 't land harer ouders
gebracht ; onder de zich nederbuigende takken van den
heiligen boom in 't Loembiniwoud geeft zij den Buddha
het levenslicht.
De volgende beelden geven een voorstelling van 't
leven van den koningszoon als kind reeds uitblinkend
in geestelijke kennis ; als jongeling met meesterschap
in koninklijke spelen ; de wedstrijd om de vrouw, die
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hij als gemalin verkrijgt en zijn huwelijk. Vervolgens
de vier ontmoetingen buiten 't koninklijk paleis, waarin
de ellende van het menschelijk bestaan hem wordt geopenbaard ; de samenspraak met den wijze, die hem leert
het leven en den dood te overwinnen. De gedachten
groeien, de prins wordt te midden der zijnen, afgebeeld
op een hoogeren zetel. Hij vlucht op 't zonnepaard
Khantaka, neemt afscheid van zijn trouwen dienaar
Tjanda, ontdoet zich van de vorstelijke kleedij, aanvaardt
het monnikskleed ; het zich geestelijk verheffen wordt
nu herhaaldelijk aangetoond door het lotoskussen en
de lichtschijf om het hoofd.
Wij naderen het keerpunt ; Gautama verlaten door
zijn leerlingen, in zelfkastijding en overpeinzing zich
terugtrekkend, droomend de vijf droomen, die iedere
Buddha droomt voordat hij alwetend wordt, onder den
heiligen boom, waarvan gezegd is, dat de bladeren
glansden als zuiver goud door het licht, dat van hemzelf
uitstraalde ; de boom der Kennis, waaronder allerlei
wonderen waren geschied, en waar aan de Oostzijde een
grasbundel, dien een maaier hem had gegeven, voor
hem verrees als een steenen troon van kunstig gevlochten
grashalmen, de troon, waarop hij de woorden heeft gesproken : „Van dezen zetel zal ik mij niet verheffen,
voordat ik de opperste wijsheid heb doorgrond". Mara,
de Booze geest, roept al zijn getrouwen te wapen om
hem te verzoeken. Mara, op een witten olifant gezeten,
voert de demonen aan. Gautama's volgelingen zijn in
slaap gevallen of vluchten ; goden en demonen met
bogen, pijlen, blaaspijpen, werpschijven en zwaarden,
bestormen hem. De god der duisternis roept een heirleger van stormwinden en watervloeden op ; steenen,
rotsblokken, wapenen worden naar hem geworpen ; zij
veranderen in slingers van bloemen en lichtende sterren ;
de olifant knielt neder, de booze geesten vluchten, de
goden keeren weer, wierook en edelsteenen worden
gestrooid voor den voet van aller Meester. Vóór zonsondergang is de vijand overwonnen ; in de eerste nacht-
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wake verkrijgt de Verlichte kennis van zijn vroegere
bestaansvormen ; in de tweede van al het tegenwoordige ;
in de derde, van de Vier Waarheden en de Keten der
Oorzaken-en-gevolgen ; bij den eersten zonnestraal is
de Groote Mensch alwetend. De leerlingen monniken geworden, baden hem met het water uit een lotosvijver ;
dan volgt de prediking der leer.
De vertellingen, fabelen en parabelen, welke in de
onderste reeks van den hoofdmuur en in de balustrade
der eerste gaanderij zijn gebeiteld, voorstellingen uit
vroegere levens van den Buddha, spreken in verbijsterende overweldiging tot ons aanschouwen van werelden
van menschen, dieren, goden, hemellingen, heilige planten, reukoffers, offervlammen, wolkenmassa's, zeeën en
landen, voornamelijk om te getuigen van de opofferende
liefde van den Bodhisattva, voordat hij tot het Buddhaschap geroepen werd. Legende na legende spreekt daar
als uit een steenen sprookjesboek tot ons.
Het aantrekkelijkst zijn de verhalen uit de dierenwereld. Een duif wordt vervolgd door een roofvogel ;
de duif zoekt bescherming bij den Bodhisattva, die het
angstig diertje in zijn handen sluit. „Gij zult het zwakke
dier niet dooden", spreekt de Bodhisattva tot den
roofvogel. „Mijn dood wenscht gij dus wel ?", vraagt
de vogel. „Ik moet sterven wanneer ik mij niet voed."
„Gij moogt U niet vergrijpen aan een zwakkere", luidt het
antwoord. „Neem uit mijn schouders het vleesch en voedt
U daarmede."
In het oerwoud wordt een stier voortdurend geplaagd
door een aap ; aan den stier wordt de raad gegeven niet
zoo lijdzaam te zijn en den aap te vertrappen, doch de
sterke antwoordt : „de aap kan niet anders zijn dan hij is ;
door lijdzaamheid alleen is hij tot inkeer te brengen."
Een specht ziet in de wildernis een leeuw, die sterven
moet door een stuk been, dat hem dwars in de keel
zit. De specht plaatst een stuk hout in den gapenden
muil en werkt het been er uit. Later vliegt de spech t
uitgehongerd rond en ziet den leeuw smullen aan een

.
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antiloop. Hij smeekt om een klein stukje van den afval,
De leeuw vraagt den bedelaar of hij niet reeds dankbaar
moet zijn, dat hij gespaard is toen hij in den muil in
zijn macht was. Een boschgod vraagt, waarom de specht
den leeuw de oogen niet uitpikt en van den buit neemt
zooveel hij . wil. De vogel antwoordt : „Wie kwaad met
kwaad vergeldt, verliest al het goede."
Een beeldenreeks van vier tafreelen geeft als hoofdfiguur den Bodhisattva als schildpad. Een zinkend schip
wordt door haaien en visschee omringd ; de schildpad
redt de schipbreukelingen en brengt op zijn rug de
uitgehongerden aan den wal ; hij offert eigen lichaam tot
spijs. De schildpad, het symbool der vruchtbaarheid,
is het heilig beeld; waarvoor thans nog de Mahomedaansche jonge vrouwen, die ter bedevaart opgaan naar
den Boro-Budur, haar hoogste vrouwelijke wenschen
uitspreken.

*k *

De omgang over de zware vierkante steenblokken
van de eerste galerij is ten einde. Langs de wanden
hebben wij in beeld gezien de fijn gelijnde paleizen
waarin prins Siddartha zijn jeugd doorbracht omringd
door slanke vrouwenfiguren en vele verhevene voorstellingen van Bodhisattva's ; vervolgens den boom der
Ontwaking, waaronder op den nacht, welke de heilige
nacht van 't Buddhisrne is geworden, uit den asceet
Gautama de Buddha is gewekt en eindelijk de eerste
prediking in 't hertekamp van Bénarés.
Het gaat nu omhoog de trappen op langs massale
onregelmatige treden, duisterend tusschen zware poortnissen ; op iedere lagere trap zichtbaar de 'grootsche kop
van den geuzenwachter, welke ieder gewelf der hoogere
trappen beheerscht ; rijen trappen, van omlaag tot aan

den top met éénen blik, als een stijgende duistere Gothische gang te doorzien, met ver omhoog het licht.
In den hoofdmuur der tweede gaanderij worden de
predikingen van den Meester voortgezet met voorstel-
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liegen van versierde tempels en stoepa's ; op de balustrade altijd nieuwe levens van den Buddha in vroegere
bestaansorden ; altijd meer Bodhisattva's met de glorie
achter 't hoofd, omringd door versieringen van den heiligen lotos.
Er bestaat een Japansche legende omtrent het ontstaan van de lotosbloem. Buddha had van den top van
een berg gesproken tot een draak in 't dal. Drie malen
had de draak een woord van wijsheid verkondigd :
,,Het uiterlijk vertoon is niet altijd een aanwijzing voor
den innerlijken aard", had hij gezegd. „Al wat leeft,
is in strijd met de wet van Buddha", had hij geroepen.
„Al wat leeft moet sterven." De hoogste waarheid kon
slechts verkondigd worden wanneer zijn honger werd
gestild. Buddha gaf te kennen, dat zijn leer vernietiging
van 't leven verbood, doch ter wille van 't heil der menschheid, zou hij het eigen leven offeren. „Het grootste geluk
wordt verkregen, nadat het lichaam de ziel heeft verlaten", riep de draak. Buddha sprong naar omlaag,
nauwlijks had hij de kaken van 't monster geraakt of
zij verdeelden zich in acht deelen, de bladeren van een
prachtigen gouden lotosbloem.
De heilige lotos, verheerlijkend symbool van het
allerhoogste Godsbegrip, versiert in uitbundige weelde
tien Boro-Budur. Duizenden malen zijn haar bloemen
aangewend tot zetel van den Verlichte ; tusschen de
zonneschermen en bidschellen, ter vereering van den
heiligen Bodhiboom, ontbreken zij nimmer. In een
regen van bloemen daalt de lotos neder op den jonggeboren prins ; zij bloeit op uit den bodem aan zijn
voeten en langs den weg der Bodhisattva's ; als sterren
verlicht de lotosbloem de wolken ; punten van vergiftige
pijlen worden omgetooverd in haar bloemkronen ;
hemelingen in hoogere gewesten zijn door haar omringd ;
zij is de versiering van arabesken en spiraal-motieven
in randen en friezen ; neerhangend uit den muil der
Gorgonenbeelden der tempelnissen, zweeft zij boven de
gewijde hoofden der Mijmer-Buddha's. De teederheid
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harer gestyleerde bloembladeren verzacht de grootsche
gedrochtelijkheid der kala- en makarakoppen der
reuzenspuiers, welke op iederen hoek van den bouw 't
hemelwater opnemen ; guirlandes harer bloemen versieren de gewelven boven de trappenpoorten ; de betooverde dieren, de Naga's, wezens uit de slangenwereld,
welke de innigste vereering voor den Buddha hadden, zijn
met lotosbloemen getooid. Ook hun aartsvijanden,
de Garuda's, de gevleugelde rij dieren der goden, prijken
met den lotos.
In de Heilige geschriften van het Lalita-Vistara
komt de gelijkenis voor van den Buddha met den lotos
„Zooals de lotosbloem zich uit het water verheft, door
het water onberoerd, zoo verheffen zich de Buddha's
in de wereld, onberoerd door de onreinheid van de
wereld".
Als heilig symbool der verhevene openbaring van de
godheid in het heelal, is de lotos-bloem alom tegenwoordig op den Boro-budur.
;<
*
^

Wij stijgen naar de derde gaanderij. Het is waarlijk
een historisch moment, dat, wij hier onder de bamboestijlen op den Boro-Budur beleven. Het is in zekeren
zin pijnlijk hier te zijn, nu in de volle bedrijvigheid van 't
herstellingswerk aan den tempel, waar rust, stilte en
eenzaamheid het allerhoogst genot zou zijn, terwijl
onrust, beweging en gedruisch overheerschen. Er zij n
plekken, waar geen steen meer op den ander staat,
waar geheel verzakte muurstukken uiteen zijn genomen,.
iedere steen in regelmaat genummerd, op den bodem
naast den ander, om straks weer als geheel te worden
opgebouwd. Waarlijk een historisch moment, 't bouwwerk, dat door den tijd tot ondergang was gedoemd, van
galerij tot galerij in volmaaktheid te zien herrijzen.
Ruïnes geven in omhulling van mysterie de poëtische
bekoring van 't verleden, met al wat daar achter verborgen
ligt, meer misschien nog met al wat de eigen verbeelding
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schoon weet op te bouwen en over dat verleden te fantaseeren ; doch de ruïne moet dan ook innerlijk de kracht
bezitten tot blijvend bestaan. Wie een oude Moorsche
burcht in 't Spaansche land heeft gezien, de eindelooze
eenzaamheid der Sierra's verbrekend, eerst in 't verschiet
dan in gelijke lijn, eindelijk in 't landschap achterwaarts,
weet hoe de duistere silhouëtte van zulk een bouwval
van geheimzinnige romantische schoonheid, tegen 't
licht van den hemel staat als de schoonste karakteristiek
van 't land, nagelaten uit lang vergaan leven van vervlogen tijd. Maar die ruïne zal blijven trots den tijd.
Geheel anders is dat in het Oosten. Sentimentaliteit voor
bouwvallen in de tropen kan alles doen verliezen wat het
voorgeslacht heeft nagelaten. Een ruïne is indrukwekkender dan een hersteld gebouw ; doch in de tropen is
een dergelijke gevoelsuiting diefstal tegenover de komende
geslachten, wijl hier vernieuwd moet worden, om niet alles
te verliezen.
Aan den Boro-Budur is 't werk van den hersteller
een herscheppingswerk van geniaal voelen en denken ; een
reddingswerk van onberekenbare liefde, kennis en geduld ;
een werk van eerbied voor de kunst en van vereering
voor 't verleden.
Rij aan rij, tusschen statige pilasters, als in lijsten gevat,
verheffen zich van gaanderij tot gaanderij de herstelde
beeldhouwwerken. Evenals in de reliëfs van den Mendoet, zijn ook hier op den Boro-Budur de mensch- en
dierlichamen intuïtieve uitingen van beweging en van
rust, uit de materie oplevend tot werkelijkheid.
Hier staat in 't levende licht een danser op den
muur, een beeld, dat uit duizenden, in prachtig rhythme
en bijzondere schoonheid een kunstwerk op zich zelf
is. Ginds zit in zachte buiging van 't vroom gelaat
een Bodhisattva op den troon en voor 't lotoskussen
aan zijn voeten is, met saamgevoegde handen in eerbied neergezegen, een rank gevormde jonge vrouw ;
herten, lammeren, schapen, kleine vogels boven 't loof
der boomen, beelden in heel dat wonder prachtig samen-
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stel uit menschenziel ontsproten, allen sprekend van 't
leven, onder het oppermachtig handgebaar van rust
der Mijmer-Buddha's in de nissen.
Wij betreden de vierde gaanderij.
Bij het stijgen van verdieping naar verdieping, verruimen zich wijder, glorieuser, de uitzichten naar de
einders, eerst onder de kronen van de boomen, dan
over de toppen heen ; al hooger, al wijder, al verder,
naar bergen en naar horizonten.
Evenals de laatste beelden van den derden omgang
verw ij zen de beeldhouwwerken der vierde gaanderij,
welke anders van vorm is door 't wegvallen van den
middelsten uitspringeïiden muur, naar den toekomstigen Buddha. In de nissen boven onze hoofden zetelt
de Buddha van liet Zenith, de niet gebondene aan een
hemelstreek, de alles overziende.
De beeldhouwwerken der hoofdwanden, waarschijnlijk
wijzend op het leven van Maitreya, den Buddha der toekomst, voeren tot regionen van onnaspeurlijke mystiek.
De Maitreya-Buddha, de Buddha der liefde, zal in
de toekomst het Buddhistisch geloof der wereld beheerschen, door den geest der liefde, waaruit alle deugd
ontstaat, welke alle zonde overwini.
Eindelijk het verlossingswoord. Eindelijk het woord
liefde.
In de Heilige Geschriften van het. Lalita-Vistara wordt
de kern der Buddhistische leer aldus vastgesteld : „Alle
zonde te laten varen ; zich deugd eigen Le maken ; zijn
eigen hart Le zuiveren ; dal is de godsdienst der Buddha's."
Hoe anders klinkt het verheven woord uit de Heilige
Geschriften van een anderen leeraar der menschheid
„Al ware het dat ik de talen der menschen en der engelen
sprak, en de liefde niet had, zoo ware ik een klinkend
metaal of luidende schel geworden. Al ware het dat ik
de profetie had en alle verborgenheid en alle wetenschap
wist en de liefde niet had, zoo ware ik niets."
Het is de Buddhistische overtuiging dat het leven
lijden is. Het groote wereldleed de som aller persoonlijke
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smart. Met de gedachten daarop gericht moet zich de
geest sterken over eigen lijden heen tot bereik van het
allerhoogste : de verlossing van het lijden in de eeuwige
rust van Nirwana.
Ook de leer der liefde zooals deze in de Christelijke
Geschriften is vastgelegd, is ontweld uit bron van
lijden ; wordt slechts benaderd na loutering door smart.
Doch namens den vereerden Meester is door zijn meest
1:4eliefden apostel verkondigd : ,Wij voeren geen heerschappij over uw geloof, maar wij zijn medewerkers uwer
blijdschap."
In alle hooggestemde gedachten en philosophische
overdenkingen schrijft Buddha's heilsleer voor, hoe te
ontkomen aan den kringloop van het aardsch bestaan,
tot bereiking van het einde waarin alle leven wordt
gebluscht, door 't gezegend verglijden in Nirwana.
Zelden wordt gewaagd van de liefde, zooals wij die
hebben leeren kennen uit de voorschriften van dien
anderen Leider der menschheid. De liefde gegeven van
mensch tot mensch ; de zich zelfverzakende, opbouwende,
schragende, verzorgende, vertroostende liefde, welke
misschien alleen geleerd kan worden door het lijden ;
dragend het leed, door leed gedragen, groeiend tot die
ge'estelijke macht, welke de diepste krachten in den
mensch tot werking brengt, niet tot verdooving van alle

persoonlijk gevoelen, dat tot aan het einde, wie weet
misschien tot na het einde lijden kan zijn, doch tot
worstelend streven naar hei_, licht van hooger leven.

*

*

Enkele treden voeren naar de cirkelvormige terrassen.
Op de drie terrassen verheffen zich boven elkander
drie kringen van doorzichtige stolpen, iedere stolp op
een ronden, als een lotoskussen bewerkten voet. In
iederen klok zichtbaar het beeld van den Historischen
Buddha ; het hoofd van den ouden monnik zonder
lichtschijf, de rechter hand boven de linker hand voor
de borst, in de houding van „het prediken der leer".

300

NAAR HET DAL VAN KEDOE.

Geen goden- geen menschen- geen dierenwereld hier.
Geen bloemen, geen vlammen, geen wolken ; aanbidding,
noch vereering. Slechts stilte, eenzaamheid, soberheid
en rust, onder de mysterieuse schoonheid van de vergane
kleuren der bemoste stolpen.
Op de beide eerste terrassen zijn door de schuin gevormde ruiten der stolpen de verhevene hoofden en de
stil werkende handen nog zichtbaar ; op 't derde terras,
achter horizontale ruiten, verdoezelt in schemer 't
beeld voor het oog. Op 't hoogste terras verrijst de
Stoepa, eens de verhevene rustplaats voor het onafgewerkt beeld van den Meester, onzichtbaar voor het
oog van den mensch.
Uit het breede volle leven aan den voet van den tempel,
is na den opgang van dat leven, gelijk een zinnebeeld
van zijn leer, het beeld van den Buddha in de onzichtbare
sfeeren verdwenen.
Het behoort niet tot het Buddhistisch geloof te willen
weten wat boven het weten staat. Het einde, waarin
zonder onderscheid, het allergeringste naast het allerhoogste wordt opgenomen, staat boven alle weten, is
slechts te aanvaarden.
Van den Buddha is gezegd, dat het niet tot zijn voornaamheid behoorde het zegel van den dood op zich te
dragen. Zijn geest werd uitgebluscht. Zijn wezen verwijlt
in de aan den dood ontnomen orde der dingen.
Worden en vergaan, zijn en niet zijn, worden in de
Buddhagestalte uitgeschakeld, in de stille hoogheid van
zijn verglijden in Nirwana, het mysterie van verlossing
in onmetelijkheid van rust.
Het wezen van den Verlichte kan zelfs naar den geest in
de hoogheid zijner glorie niet ten einde worden gedacht.
Een Buddhistisch dichter heeft gezegd :
„Hij die ter ruste gaat, geen maat kan hem meten.
„Van hem te spreken, daarvoor bestaan geen woorden.
„Vervlogen is, wat het denken zou kunnen grijpen.
„Aan het verstand is iedere weg gesloten."
Treft dit oordeel alleen den Buddha ?
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Iv.
Hoog als van de tinnen van een burcht overzien wij
onder de avondglanzen in afstanden onmetelijk het
dal, rijzend in grootsche lijnen naar verheven kruinen
van aaneengesloten bergketens. Binnen de omwalling
der bergen glooien zich in onafzienbare golvingen weeldrige sawahs als legkaarten over het land ; breiden zich
smaragden djagonakkers hel van kleur. Langs de velden
staan gerijd de stammen van de kokospalmen, gladde
zuilen glanzend in het licht onder donkere kronen, wier
bladerentrossen in 't schitterend vlak der velden duistere
vlekken werpen ; palmenbosschen in de wijdte, van
onzen hoogen heuvel niet meer schijnend dan wat
struikgewas.
De tropendag neigt ten einde. Als een lieflijk wonder
waart heiligende rust van getemperden schijn over de
aarde, voordat de gloedbol van de ondergaande zon
met felle vlammen het hemelruim doorlaaien zal.
Om ons, onder ons overal Buddhabeelden. Overal 't
verheven wonder dier heilige hoofden starend naar 't lichtbewegen van den stervenden dig, geheimvol schouwend
in de wijdte van het eindeloos heelal.
Als saamgegroeid met het heelal, verheft zich de
tempel, alsof één heilige scheppingsadem het al tot aanzijn had gebracht ; alsof zelfs de tegenstelling der blijde
vreugde van het immer zich hernieuwend leven der
natuur, om den hoogen ernst van het in materie doode
strenge leven van den tempel, uit één gedachte ware
ontstaan.
Onder de avondrust, gelijk zij heden ademt over he t
leven, is dit alles sedert eeuwen zoo geweest.
Oneindig teeder wordt het scheiden van den dag.
Nevelen verrijzen. Schaduwen omwaden de vallei. Dampen omdoezelen de violette bergkruinen tegen het maansteenblauw der hemelen. Wolkenspel omhoog werpt
schaduwspeling op de vlakte, waar traag wat rook ver-
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rijst van kleine dessa's, in gaafheid van volkomen rust,
verscholen onder 't loof der palmen.
Wij staan aan den voet van den stoepa, voor de kroon
van den tempel. Wij staan voor het Heilige der Heiligen, voor de plaats waar het beeld van den Meester
gedurende eeuwen werd bewaard ; de plaats waar het
beeld van den Meester gedurende eeuwen werd vereerd. .
De plaats waarop duizenden geloovigen in den loop der
tijden met eerbiedige gedachten en met vurige gebeden
zijn gekomen om met boré-boré het hoofd van den
Meester te zalven ; waarheen millioenen ter bedevaart
zijn opgegaan om hun ,Gezegend zij Buddha' uit te
spreken.
Omlaag in het dal spreiden zich naar alle richtingen
wegen ; het zijn de wegen, die uitgingen van het klooster, dat eens nabij den tempel moet hebben gestaan ;
de wegen waarover de monniken, de wachters van den
tempel, zich in hunne gele gewaden bewogen, in zacht
rythme hun klaagzangen zingend, bij dag en bij nacht
hun psalmodiëen galmend, hun heilige werken vervul-

lend aan den tempel en aan de kleine stoepa's welke
reliquieën bevatten, of aan de graven welke de asch
dekten van geheiligden, die een laatste rustplaats hadden
gezocht op dezen gewijden bodem.
De Buddhistische leer kende geen bedehuizen. De
hemelkoepel was de wereldkerk, waar de geloovigen
samenkwamen om den Meester te eeren. Voor 't beeld
van den Buddha, onder een heiligen boom of voor een
stoepa, waarin zijn beeld of assche rustte, werden bloemenoffers gebracht ; de prediking van 't heilige woord geschiedde in de vrije natuur in den avondstond of in de
maan-beschenen nachten, onder 't loover der palmen ;
daar werden de Buddhistische gelukzaligheden besproken,
daar werd de gemeente vermaand ; bij monde van den
voorganger werden de vragen der Dewa's uitgesproken
en Buddha's antwoord gegeven. Een Dewa-stem vroeg :
„Engelen en menschen hebben vele dingen als zegeningen beschouwd in 't streven naar geluk, zeg Gij ons,,
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wat 't hoogste geluk is". Buddha antwoordde : „Niet
den dwaas, maar den wijze te dienen ; in een schoone
landstreek te wonen ; rijk aan kennis en aan onderricht te zijn ; een goed woord te spreken ; kalm van
geest te zijn ; immer dezelfde te blijven in voor- en
tegenspoed, dat is de grootste zegen".
Er werd gesproken in gelijkenissen, omdat eert wijs
man door een gelijkenis 't gesproken woord begrijpt.
De gelijkenis van 't mosterdzaad verhaalt, van een
jonge vrouw, die haar eenigen zoon heeft verloren ;
't doode kind in haar armen, gaat zij van huis tot huis
om nog een geneesmiddel te zoeken. „Ga tot den Buddha",
wordt haar gezegd, „hij zal u een geneesmiddel geven".
Zij gaat tot den Meester, vraagt welke kruiden zij tot
geneesmiddel zoeken moet. „Slechts eenig mosterdzaad", luidt het antwoord, „doch gij moet 't halen uit
een huis, waar geen zoon, geen echtgenoot, geen ouder
en geen slaaf gestorven is". Op haar bede gaven de menschen haar mosterdzaad, doch als zij vroeg : „Is er in
't huis van mijn vriend ook een zoon, of een echtgenoot
of een ouder of een slaaf gestorven ?", dan kreeg zij
ten antwoord : „Vrouw, hoe kunt gij zoo vragen ? De
levenden zijn weinigen, maar de dooden zijn velen".
'hoen zij geels enkel huis vond, waar niemand gestorven
was, begreep zij ; en toen Buddha haar vroeg of zij 't
mosterdzaad had ontvangen, klonk het berustend :
„Heer, ik heb het niet ; de menschen zeggen, dat de
levenden weinigen zijn, maar de dooden velen".
In de gelijkenis van den zaaier verschijnt Buddha
met den bedelnap op het oogstfeest van een Brahmaan.
Vertoornd zegt de Brahmaan : „Bedelmonnik, ik ploeg
en zaai en eet eerst daarna ; als gij ploegt en zaait, zult
gij spijs hebben om te eten". „Ook ik ploeg en zaai en
voed mij daarna", antwoordt Buddha. „Waar zijn
uw ossen, 't zaad en de ploeg ?", vraagt de Brahmaan.
„Geloof heet het zaad, dat ik zaai", antwoordt Buddha ;
„wijsheid en deugd zijn de ploeg ; mijn geest is de teugel,
die hem bestuurt ; ijver is de drijfstok, vlijt de ploegos ;
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zoo wordt door mij het onkruid der zelfbegoocheling
uitgeroeid".
Een der schoonste gelijkenissen is die van de gemeente der jongeren. Een verzameling edele geesten,
waarin alle wereldlijke verschillen van hoog en laag
ophouden te bestaan, wordt vergeleken met de wonderen van de zee, in wier diepten paarlen en edelsteenen rusten, waarin reuzenschepselen hun leven drijven, waarnaar rivieren toestroomen, hun namen verliezen en tot zee worden, hoevelen er ook zijn.
Aan de broeders in de kloostertuinen werd tijdens
Buddha's leven geprofeteerd, dat de heilige leer van
het Buddhistisch geloof niet langer bewaard zou kunnen
blijven, dan ten hoogste vijf honderd jaren. Vijf eeuwen
later bloeien de Buddhistische gemeenten in landen
toen nog ongekend, doch in het land van den oorsprong
is Buddha's leer ten onder gegaan.
Onveranderlijk om ons starre rust van steen. Omhoog
alom nu beweging, alom verandering. Hemelvuren
onmetelijk laaien in jacht van gloed en kleuren boven
de aarde ; overschitteren de velden, omsidderen de
kronen van de palmen, branden in vlammende veeren
van verblindenden schijn boven het bouwwerk.
In deze fantasmagoria van gloed staat als een levend
beeld voor ons de legende van Buddha's verscheiden
in den avondstond, als Hij voordat zijn geest in Nirwana
verglijdt heel zijn geslacht, heel zijn gevolg van licht,
in den bloedigen strijd der avondwolken ziet verdwijnen ;
het eigen wezen, als op een onmetelijken brandstapel
gestrekt, de laatste stralen doet uitschitteren naar het
Westen het schijnbeeld eener goddelijke autodafé, waarvan de vlammen slechts door de hemelsche melk der wolken, aan den brandenden einder kunnen worden verdoofd.
In felste samentrekking van gloed slaat het licht nu
vermillioen en goud op de kroon van den tempel, als
het verhevenst zinnebeeld van Buddha's leer : de Concentratie. De leer, die eischt : onwrikbare zelfbeheersching over eigen wezen ; die leert het eigen ik in den
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greep des geestes zoo vast te hebben, als een wezen,
dat men dooden wil.
Naar omlaag nu ; terug naar het leven.
De steenen stolpwanden staan als in vuur ; de beelden,
rood van gloed, alsof ze uit hun cellen zullen breken.
In den brand der muren verheffen zich de trappenpoorten
als donkere spelonken ; het is alsof de bolle oogen van de
monsterhoofden boven de nisgewelven vlammen schieten.
Heel de schoone levensgang, gebeiteld in de muren,
schittert op als vuur, als sedert eeuwen in den avondvrede, onder den hoogsten gloed van licht ; zooals het
blijven zal, in samenhang onmetelijk van toekomst en
verleden, tot in de ongekende verten.
In aureool van hoogsten glans gloren de MijmerBuddha's in de nissen, met de stille handen, het prachtig
rhythme van hun orde en rust, ten zegen over 't menschdom spreidend.
Eén oogenblik slechts duurt de opstanding van 't
leven, in den vlammengloed van 't wereldvuur, voordat
't laaiend licht over den tempelbouw verdooft tot geestelijke rust.
Over de stilte van 't dal daalt plotseling de nacht ;
enkele geluiden stijgen op uit de vallei, de levensadem
van 't dagelijksch bestaan rijzend naar de rust van het
eeuwig verleden.
Geheimzinniger gloort de schoonheid der beelden,
mystieker schijnt 't zwijgend schouwen der godenhoofden in de wijde duistere atmosfeer. Rozig zachte
schijnen doorgloeien nog 't steen, als gaf de tempel nu
zijn eigen goddelijk licht, zooals het in 't duister van
de wereld heeft geschenen.
V.
Alle glanzen van licht hebben voor ons oog den
tempelbouw beschenen. Het wreede twaalfuur-licht,
waaronder de tempelmuren als vlakke wanden stonden.
O. E.XX3
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De schijn van vervloeiend goud, waaronder vijf uren later
lijnen, vormen, hoeken en beelden tot leven kwamen.
Het weifelend licht van den avondstond, verdreven door
het brandend rood van den zonne-ondergang.
In schemer van nevelen groeit nu de avond tot het
droefgeestigst oogenblik van het etmaal. Huiveringwekkend van weemoed en somberheid omwademen
vochtige dampen den tempelheuvel, alsof alle levensellende, alle lijden, waarop de leer van Buddha wijst,
van alle v ervlogen eeuwen, welke het bouwwerk draagt,
op 't schemeruur van dezen jongst uitgeleef den dag
in tranen van weedom over het leven hangt.
Goedertieren verrijst het licht der maan, waarin
't heftig leven van den tempel nu gaat rusten. Onder
't hooge reine zilverlicht, is plaats voor niets dan voor
het allerhoogste : vertroosting in volstreden strijd.
Stil vergaat de nacht. Onbewogen grootsch staan
rijzig de kanarieboomen als stomme wachters van 't
heilig oord.
De Buddha-beelden voor den passangrahan, waarop
in zilverglans 't leven langs de lijnen trilt, staan teer
geheimzinnig in het ondoorgrondelijk mysterie van den
tropennacht. De tempel staat met duistere hoeken e n
diepe schaduwen hoog uit boven het eigen leven van
goden en menschen, van dierén en bloemen, van fabelen
en verhalen ; de tempel staat als de kolos van het machtig
onbegrepene in 't leven, verheven nu tot goddelijk
monument van vrede, onder hoogste uiting van geheiligde rust.
Het is vijf uur. Allengs verandert alles.
Naar 't Westen schuilt achter wolken de maan.
De duistere hemel verheldert zich tot paarlgrijs. Vaag
als een vermoeden, worden tegen de luchten bergen
zichtbaar.
Geruischloos, om niemand ontijdig te wekken, sluip
ik voorbij 't huis van den beheerder, langs de leeuwenbeelden, tusschen den chaos van steenen door, tot aan
.
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de tegenoverrgestelde zijde van den passangrahan ; zet
mij neder op den voet van den tempel.
Hoog boven den tempel, tegen 't blank der hemelen,
zweven met zacht geluid van bewogen wieken, twee
groote vogels ; geheimzinnig als de verhevene Garoeda's,
de gevleugelde rijdieren der goden, verdwijnen zij in
de hooge sfeeren der wolken. Krekels zoemen nog 't
nachtlied ; aarzelend deint reeds hier en daar begin van
vogelenzang ; de nacht is nog niet verscheiden, de dag
nog niet herboren.
Verblindend in het Oosten verkondigt plotseling een
gouden plek 't nieuwe leven. Om ons nog duisternis
boven ons de tempel nog als een zwarte klomp tegen 't
lichten van den hemel. Zacht omgloord staan de hoogste spitsen en niswelvingen ; de wijze hoofden der MijmerBuddha's van het Zenith staan reeds in het licht, turend
naar den nieuw omstraalden dag, zooals zij tuurden naar
den maanbelichten nacht ; omlaag van verdieping naar
verdieping ontwaakt het leven van den Boro-Budur.
Ver weg in 't gebergte bruisen de wateren met geweldigen vaart naar omlaag. Rozig doorgloeide nevelen
verwekken kleurige glanzen aan den ochtendhemel ;
vuurstralende palmkronen gloeien tegen 't violet der
wolken. Met één tooverslag regeert de dag. Al meer, vogels
zweven naar omhoog, afgezanten van den nieuw geboren dag, door de eindelooze sfeeren recht naar de zon.
Het is zes uur. Geheel de tempel met het groote onbegrepene van zijn mysterie-leven staat nu in den dag ;
staat nu in 't goud van 't zuiverst vroeg-ochtend-licht.
De schaduwen der palmenstammen vallen, door den
lagen stand der zon, in lange zwarte lijnen op de muren.
De werklieden komen. Bij tusschenpoozen verschijnen
enkelen. Langzaam, als nog droomend aan de droomen
van den nacht, bestijgen zij de trappen tot aan de
hoogste poort ; groote krachtige mannen, met naakte
bovenlijven, indigo blauwe broeken, gele gordels om 't
middel, breed gerande hoeden op 't hoofd.
Langzaam, gecadenseerd, bestijgen zij de hooge treden

.
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der trappengangen, klimmen al hooger in het gebouw, tot
in de schaduw van de hoogste poort.
Van alle zijden duiken nu de werklieden op. Klein
als kabouters op den reuzenbouw, verdwijnen zij in de
gaanderijen.
Als me t één slag wordt de rust verbroken ; beitelen,
kloppen, steengin houwen overal.
Als in een visioen staat de tempel daar voor ons,
eeuwen en eeuwen terug ; alsof daar nu gekomen waren
de oerkunstenaars om in de ideale schepping van hun
kunstenaarswerk hun Meester te eeren.

DE ROMANTIEK EN DE MUZIEK
DOOR

N . J. SWIERSTRA.

Aan Louis Robert.

De Romantici koesterden groote liefde voor de muziek ;
allereerst voor het pastorale genre. En dat is te begrijpen.
Allen waren ze dwepende natuurvrienden. Hun „Wanderlust" getuigt er van. Zij beminden de bosschen, de
velden, de heuvelen, goud-doorzonde of zilveren maneluchten. Er was in die gezindheid geen halfheid, geen
dilettanterige ijdelheid, maar volle overgave van geest
en gemoed. Eichendorffs „Taugenicht", zijn Tanhäuserfiguur, Foglio, uit „das Marmorbild", de beide zonderlinge avonturiers uit „Der Glückritter", al die dolende
en zwervende vagebonden, ridders en graven of berooide
kunstenaars uit allerlei zwerversnovellen, zij hebben de
natuur lief met een echtheid en innigheid, welke men in
onzen tijd van coquetteeren met zee en heide zeldzaam
aantreft.
Er moge thans voor ons in al die pastorale verhalen
iets onwezenlijks zijn, iets overdrevens in allerlei onmogelijke situaties, waarin de romantische zwervelingen zich
begaven niet tevergeefs toch gingen we hopelijk door
het naturalisme, niet te vergeefs bruisten de verkillende
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stroomen van het realisme over ons heen, meteen wegspoelend holle rethoriek, quasi-idealistische machtsspreukerij, breed gebazel der epigonen. —
Maar de Romantiek in haar opbloei was enkel ziel en
leven, was de vrije ontplooiing van de individueele
schoonheidsdrang, gelijk later ten onzent de beweging
van '80. Daarom blijft er in de beste voortbrengselen der
pastorale natuurliefde, zooals die bloeide in de romantische novelle, altijd iets verzoenends, iets dat het gemoed
ontrukt aan de martelingen van het heden.
Altijd is overdag de lucht vol van leeuwerikenjubel,
altijd is de nacht vol van het dwepend gefluister der
manestralen. Soms komt er treurnis over teleurgestelde
verwachtingen, over tegenspoeden in 't aardsche levenslot. Maar de natuur is immer weer de troosteres ; zij
doet hoop en liefde herleven in 't menschenhart. Een
ruischende bron, een stralende sterrenhemel, een zonneschicht die gloeit door de ochtendnevelen en de
smart verinnigt zich tot weemoed, de weemoed gloort
aan tot levenshoop, en de hoop toovert weer een zonnelach op 't gelaat en wekt een lied in de borst.
„Was heute müde gehet unter,
Hebt sich morgen neugeboren,
Manches bleibt in Nacht verloren —
Hüte dich, bleib wach und munter !"

Zoo waarschuwt Eichendorff.
Immer trekken de helden der romantische novelle met
either, fluit, viool en mandoline de wereld in, altijd gereed spinnewebben in hun brein en muizenissen in hun
gemoed te verdrijven door een zangerige melodie.
Het is een verdienste der Romantiek geweest, overal
muziek te zoeken en te vinden en Euckens bewering :
„in ihr hat die romantische Denkart den vollendetsten
Ausdruck gefunden", kan ieder kenner van 't romantische
tijdvak onderschrijven, indien hij lezen mag : „Denkund Stimmungsart". Vooral het laatste. Immers de
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Romantiek was veel meer stemming, gemoed, ziel, dan
verstandelijk bepaalde geestesrichting.
De Romantiek leefde in intuïtieve en sensitieve
schouwing. Zij aanvaardde de werkelijkheid als stemmingsbeeld, zij zocht immer den gevoelstoon der werkelijkheid, zoowel in de nuances van tonen en harmonieën
als in die van kleuren en tinten.
Niet de dingen op en voor zich zelf boeiden hun,
maar naar hun inzicht, het innerlijk onzienlijk wezen,
waarvan de dingen slechts veruitwendigde verschijningsvorm zouden zijn. En dat wezen was altijd om zoo te
zeggen een melodische kern.
Eichendorff zingt :
„Schläft ein lied in allen Dingen
Die da träumen fort und fort.
Und die Welt hebt an zu singen
Triffst du nur das Zauberwort".

Der dingen ziel was muziek.
Het kwam er slechts op aan die muziek te verstaan,
hetwelk de gevoelige ziel geen moeite kostte. Wackenroder schrijft ergens in zijn „Phantasiën über die Kunst"
,,Der edele Mensch empfindet schon alles in sich musikalisch."
Muziek was het wezen van de menschenziel, die den
innerlijken samenhang van lagere en hoogere werkelijkheid, het natuurlijke en het geestelijke niet verstandelijk bepleitte maar mystiek beleefde. Hun zieleleven
trachtten de Romantici te stemmen in harmonie met
het oneindige. Het oneindige was harmonie, de spiritueele
eenheid der zakelijke verscheidenheid, gelijk de Grieken
het reeds kinderlijk, niettemin grandioos beleefden in de
Pythagoreïsche voorstelling van de Harmonie der Sferen.
Die eenheid, die harmonie en dus geestelijke schoonheid
vonden ze allereerst in het meest voor de hand liggende :
d e natuur daar buiten.
Was het wonder dat ze zich als muzikale menschen
vóór alles voelden aangetrokken tot Beethoven ? Zeker !
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Ook den kathedralenbouwer Bach, ook den zangerigen
Gluck, den fijnzinnigen Mozart en den statigen Händel
schonken zij hun vereering. Maar allereerst Beethoven.
Gelijk in liet litteraire, Goethe met zijn Werther,
zijn Wilhelm Meister, zijn liederen en balladen hun uitgangspunt was, zoo in het muzikale, Beethoven.
Geen van beiden was Romanticus in engeren zin ;
beide waren universeel ; beide omvatten een cosmos van
liefde, vreugde, smart, vertwijfeling en verzoening ; beide
zochten in de werkelijkheid de ideale zijde.
En vooral voor beide was „alles Vergängliche nur ein
Gleichniss."
Zoo zagen ook de Romantici de wereld der verschijnselen.
Het leven der natuur een openbaring van het hoogere,
een zinrijke droom.
Goethe vertolkt het zinvol en magistraal in heel zijn
geweldige litteraire werkzaamheid.
Beethoven geeft daarvan de stemming in zijn composities. Te beginnen met het pastorale genre. Nimmer
geeft hij de phonographische opname der werkelijkheid,
nimmer bezondigt hij zich aan kunstmatige nabootsing
van natuurgeluiden ; de muzikale of wil men onmuzikale
barokstijl waarin later een onmachtig virtuozendom zich
verlustigde. Beethoven gaf, zooals hij zeil zeide : „ausdruck der empfindung."
We hooren die natuurlyriek; maar altijd vergeestelijkt
en scheppend beheerscht in de kleine speelsche Bagatelles, in de pittig-vroolijke Rondo's,; breeder dijt ze uit
in de sonate pastorale op. 28, in de heerlijke lyriek van
de Frühlingssonate voor viool en klavier en in de stralende
vreugde van het vierde piano-concert. Onwillekeurig
doet het G-dur concert me denken aan Eichendorffs
„Aus dem Leben eines Taugenichts" : die lichte, losse
ongedwongen levensblijheid, die dansende zonneloovers
over een woudbodem, dat zoete gemurmel van beken
en bronnen met spattende waterdroppels, dat stille geruisch van 't eikenloof in avondlijke rust, de feeënzang
.
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der manestralen, en dan weer die geestige tintelende
humor, het wijde en groote van de schoone aarde en
daarop de mensch die het leven zoekt en de liefde, de
rust voor zijn dwepend en verontrust gemoed en die
het leven lief heeft enkel om des levens wil.
En eindelijk om nog één voorbeeld te noemen —
vertolkt Beethoven zijn natuurliefde in de grandiooze
schittering van de Ede Symphonie.
Wijde blauwe luchten
gloeiende zonneschichten die
flikkerend en dansend verglijden over woud en veld —
bloemen als sterren over de aarde
orgelende leeuweriken
een
een koekoek die den regen kondigt
opkomend onweer met zwarte luchten en dof gedreun
in de verte
violette en blauwwitte vlammen die
flitsen door 't loodgrauwe zwerk
malsche tikkelende
regenval
een hemel die
herleving en verfrissching
siddert van vogelenzang - de voldiepe vibrato's van
nachtegalenslag
de beurthet lied van een kind
zang van 't landvolk
grillig weer opspattende levensweelde
stijging van 't hart in droom van adoratie.
Alles symboliseert hij in zijn eenvoudige motieven,
zijn rijke melodiëering en goudelende klankarabesken.
Maar niet alleen naar de pastorale zijde verkondigde
Beethoven den geest der Romantiek. Wij hooren ook
den dramaticus, die door Shakespeare geïnspireerd
wordt in de Coriolanus-ouverture en in de Appassionata,
waarin de toorn, de strijd, de smart, de vereenzaming en
de heroïsche levenswil en levensmoed van de Tempest
bruist en woedt.
Hij verkondigde dien geest evenzeer, om een ander
voorbeeld te noemen in zijn laatste piano-sonate, op. 111,
met haar fijn gemoduleerde sequenzen, haar immer
hooger stijgende lyrische verrukking, haar diepontroerend
slot, dat in zijn bovenzinnelijk sentiment de menschenziel beweegt tot biddende ontroering en religieuze zelfvergetelheid om de mystieke vereeniging met het allerhoogste in den droom te beleven.
Beethoven aan den drempel der 19de eeuw, zijn
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phenomenale figuur in een tijd van verwarring en „ent
van zoeken en grijpen naar vast--wertungalW",
heid en levenslijn, was voor de dieper levenden dier
dagen een belofte, een houvast, een steunpunt.
Amadeus Hoffmann, gelijk men weet een der leidende
Romantici, musikus en als zoodanig kapelmeester te
Bamberg, en tegelijk litterator en als zoodanig de schijver
van de grillige, ongebreideld phantastische „Nachtstücke"
is een der eersten die de oerkracht van Beethoven en
zijn universeele beteekenis voor de toekomst weet te
waardeeren. Hij huldigt hem in zijn „Musikalische
Schriften" en „Kreisleriana" en geraakt in staamlende
bewondering over de goddelijke stroomen welke hier hun
loop namen door een menschelijk gemoed.
Naar aanleiding van de geweldige 5de Symphonie
schrijft Hoffmann o.a. in laatstgenoemd werk :

„So öffnet uns Beethovens Instrumentalmusik das
Reich des Ungeheuren und Unermesslichen. Glühende
Strahlen schiessen durch dieses Reiches tiefe Nacht, und
wir werden Riesenschatten gewahr, die auf- und abwogen, enger und enger uns einschliessen und uns vernichten, aber nicht den Schmerz der Unendlichen Sehnzucht, in welcher jede Lust, die schnell in jauchzenden
Tönen emporgestiegen, hinsinkt und untergeht ; und nur
in diesem Schmerz, der, Liebe, Hoffnung, Freude in
sich verzehrend, aber nicht zerstörend, unsere Brust mit
einem vollstimmigen Zusammenklange aller Leidenschaften zersprengen will, leben wir fort und sind entzückte Geisterseher."
Het was nimmer Beethovens bedoeling uitsluitend te
componeeren ten genoege van een kleiner aantal hoogbegaafden, de bovenste tien duizend dier intellectueele
en kunstzinnige wereld.
Zijn muziek moest roeren elk gemoed, dat vatbaar
was voor de weelde der tonen, hetzij van edele geboorte.
hetzij uit de breede kringen des volks. Hij wilde opvoeden, de harten, de aspiraties veredelen.
Dat ideaal kon hij wezenlijk bereiken uit kracht van
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zijn diepe menschelijkheid, die de vreugden der zaligste
zielsverrukking, de meest hoopvolle levensdroomen, de
bitterste ontgoochelingen, de schrijning der onmeedoogendste smart en de goddelijkste vertroosting innerlijk
doorleefd had en dan weer met heroïsche zelfbeheersching van binnen uit naar buiten projecteerde.
Door deze volle menschelijkheid was hij verstaanbaar
en aanvoelbaar voor elk gemoed dat door de harde hand
van het leven was aangeraakt. Zijn muziek was „volkstümlich" in verheven zin ; zij was louterend en opvoedend
der ziele neigingen.
Dat juist : „volkstümlichkeit", was een der romantische idealen.
Daarom dweepten zij met gloeiende oogen en verheerlijkt gelaat met Beethovens pastorale muziek ; daarom verheerlijkten zij het dramatisch-historisch karakter
dat elders sprak, hetzij uit de Eroïca, hetzij uit de Egmond-ouverture, hetzij uit de tijdzangen, cantates en
gelegenheidscomposities uit de dagen van het Weener
congres waar hij „Der glorreiche Augenblick" de val
van Parijs bezong en in een krijgskoor „Germania's
Wiedergeburt" met krachtige melodieën begroette.
En wat ten slotte het allermeest de Romantici aantrok, dat was het innig religieuze van Beethovens cornposities. Nimmer draagt deze muziek een wereldsch
karakter, nimmer wekt zij frivole gevoelens, nimmer
prikkelt zij zoodanig de lagere aandriften van den mensch,
dat deze als wilde dieren te voorschijn sluipen uit hun
spelonken.
Beethovens muziek is immer verheffend en veredelend,
altijd zelfs in haar uitbundigste vreugde doordrongen
van ernst en goedheid. Men hoort bijwijlen het loeien
van den hartstocht, de woeste opstandigheid der gemartelde ziel, maar gestaag voelt men ook hoe de gloed
der zinnen wordt veredeld tot een heilig, louterend vuur.
Beethovens muziek is altijd doorstraald van een bovenaardschen glans, altijd getuigenis van hoogmenschelijke
liefde, waardoor zij den kring der hoorders sluit in een
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sfeer van mystieke overgave en zielseenheid. Zijn andante's en adagio's zijn zoovele pogingen orn zijn ziel
te stemmen in harmonie met het oneindige ; de steigerende vreugde van zijn hoog opjubelende, zijn soms
donderende finales zijn openbaringen van die goddelijke
levensverzoening, die zich voelt geïnspireerd en in sterk
stoer geloof weet gedragen door den machtigen arm der
Godheid.
Na Beethoven was voor de Romantici welbewuster
dan voor alle vroegere klassici misschien, de muziek
de kunst van het oneindige, de kunst die het meest onmiddellijk in contact bracht met het Absolute.
-

„Die Tonkunst ist gewiss das letste Geheimniss des
Glaubens, die Mystiek, die durchaus geoffenbarte Religion" ; schrijft Wackenroder in een opstel over Symphonieën.
En Hoffmann getuigt : „Die Musik schliesst dem Men;
schen ein unbekanntes Reich auf, eine Welt, die nichts
gemein hat mit der äusseren Sinnenwelt, die ihn umgibt,
und in der er alle bestimmten Gefühle zurück lässt, um
sich einer unaussprechlichen Sehnsucht hinzugeben."
Het heimwee naar het Oneindige, dat lieflijk melodieuze met een timbre van weemoed, vinden we overal
bij de Romantische componisten in . Duitschland terug.
Wij vinden het bij Franz Schubert, den toonzetter
van tallooze pastorale, romantische en religieuze liederen
en balladen van Duitschlands grootste en meest „volkstümliche dichters ; den jongen man, van wien Beethoven getuigde : „Waarlijk, in dezen Schubert woont
een goddelijke vonk ". En in dien schat van over de
1000 liederen treft ons een overstelpende rijkdom van
melodieën, alle even diep van gevoel. Zij spreken direct
tot het hart, tot de ziel. Men vindt er niet in de puntige
geestigheid, het fonkelende, de uiterlijke élegance van
de Fransche liederen ; al is alles even edel en smaakvol.
Bij Schubert is alles diep innig. Niet alleen in de pastorale
blijmoedigheid en in het weelderige minnelied, maar
ook waar het noodlot sombert en de stormen woeden
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is de zielsinnigheid, het diepspeurende heimwee van den
Germaanschen geest. Schubert roert altijd het hart.
Hetzelfde melodieuse karakter, veelvoudig gevarieerd,
vindt men ook in zijn andere composities, zoowel in zijn
klavierwerken als „Wandererfantasie" en „Impromptus"
als b.v. in zijn grootere „Unvollendete Symphonie."
En naast Schubert noemen we Robert Schumann, de
idealistische droomer, in wien soms nog sterker die
Germaansche diepzinnigheid en het romantisch heimwee
naar 't Absolute spreekt. De adel van zijn geest, de
in goeden zin aristocratische neigingen van zijn gemoed,
gepaard aan zijn droomerig rondzwerven en zich vermeien, in zelfgephantaseerde wondertuinen, gaven vooral
aan zijn lieder- en klaviercomposities bij roerende innigheid en pastorale lenteglans dat fijne en teere, dat evenwichtige zweven in hooger sferen, dat hem zijn eigen
plaats verzekert onder de representanten van den geest
der Germaansche Romantiek.
We herinneren slechts aan de heerlijke wijze, waarop
hij Chamisso's cyclus „Frauenliebe und Leben" toonzette. We denken aan die glanzende ,,Papillons" en aan
zijn „Frühlingssymphonie", dat „heerlijk monument van
zijn liefde voor Clara Wieck."
Rcmantische componisten zijn de mannen, die de
Duitsche opera een zelfstandig bestaan hebben verzekerd.
En weer is Beethoven met zijn „Fidelio" het uitgangspunt. Maar Weber neemt het Duitsche volksleven en de
Duitsche volkssagen tot onderwerp, o.a. in zijn Freischütz. Weber, in zijn eerste vorming en uitingen nog
classicus, bezit den moed de schoolsche doctrine te verlevendigen, te verfrisschen, te buigen en te vervormen
naar zijn Romantisch bewustzijn. Kind van zijn tijd,
leeft ook in hem weer op het geheimnisvolle Duitsche
volksverleden, schrijft hij Duitsche libretto's en de
stemming van zijn muziek is Duitsch. „Ieder land moet
U bewonderen, maar liefhebben kan U alleen de Duitscher, want ge zijt een stuk van zijn hart." Zoo oordeelt
de groote muziek-dramaticus Richard Wagner, wiens
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geweldig kunstenaarschap in zijn muziekdrama's alweer
niet geheel te begrijpen is zonder de bezielende kracht
van Beethovens universeel genie.
Wat moeten we zeggen van zoovele andere grooteis
uit dien tijd ? Te meer waar het hier meer gaat om
algemeene opmerkingen dan om een uitgewerkte studie
over de romantische muziek.
Is er niet de gevoelige, altijd welluidende MendelssohnBartholdy ? 0 zeker ! Geen forsche klanken van strijd
worden bij hem gehoord ; het verbrijzelde hart stamelt
er niet zijn eindelooze weemoed uit ; Zondagskind als
hij is, heeft hij de bittere opstandigheid tegen leven en
lot nooit als eigen ervaring behoeven te gevoelen ; geen
heroïsche levenswil jubelt uit zijn gemoed, stijgt uit
boven een orkaan van smart gelijk bij Beethoven ;
maar innig en melodieus is hij in zijn „Lieder ohne
Worte", het dramatisch element ontbreekt niet in zijn
grootere werken en bovenal : hij is de stichter van
het beroemde conservatorium te Leipzig en spaarde geen
moeiten om de werken der allergrootsten bekendheid te
geven. Na 100 jaren vergetelheid bracht hij de Matthäuspassion in de concertzaal en Beethovens 9de Symphonie
beleefde een der eerste, schitterende uitvoeringen, om
nu nooit meer van het programma te verdwijnen.
En noemen we ten slotte nog den klavier-geweldenaar
Franz Liszt, de grillige phantast met zijn duistere droomen, zijn sombere dreiging van huiverende visioenen,
zijn schitterend élan dat uitbarst in orgieën van woeste
vreugde, zijn bruisende passies, en daartusschen soms
heel fijn en heel teer in harpeggio-accoorden het heimwee
der menschelijke ziel naar een geluk dat zetelt boven de
aardsche orde der dingen, een religieuze weemoed, zich verhellend tot een stralende vreugde, die uitgloeit en uitsiddert in stormende cadenzen, waarboven als in hooge
regionen de gouden kwinkeling van een schier eindeloozen
triller zweeft.
Liszt, naar eigen getuigenis, „half Zigeuner, half
Franciskaner" in zijn eerste kwaliteit de man der Rhap-
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sodieën, in zijn tweede die van „Harmonies poetiques et
religieuses" en van gewijde Oratoria ; Liszt, de man
met den eerwaardigen profetenkop, doet in zijn edele
karaktereigenschappen en zijn onbegrensde belangenloosheid en hulpvaardigheid in vele opzichten denken
aan Beethoven.
Indien de ziel van den reinen en edelst gezinden
kunstenaar in staat is, ons het best in contact te brengen
met het Absolute, dan was Liszt naast Beethoven een
der uitverkoren, in wien alle romantische natuurliefde,
alle romantische hartstocht voor het ideale, alle romantische weemoed en religieuze verheffing zich veelzijdig
en altijd ontroerend uitsprak.
Zulke mannen zijn godenkinderen.
En het is de roem van de Romantiek er vele, zij het
niet alle van dezelfde kracht, te hebben voortgebracht.
*

*

*

Nog een kort woord over een der voornaamste practische resultaten van de Romantische muziek voor het
Duitsche volk, een resultaat ook in ons land merkbaar
gedurende de laatste helft der l9de eeuw.
Voor het begin der 19de eeuw waren er, uitgezonderd
voor het kerkgezang, nergens vaste koren. Hoofdzaak
was, het gewijde gezang, dat ruischte in de Godshuizen.
Kerkelijke liederen waren er in menigte gedicht en getoonzet, en we denken slechts aan den stoeren cantor
der Thomasschool te Leipzig.
Vooral in en ook nog na Beethovens tijd kwamen
er liederen van allerlei aard naast het godsdienstig
gedicht. Goethe en Schiller kwamen met hun heerlijke
lyrische strophen en prachtige balladen. Brentano en
Von Arnim verzamelden den ouden rijkdom van Duitsehe volkspoëzie uit alle oorden der Duitsche landen,
dien wonderhoorn des overvloeds. Novalis, Tieck, Brentano, Chamisso, Hoffmann von Fallersleben, Uhland,
Ruckert, Von Eichendorff, e.a. dichtten een overstelpen-
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de hoeveelheid van frissche, vroolijke, weemoedige,
droevige, duistere, hoopvolle, geloovige maar altijd innige
en bij alle diepte van gevoel „volkstümliche" liederen.
Zij beroerden daarmee het hart des volks en uitten zijn
vreugde, zijn hoop, zijn vertwijfeling en zijn liefde.
Zoo vonden de Romantische componisten een overvloed van waardevol materiaal om te toonzetten. Verzen,
die zich zelve reed zongen door hun lieflijke klankenval
en zoetvloeiend, gedragen of trippelend rythme en diep
sentiment, werden doorademd van de melodieuze ziel
der componisten, zoodat woord en toon, rythme en
melodie • versmolten tot een zuiver stemmingsgeheel.
Men weet hoe vooral Schubert in dit opzicht de wereld
aan zich verplicht heeft.
Nog meer dan vroeger leerden Schubert, Schumann,
Hugo Wolff, Brahms, e. a. het volk zingen. Zij brachten
het lied, dat voor dien tijd slechts tot zijn recht kwam
in de Godshuizen, nu ook daarbuiten, in de bosschen,
in de velden, in de woningen en in de straten. En het
Duitsche volksleven, door de mokerslagen van Napoleon

ontwricht en uiteengespat, greep mede het lied om zich
uit verwarring en teleurstelling, op te heffen tot hooger
schouwing der werkelijkheid, om daarin ten minste zijn
geestelijke eenheid te beleven.
Door het lied in het leven te brengen bracht men met
een weer in het leven de religieuze stemming, die niet
alleen in de bedehuizen thuis hoorde, maar overal, ook
in het vrije veld, ook in de straten der wereldstad zich
moest kunnen uiten. In het lied sprak zich uit het
romantisch heimwee naar het Absolute, zonder dat juist
een onderwerp van bijbelschen aard de stof behoefde te
leveren.
Overal ontstonden nu vaste zangkoren, waarvan de
begaafdste dilettanten den solozang beoefenden. Op gezette tijden gaven ze hun uitvoeringen, hetzij in de vrije
natuur, hetzij in de primitieve dorpsherberg of in de
weidsche concertzaal.
En naast die koren kwamen de Liedertafels, mannen-
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koren, waarvoor Silcher in Duitschland en Nägeli in
Zwitserland zich zooveel moeite hebben getroost. Men
weet, dat die Liedertafels zich uit zeer kleine gezelschappen ontwikkeld hebben. Aanvankelijk kwamen
eenige zanglustige jongemannen ergens bijeen en gezellig
rondom een tafel zittend, wisselden ze hun gesprekken
af, door gezamenlijk één- of meerstemmige liederen te
zingen. Weldra werd de zang hoofddoel der bijeenkomsten. De gezelschappen breidden zich uit, de al te groote
gemoedelijkheid werd tot op zekere hoogte prijs gegeven
voor ernstige kunstbeoefening.
Het is moeilijk na te gaan hoeveel de verspreiding
van het lied en de veredeling der zanglust aan deze
Liedertafels verschuldigd is. Weldra toch gingen de
gezelschappen op reis. De romantische „wanderlust" zat
het jonge Duitschland in 't bloed. Men nam zijn zangboeken, waaronder niet te vergeten „Des Knaben Wunderhorn" mede en overal waar in het midden van een dorp
een statige linde haar zware kruin uitbreidde tot een
natuurlijk klankbord, of waar een burchthal vriendelijk
werd ontsloten, op het land en in de steden klonken
de liederen van Duitsche liefde, trouw en geloof.
Overal werden jonge harten gewekt tot jonge vreugde
en romantisch idealisme.
Zoo heeft de Romantiek ook op deze wijze en op
deze wijze niet het minst medegewerkt om het Duitschland der restauratie te leeren leven op hooger plan dan
de lagere werkelijkheid dier tijden gaf te aanschouwen.
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De Vlaamsche literatuur heeft voor ons, NoordNederlanders, nog afgezien van haar eigenlijke kunstwaarde, een bijzondere bekoring. Deze is niet te verwarren met die oppervlakkige charme, die zij op den
doorsnee-lezer heeft, puur en alleen om haar anders-zijn
niet waar, het klinkt zoo allerliefst, dat
dan 't bekende
Neen, er is een dieper bekoring, allereerst
Vlaamsch !
gelegen in het frissche van een kunst, een geestesleven,
dat groeit en in blijde verbazing, in worsteling ook
maar in worsteling vol hoop en goed vertrouwen, zich
zelf ontdekt, over eigen wezen zich verblijdt. Lees wiep
ge wilt van Vlaamsche literatoren, als zij schrijven over
landgenooten is er die toon van triumph en verwachting.
In zijn „Twintig Vlaamsche Koppen" schrijft Verriest
over Rodenbach, hoe hij, de leermeester, hem gezien
had, den jongen student, ontwakend tot 't besef van
eigen wezen : „Hij ontwaarde zijn halfander zelven, en
„rechtstaande met gebogen hoofd, verwonderd over alle
,.
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„diepten die in hem opengingen, over alle klaarten, die
„in hem uit de hoogten schongen, alle verten die binnen
„hem verder en verder strekten, alle trillingen die hem
„doorzinderden, alle vormen die schoon voor hem
„crystallizeerden, verwonderd, ja maar verheugd, be„nauwd en beraden, monkelend doorschouwde en doortastte hij zijn eigen vreemd tweede wezen." Zoo ongeveer staat ook 't literair Vlaanderen, verwonderd en
verblijd zich zelf te bezien. En nu is er verschil naar
inzicht en temperament van den schrijver, en de een
zal een geestdriftige fanfare doen hooren, de ander meer
bezonnen de krachten van verleden en heden monsteren
en de kansen der toekomst berekenen, maar de grondtoon is al gelijk.
Die bekoring van het verrassende, het verwachtingsvolle heeft de Vlaamsche literatuur ook voor ons, NoordNederlanders, schoon getemperd naar onzen aard niet
alleen, maar ook naar de meer objectieve houding, die
zelfs de geestdriftigste voorstander van 't denkbeeld :
„literair Groot-Nederland", hier uit den aard der zaak
kenmerkt. Immers voor ons gaat het om een schoon en
opwekkend verschijnsel, dat, ja, den stand onzer literatuur nauw raakt, maar toch een verschijnsel buiten ons
blijft ; en wat zegt dat, vergeleken bij het besef van den
Vlaming, dat hij al meer en wezenlijker zich zelf bezitten
gaat, dat hij, naar 't woord van August Vermeylen
„Vlaming wordt om Europeër te kunnen zijn."
Maar missen wij de gegevens tot zóó geestdriftig
genieten van Vlaanderens letterkundigen opbloei, een
andere, stiller, maar niettemin doordringende bekoring
Jigt er voor ons in deze kunst, omdat het Vlaamsche

wezen, dat hier zich vindt, zich uitspreekt, voor ons is
het verwante en toch andere. Het is, alle politieke
quaesties in gelukkige vergetelheid gelaten, voor den
Noord-Nederlander, die geniet van de Vlaamsche kunst,
als in de schoone omschrijving van de vriendschap door
Henr. Roland-Holst : „tusschen hen beide loopen de
draden van gelijk en toch heel anders zijn."
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En zooals de Vlaming zelf tot bewust-worden en begrijpen van eigen wezen geprikkeld wordt om zoo te
zien ook in zijn toekomstige ontwikkeling, zoo boeit,
anders maar toch dringend ook, ons dit schouwspel van
een literatuur, die zoo veelbelovend de algemeene geestelijke ontwikkeling van het volk, dat haar nochtans
voortbracht, vooruit is.
Naar de langzamerhand traditioneel geworden opvatting is deze kunst meer een kind van natuur dan
van cultuur. Het liedje van René de Clercq :
„Ik ben van den buiten,
Ik ben van den boer."

schijnt wel haast van symbolische beteekenis.
Inderdaad, onder Vlaanderens kunstenaars zijn zij
talrijk, de eenvoudigen, onaangeraakt door een geslachten-heugende cultuur.
Met Vlaanderens ontwaken uit den eeuwenlanger
slaap is onvermoede, natuurlijke schoonheid ontbot.
Met Conscience, den eenvoudigen Vlaamschen v olksjongen, is 't begonnen. Met Gezelle en Streuvels is het
evenzoo geweest, de schoonste bloemen der Vlaamsche
kunst zijn gesproten uit ee-n niet-uitgeputten grond,
wortelend in de oude tradities van hun volk. En staat
ook niet de Vlaamsche natuur en 't eenvoudig landsche
leven in 't midden hunner belangstelling, is hun literatuur
niet grootendeels een zang in allerlei vorm van den
gang van het ,jaar over 't Vlaamsche land, waarin de
helden zijn de „eenvoudige landslieden" ? Zoo schijnt
het, maar daarnaast gaat een andere strooming door
de Vlaamsche literatuur, die niet voortgaat, strijdeloos
en klaar, maar zich te ontworstelen heeft aan velerlei
belemmering. Het zijn de kunstenaars, geboren en opgevoed in de groote steden, die in moeizame worsteling
eigen wezen en eigen onvertroebelde persoonlijkheid
moesten veroveren. Niet dat er bij den eersten groep
geen strijd zou zijn : hij is er, om het leven te winnen
uit het slapende en verstarde maar hier is hij diepergaande, tragischer, omdat er is de tweespalt en de ver-
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scheurdheid. In zijn „Kunst en Geest in Vlaanderen"
geeft Karel van den Woestyne van deze gedeeldheid een
fijne ontleding, blootleggend de wortels van deze beschaving, die eensdeels is een „Latij nsche cultuur geënt
op het Vlaamsche oer-wezen", vormend weifelende dubbel-naturen, anderdeels de eigenaardige beschaving van
een tusschenland waar machtige tegenstrijdige stroomingen de geesten schokken. Dit is een ander Vlaanderen
dan het min of meer idyllische van den eersten indruk.
Hiertoe behoort een Emile Verhaeren, Vlaming ook hij,
al schreef hij zijn poëzie in 't Fransch 1) en een Herman
Teirlinck, die zijn „Wonderbare Wereld" schreef, maar
evenzeer „Het Ivoren Aapje", omdat „het raadsel van
de stad hem aldoor wenkte en hij de stad moest uitzeggen";
en Karel van den Woestyne zelf, die heel den ontwikkelingsgang der moderne cultuur in eigen geestesleven doorworstelt. Symbolisch voor de ontwikkeling der Vlaamsche kunst schijnt mij de geschiedenis van zijn verblijf
te Laethem, die „dagen van dadig leven en ernstig
genot, vier volle jaren die (hij) onderging, daar in de
berustigende schoot van Vlaanderen, bij de gladde Leie
waaruit de rug der weiden groeit naar de bosschee op,
daar roerloos staan de rechte lorken ; vier jaren onder
vrienden die, vertrouwd en vredig, mieken vredig en

blijde het werk". Die jaren hebben hem den vrede gebracht en de nieuwe levenskracht. De cultuur-geplaagde,
cultuur-gewonde Vlaming vindt rust en genezing in 't
innig verkeer met de Vlaamsche natuur. En hier ook
vloeien samen die twee stroomingen van Vlaamsche
kunst in hun gemeenschappelijken strijd voor Vlaanderens
herleving, maar niet minder in hun gemeenschappelijke
liefde voor Vlaanderens schoon. Dichters, schilders,
romanschrijvers, het is al één, hun kunst is naast meer
en anders, altijd 66k de verheerlijking van hun schoone
land. Hun natuurschildering is meer dan bijkomstig
1) Zeer belangrijk is v. d. Woestyne's studie over hem in K. en G.
in Vl., waar hij hem juist als den typisch „modernen Vlaming"
beschouwt.
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sieraad, meer ook dan vertolking of accentueering van
stemming. In een boek als „De Vlaschaard" b.v. vraagt
men zich af, wat eigenlijk de hoofdzaak is, het menschelijk gebeuren of den gang van het jaar over het land.
Men krijgt bij deze Vlamingen sterk den indruk dat elk
natuurverschijnsel een „gebeurtenis" is. Karel van den
Woestyne verhaalt o.a., hoe de schilder Albyn van den
Abeele begonnen is als schrijver en hoe hij zijn eerste
boekje „Karel en Theresia" had willen noemen : „Een
landschap met figuren". Die titel kon ook het motto zijn
voor een groot deel der . Vlaamsche literatuur. Maar
achter die gemeenschappelijke trek, die van verre en
oppervlakkig gezien, heel die literatuur een zekere eenheid verleent, schuilt de verscheidenheid der persoonlijke
geaardheid, de verscheidenheid ook van die beide stroomingen, die zich bewegen tusschen de beide polen van
spontaan natuurgevoel en uit cultuur geboren natuurverlangen en natuur-genot. En nu is het allerminst zóó,
dat men zeggen kan : deze hoort tot den eenen groep
en die tot den anderen. Uitgangspunt en zwaartepunt
verschillen en doen naar de een of de andere zijde overhellen, maar vaak blijkt bij dieper doordringen in 't
wezen en den groei van den kunstenaar b.v. de cultuurstrijd, waar op 't eerste gezicht louter natuurlijke enkelheid scheen te wezen.
Zoo is de schijn o.a. bedriegelijk geweest bij een figuur
als Felix Timmermans. Was zijn „Pallieter" niet de
verheerlijking van het naïef beleven van eigen en omringende natuur en scheen het niet of de schrijver zich
daar volkomen spontaan gaf ? En was „Het Kindeke
Jezus in Vlaanderen" in zijn naïeve vroomheid niet even
natuurlijk ? Zoo scheen het bij vluchtige kennismaking.
Maar in „Pallieter" klonk toch door een protest tegen de
cultuur, een accentueering van de waarde van het natuurlijke, die zekere spanning verried. Sindsdien is
vroeger werk van Timmermans tot het Noord-Nederlandsche publiek doorgedrongen, een herdruk van de
„Begijnhofsproken", door hem en Thiry uitgegeven en
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de „Schemeringen van den Dood", die aan Pallieter
voorafgingen. Zij maken het mogelijk zich van Timmerm ans geestelijken groei een voorstelling te maken. Zij
bevestigen wat „Pallieter" reeds deed vermoeden : dat
hij meer wil zijn dan de simpele belijder van de schoonheid van zijn Nethe-land ; dat innig natuur-beleven niet
de eenige bron is van zijn kunst, waarin integendeel
een groot cultuur-element steekt. Zoo spreekt o.a. uif
de Begijnhofsproken naast liefde voor zijn schoon geboorteland stellig evenveel welbehagen in het Vlaamsche leven, in de naïveteit en de vroomheid van zijn volk.
En dit welbehagen noem ik een cultuur-element, omdat
het overwegend aesthetisch is. In de tweede sproke
wordt verteld van Zuster Wivina en haar geliefd antiek :
„In de kerk ging haar ziel gelijk een wierook naar omhoog, daar bestond er niets dan de hemel voor haar
in al zijn gulden glorie, maar eens te huis begon ze
seffens te genieten van haar antiek. Ze bezat een ongemeenen schat, deze Juffrouw Wivina...... En bij dien
schat kon ze heur hart ophalen en vrijelijk de vlucht
van heur gepeinzen laten vliegen " Voor Timmermans zou men hier hetzelfde kunnen zeggen : In de
natuur gaat zijn ziel lijk wierook omhoog in dankbare
blijdschap om de heerlijkheid van lucht en wind en water
en 't groeiende leven rondom, maar daarnaast heeft hij
zijn ongemeenen schat in die naïeve mystieke vroomheid,
sinds de Middeleeuwen in haar Vlaamsch karakter bewaard. Het leven en voelen der begijnen in hun witte
huizekens is hem een kostelijke antiquiteit : Zoet „lijk
appelenreuk in een kast, waar appelen hebben gelegen,
zoo leeft (hem) hier de vergane devotie der Kerstenheid."
De religiositeit dezer Sproken doet denken aan die der
Romantiek, wier vroomheid meer was het verlangen
naar vroomheid, dan vroomheid zelf, maar dan met dit
onderscheid, dat in zijn geval beter . van welbehagen
dan van verlangen kan gesproken worden.
En niet alleen in dit opzicht, ook over 't algemeen
is er in Timmermans' geesteshouding iets, dat men met
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zeker voorbehoud Romantisch zou kunnen noemen.
Zoo treft in de „Schemeringen van den Dood" als Romantisch dat openstaan van de ziel voor het onbekende,
het mysterieuze, de huiveringwekkende aantrekkingskracht van kerkhof en dood, de sterke voorliefde voor
plaatsen en voorwerpen waarover een melankolieke
atmosfeer van verleden leven hangt. Wat bij hem echter
niet aanwezig is, is de volkomen overgave aan deze
Romantische zielestemming. Dit land der doodsschemeringen is niet zijn eigen land. Het heeft hem aangetrokken
en hij heeft het misschien ook wel eens opzettelijk gezocht, maar terwijl hij er dwaalt, is er in zijn ziel een
verzet tegen die angstwekkende sfeer. Dat verzet is
sterker dan de sentimenteele wellust in deze lugubere
huiveringen. Het is alsof hij voelt, dat deze avontuurlijke tocht in de duisternis hem te machtig wordt. Vandaar een juichtoon in het verhaal van „De Witte
Vaas" als hij na een nacht van stervensangst het klooster
ontvlucht : „Toen ik over de heide stapte in de vroege
zon, juichte ik het luidkeels uit, want ik was aan den
dood ontsnapt Ik had den Dood bedrogen".
Positiever nog spreekt dit verzet in „De Kelder", waarin een dweeper, opgaande in theosofisch-getinte mystiek
zijn jonge, hartstochtelijk-liefhebbende vrouw forceert tot
een schijn-huwelijk en deze aan de onwezelijkheid van
dat gedwongen leven te gronde gaat. Niet alleen aan den
tragischen uitslag van deze scheeve poging tot levensvergeestelijking openbaart zich het innerlijk verzet van
den schrijver, het is of 't soms nog helderder opklinkt
uit een enkelen zin hier en daar. Zoo wordt b.v. Mina's
houding tegenover de vrienden van haar man even
aangegeven „Het waren meestal artiesten, schilders en
dichters, doch hunne ernstigheid en hunne door-alles-heen
stralende passie voor de kunst ontstemde Mina nog meer.
Zij voelde een haat en medelijden voor die menschen,
die als in eenen droom schenen te leven en het leven niet
met een davering door hun hart voelden kloppen lijk hun
bloed". Dit is wel de schrijver van „Pallieter", die zieke-
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lijke doodshuivering en doodswellust van zich afstoot
ten gunste van het warmkloppende leven. En in „Pallieter" zelf wordt dan dat verzet uitgevierd in een jubelenden natuurzang, een verheerlijking van 't onbevangen,
gezonde zinnenleven.
En toch heeft dan Timmermans niet afgerekend met
zijn Romantische periode. Zijn wezen heeft opengestaan
voor het onbekende, voor de raadselachtigen achtergrond van het dagelijksch leven ; en die aanraking heeft
hem angst aangejaagd. 't Was geworden, zooals hij het
vertelt in De Witte Vaas : „De wereld lag op mijn hart,
lijk een zwaar gewicht en ik moest de menschen verlaten
om ergens in de stilte de werking van mijn ziel te uiten.
De tijd was gekomen, dat zij moegeleefd en toegesmoord
in al de voosheid der samenleving versmachtte, en opsnakte om de weldadigheid van haar eigen leven te genieten". Maar tot het vol genot en de zekere beheersching
van 't eigen leven kan hij nog niet komen. Het onbekende, en de Dood, alle geheimzinnige levensmachten
hanteeren hem. En hij zegt tot die machten : „Neen",
hij ontvlucht ze, maar hij beheerscht ze niet. De werkelijkheid van dien geheimzinnigen levensachtergrond en
de werkelijkheid van het gewone leven, ze hebben hem
overweldigd. En daardoor is „Pallieter" geworden tot nog
iets anders dan alleen maar een dementi van alle verziekte geestelijkheid ; het is ook de manifestatie van een
vlucht -- een vlucht voor de volle realiteit van het
mensch-zijn in de eenzijdigheid van een onreëel natuurleven ; een vlucht naar een levensvreugde, die, uitbundig
in schoonheid beleden, nochtans geen sterke vreugde is.
Dit is de zwakheid van zijn boek, die door een rijken
stroom van schoonheid en blijheid wordt verborgen,
maar in den grond toch blijft. „Pallieter", dat getuigen
moest van de „davering van het leven", is ten slotte
een sprookje, dat voert uit de beangstigende werkelijkheid in de tijdelijke verkwikking van een Romantisch
droomenland. Anders is het als de droomenlanden der
oude. Romantiek, meer reëel, meer van een stevige
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aardschheid, maar naar zijn diepste wezen toch even
onwezenlijk, voortgekomen uit verlangen en uit een
negatieve houding tegenover de realiteit.
En toen is gekomen „Het Kindeke Jezus in Vlaanderen". Het scheen wel eerst of hiermee de innerlijke
weg van den schrijver een wending maakte. Na het
zwaar-jubelend lied der natuur- en zinnenweelde, nu
de stille, innige klanken van naïef-Middeleeuwsche vroomheid. Toch is het eer aanvulling dan voortgang. We blijven
in dezelfde lijn, waar ook de Begij nhof sproken al heenwezen. Ook hier is de werkelijkheid ontvlucht, maar nu
in de religieuse idylle. Was in „Pallieter" de realiteit
van smart en dood luidruchtig overstemd, waardoor de
levensvreugde, schijnbaar zoo stoer en gezond, in den
grond wankel kwam te staan, in „Het Kindeke Jezus"
is ze evenmin aanvaard. Wel is hier het lijden niet geheel buitengesloten, wat de stof vrijwel onmogelijk
maakte, maar waar Timmermans die levensrealiteit
naderen moet, durft hij haar niet in 't aangezicht te
zien, zoo waarachtig en vol dat het zien een dóórzien,
het naderen een aangrijpen en overwinnen wordt, of
althans een heldhaftige worsteling. Ook hier rekent
hij niet af met het levensprobleem, dat hem in zijn kunst
tegentreedt. Maar dit bekoorlijk spel met de oude motieven wordt door deze aanvankelijkheid van levenshouding minder geschaad dan „Pallieter", dat bij al
zijn oogenschijnlijke onbevangenheid wel degelijk levenswijsheid bedoelt te geven. Zelfs uit zich hier deze eerbiedig-aarzelende, maar niet tot het geheim der smart
doordringende, deze kinderlijk-naïeve houding soms
zeer zuiver en fijn, b. v. bij de voorstelling in den tempel, als Maria Simeons profetie heeft vernomen : „Maria
begreep in eens, dat dit zwaard het lijden en de dood
van haar kind zou zijn. Haar jong moederhart kraakte
en scheurde onder die woorden, eene bleekheid sloeg
naar haar gelaat, 't was alsof alle leven uit haar henen
vlood, en terwijl zij neerzakte en opgenomen werd in de
helpende armen van Anna, stak Maria nog haar handen
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uit naar haar kind, liet een kreetje en viel in zwijm
"
Deze jong-menschelijke angst voor de groote smart,
wier vooruitgeworpen schaduw haar reeds neerwerpt,
is geheel in overeenstemming met Timmermans eigenaardige Maria-figuur. Het boek eindigt met de blijde
terugkeer in Nazareth en van dat slot is het middelpunt het innig-bekoorlijk tafreeltje van Maria's rust,
even voor de aankomst in het stadje in „een klein
weideke met hoog gras en vele bloemen".
„Daar kwamen kinderen uit de school. Zeven blonde
„meisjes op hun bloote voeten, en elk een vergrijsde,
„blauwen voorschoot aan. Zij zongen een ouderwetsch
„liedeken, en de stemmekens vielen stil als zij Jesusken
„en zijn ouders zagen. Zij hielden elkander bij de hand
„en bleven tegeneengedrumd beschaamd-nieuwsgierig
„naar het lieve kindeken zien en naar de moeder, die
„zoo'n schoon en lang haar had, en zij hadden daar„voor stil-fluisterende woorden van bewondering. Een
„der kinderen zag Bene eenzame kollebloem rood op„helderen, 't verstoutte zich ze af te plukken en droeg
„ze naar kindeke Jezus, die de bloem over en weer,
„onder luide kreetjes in zijn gezichtje sloeg. Als de andere
„kinderen zagen dat de moeder erom glimlachte, wierden
„ze ineens vertrouwelijk en begosten allemaal haastig
„bloemen te plukken, die ze op Jezusken's beentjes
„legden en zij spraken tegen het kind, en zij lachten
„er mee, maakten er kransen en kroontjes voor en dan„sten er omme hand in hand, al zingend :
„Vie van de ronde,
het katteken is gebonden
en a een, a twee, en a dry !"

„En eindelijk had Jozef een van de vlugge stekel„baarsjes weten te snappen. Reeds op voorhand lachend
„om de kinderpret, stapte hij uit de beek en hield het
„doosje voorzichtig vast. Maar hoe verschoot hij niet
„als hij opkeek en ginder Maria in heur lang haar mede
„in den ronde dansen zag
Deze Maria past wonderwel in de sfeer van het geheel.
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Maar dit neemt niet weg, dat 't een romantisch gevoelde
idylle is. Ook nu weer mist de blijdschap haar sterke
basis, is zij enkele maar de oogenblikkelijke gelukkige
vergetelheid van liet donkere, dat in de verte dreigt.
Zoo zien we in deze vier werken Timmermans nog
niet gekomen tot een volkomen bezit van eigen wezen,
tot een innerlijke beheersching van de werkelijkheid
en in zoover blijft hij in de Romantiek bevangen.
Maar wat heeft dit alles te zeggen voor zijn kunst
Is het niet voldoende als zijn levensgevoel, zooals het
op dat oogenblik is, in schoonheid wordt omgezet, en
doet het er eigenlijk veel toe voor ons, die van zijn kunst
genieten, in welk stadium van geestelijken groei hij is
en of hij tot beheersching komt van de werkelijkheid,
ja, dan neen ? Ik meen van wel. In de eerste plaats al,
omdat een nog niet positieve persoonlijkheid, een, die
zijn levensindrukken nog niet verwerkt heeft tot eigen
bezit, groot gevaar loopt in de zuiverheid van zijn uiting
te kort te schieten. Hij zal 't er soms te dik opleggen ;
er komt licht een toon van on-echtheid en opzettelijkheid in zijn werk, zooals 't Timmermans in de „Schemeringen" wel gebeurt. In „De Kelder" b. v. ontaardt
daardoor het tragische in het melo-dramatische. Of er
komt, als in Pallieter, iets geforceerds in de vertolking
van de levenswijsheid, die de schrijver, geen zeker bezitter zich voelend, min of meer krampachtig vasthoudt.
Hoe eerlijk zulk werk ook wezen mag als uiting van
echt welbehagen in den een of anderen vorm van schoonheid, het is niet zuiver in dien zin, dat de persoonlijkheid van den kunstenaar er klaar en geheel in tot uiting
komt. Bovendien — van alle kunst geldt, wat Boutelis
van zijn poëzie zegt : „Zingen, kind, is zich belij den".
En zoodra wij in de kunst de zelf-belijdenis van den
kunstenaar ontdekken, ontstaat de behoefte in de opeenvolging van zijn werken niet slechts te vinden een vermeerdering in de veelheid, herhaling of uitbreiding derzelfde motieven, maar groei en voortgang.
Timmermans geeft in zijn verschillend werk ten slotte
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altijd weer het motief van het schoone Vlaamsche land,
van de blijde genieting van zon en regen en wind, en
vruchtbaarheid, van de Vlaamsche menschen en dingen.
Daarvan is hij de vertolker. Maar men krijgt den indruk
dat zijn ware wezen wijder is dan deze kring van gevoelens. Bij hem niet de onbevangen overgave aan deze
geestelijke gesteldheid, waardoor zij onbewust gevoeld
wordt als het levensbesef, dat volkomen zijn wezen vult.
En daardoor is er niet den vrede van dit besef, is er,
ook bij den lezer, een zekere onvoldaanheid, een gevoel
dat hij in deze kunst, niet alles gegeven heeft wat hij
zou kunnen geven. Hij doet als het ware een greep naar
een groote levens-realiteit, hij schijnt voorbestemd
de vertolker der vreugde te wezen. Maar hij kan tot
de waarheid der vreugde niet doordringen, omdat hij haar
naderen wil met ter-zijde-stelling van andere werkelijkheden, haar niet op die andere veroverd heeft. Dit
onvoltooide • van zijn geestelijke persoonlijkheid belet
hem te komen tot „groote kunst". Hij zelf spreekt
eenmaal van „het groot genoegen", waarmede hij zijn
onderwerp met „wat letterkunde omcierd" heeft. Dit
is veelzeggend. Zijn kunst schijnt hem schoone ontspan ning meer dan noodzakelijke zelf-openbaring,
„letterkunde" meer dan „leven". En dat is zij ten slotte
voor den lezer ook. Een schoone, en bij uitstek verkwikkende ontspanning is zij, maar ze geeft niet de
levensverrijking, die de dieper-doorleefde kunst nalaat,
en die niet te verwarren is met verheldering van inzicht
of ethische verheffing of iets dergelijks, want ze is anders
en meer dan dat ; een openbaring van den dieper grond
des levens langs den weg der aanschouwing in schoonheid, der absolute ver-beeld-ing.
Dat Timmermans hiertoe niet reikt, wekt een gevoel
van onvoldaanheid te meer waar zijn persoonlijk en
sterk talent hem in staat schijnt te stellen tot een volkomen adaequate verzinnelijking van 'n rijken, geestelijken inhoud. Reeds in zijn eerste werk toont zich die
gave om zeer sterk en onmiddellijk stemming en zinsindruk
.

334

NIEUWE BOEKEN.

weer te geven. Een groote ontvankelijkheid der zintuigen gaat samen met een rechtstreeksch indringende
vertolking dier indrukken. En daarnaast bezit hij het
fijner vermogen stemmingen in beelden zuiver te symboliseeren. Overal waar nu de geestelijke inhoud vrij
is van onzekerheid of gewildheid, ontstaan de gave
en zeer schoone bladzijden in Pallieter en Het Kindeke
Jezus. En die schoonheid is hem gemakkelijk eigen.
Ze is er al in de Begijnhofsproken en in de Schemeringen.
Zoo in „De Lijkbidder", waar de Romantische spielerei
met den Dood in beurtelingsche aantrekking ten angst
buiten blijft, omdat hier het eenvoudig gegeven is van
den Dood, genaderd tot de moeder en voorvoeld door
den zoon in verlammenden angst. Hier is het onwezenlijk-sombere van het eenzaam huis aan den doelloozen
laan op de vlakte en 't onheilspellend noodweer zoo
in overeenstemming met het geheimzinnig en toch zoo
gewoon-menschelijk gebeuren, dat een prachtige eenheid
ontstaat, waarbij nergens een barst in de stemmingsgaafheid komt. Al het gezwollene, bizarre of sentimenteels blijft hier ver.
Die gaafheid blijft overal bewaard in zijn laatste,
kleine boekje : „De zeer schoone uren van Juffrouw
Symforosa, Begijntjen". De verschillende elementen van
zijn kunst zijn hier terug te vinden. Er is de Pallietersche
weelde van natuurindrukken ; als in de Begijnhofsproken
zien we het schilderachtig begijnhof met zijn witte huisjes
in de stille, zonnige rust ; en de Kinderlijke vroomheid
van „Het Kindeke Jezus" beheerscht er de sfeer.
Maar 't is, alsof hier toch iets meer is dan enkel herhaling. Er is altijd gevaar, als men van een schrijver
een zekere ontwikkeling verwacht of hoopt, dat gehoopte er in te lezen bij de minste aanleiding. En bij een
zoo kort, eenvoudig verhaal als dit is die kans des te
grooter. Maar toch mij dunkt, er is hier minder van
dat louter-aesthetisch welgevallen in de ervaring van
dit begijntje. Het verhaal is reëeler dan de sproken,
persoonlijker geschreven. En de menschenziel is hier
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gezien als nog iets anders dan de ontvankelijke klankbodem van de natuur ; van daar een zekere tweeheid,
een tegenstelling van innerlijke krachten, die niet wordt
weggeschoven, maar tot eenheid zich klaart. Dit kinderlijk begij ntj e volgt den drang van haar wezen, in bijna
onbewuste zekerheid, maar even onbevangen-kinderlijk
wil zij volgen wat haar plicht en roeping schijnt, waardoor botsing en neerdrukkende onzekerheid die haar den
zonnigen begijnhofvrede ontnemen. En in schoonen
eenvoud wordt dan uit de overwinning dier tegenstrijdigheid haar ongeweten
levens-kunst geboren. Als zij Mar.
tienus ziet in het klooster, gelukkig in zijn roeping, wordt
in haar eenvoudige ziel haar begeeren als van zelf tot
onzelfzuchtige zich verheugende liefde. Dit simpel geval is niet van buiten af gezien maar doorvoeld. Hiermee is de botsing tusschen spontaan natuur-leven en
een bloot-verstandelijke en daardoor onvruchtbare en
verwarrende cultuur, waarbij de schrijver van Pallieter
aan de natuur de overwinning wilde toekennen, tot
een overwonnen standpunt geworden. De realiteit is
gepeild van een anderen, meer innerlijke botsing, in hoe
eenvoudigen vorm zich hier ook openbarend. Hij ziet
in den mensch zelf de twee machten van natuur en
geest, met hun mogelijkheden van worsteling en evenwicht.
In de bladzijde van Symforosa's terugkeer is de oude
reactie op den natuurindruk, als hij den goeden, ruischenden regen beschrijft, zuiver en als was het onmiddellijk, maar ditmaal is 't alsof de geest daarbij niet
louter passief is geweest, natuur-indruk en natuurweergave weerspiegelen tevens een zielen-inhoud.
Nog eens misschien is dit alles slechts voorbijgaande
toevalligheid, maar onwillekeurig bouwt men op zulk
een indruk toch de verwachting van rijper werk, waarin
het gelukkig uitdrukkingsvermogen van Felix Timmermans vorm zal geven aan zijn volledige en tot evenwicht
gekomen persoonlijkheid. Dan eerst zal zijn kunst naast
haar zeer markante vorm-stijl, ook hebben wat Karel
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van den Woestijne den „Levensstijl" genoemd heeft.
Met die uitdrukking geeft hij een zeer veelzeggende
verwijzing naar de verhouding van kunst en persoonlijkheid. Voor hem is de Levens-stijl slechts in die kunst
„die geen impressie terug zal geven aan de inboezemende
,,natuur dan na het filtreeres door een gemoed en een
„geestelijkheid, die den eigen bewogen vrede hebben
„gevonden".
Elk woord in deze definitie heeft zijn rijken inhoud
en woord voor woord kan zij toegepast worden op Van
den Woestijne's eigen kunst, die gedragen wordt door die
rust, die hij zelf ziet als vrucht van het „echtste eigendom ; zelf-bezit en oordeelkundige zelf-tucht".
„De „Goddelijke Verbeeldingen" zijn uit zulk een
„bewogen vrede" geboren ; en daarbij dient vooral geen
minder accent op „bewogen" als op „vrede" te rusten.
Wat ons zoo ademloos in spanning houdt bij het lezen
dezer grootsche symboliseering van ver-strekkende
ideeën is niet de schoonheid van het beeld alleen en
evenmin is het de zuiver intellectueele belangstelling
voor den gang en ontwikkeling der gedachte ; het is
het sterk gevoel dat 't hier gaat over ons eigen allerdiepst levensbelang, dat hier de uitkomst wordt gegeven van een worsteling om geestelijke realiteiten.
Ook hier weer blijkt 't een wezenlijk element van de
„groote kunst" dat de kunstenaar meer is dan type of
product van zijn tijd, dat hij is vertegenwoordiger
van zijn eeuw, van de menschheid zelfs. Er is iets plaatsbekleedends in hem. Hij schouwt dieper in het geheim
van het leven ; maar niet zonder den prijs daarvoor
te betalen. De groote kunstenaars zelf hebben diezelfde
waarheid altijd, elk naar zijn eigen wezen, ervaren. Perk
heeft 't na zijn eerste diepe levens- en scheppingservaring
getuigd : „De kunst is heil'ge liefde, en leeft van sterven".
En van den Woestijne zeide naar aanleiding van den
„Levens-stijl, dat „wat bij sommigen (heiligen en de
„hoogsten onder de kunstenaars en geleerden) aan„geboren gave en natuurlijk bezit is ; bij anderen kan
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„ontstaan uit de loutering van het lijden en de nood„zakelijkheid van de beteugeling". En het beste dier
veelal in strijd en pijn gewonnen waarheid in schoonheid verkeerd, schenken de dichters in vorstelijke mildheid aan de menschen. Zij zijn het, die, naar het schoone
beeld van Henriëtte Roland-Holst, gegeten hebben
van den Boom van Groot-Verdriet :
Zij zijn het verste en het dichtst gedrongen
tot het hart van het al-omvattend zijn,
waar de oogen zich sluiten, en de tongen
zwijgen van alle vreugd en alle pijn.
Zij zijn de overwinnenden, de sterken,
die hun nest in den boom van groot-verdriet
verlatende, met uitgespreide vlerken
wegwieken naar een ver en klaar verschiet.

In de Goddelijke Verbeeldingen is de rust van dat
,,ver en klaar verschiet", maar er is ook in de dramatische bewogenheid, die aan die rust voorafgaat. Karel
van den Woestijne, die alles minder is dan een levensdilettant, heeft de eeuw iii zijn hart gehad ; hij heeft
doorleefd de bitterheid van de gescheurdheid, het dualisme
tusschen geest en zinnen, de worsteling van hoogmoed
en deemoed, het om een antwoord schreeuwend probleem van het mensche-lijk lijden. En hij heeft zijn antwoord gewonnen en spreekt van uit dit evenwicht, ook
waar het antwoord misschien het best is te noemen een
van verre geschouwd vermoeden, maar een vermoeden
dan toch, dat de rust van een zekerheid heeft.
Naar vorm en inhoud sluit deze nieuwe bundel aan
hij „De Bestendige Aanwezigheid". Daar was 't een
vastknoopen aan de oude Middeleeuwsche heiligenverhalen, maar die geladen met een zeer persoonlijken,
zeer modern-levenden, geestelijken inhoud en daardoor
trillend van eigen leven en nieuwe schoonheid. Ook
nu weer zijn het de oude motieven van de goddelijke
geboorte, de aanbidding der Herders en Koningen, de
verzoekingen in de woestijn, de schepping der wereld
ten slotte. Maar hoe wonderlijk zijn ze bewaard in hun
O. E. XX 3
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schoonheid en toch hernieuwd tot zeer persoonlijke
uiting. Nog vóór men door begint te dringen tot hun
dieper wezen geeft het beeld alleen naar zijn uiterlijkheid
reeds een genot van edel gehalte. Het is haast niet mogelijk hier niet, ondanks het gevaar van onbillijkheid,
terug te denken aan Timmermans behandeling van
dezelfde stof. Hoe schijnt dan soms de naïveteit wat
kinderachtig en de eenvoud wat grof, hoe denkt men
dan bij zijn engel-verschijningen zijns ondanks nu en
dan aan het naïeve mooi van kerstboom-versiering met
zilverdraad en goudpapier en sterke kleuren.
Bij Van den Woestijne is dit geworden tot een vergeestelijkte schoonheid, tot een muzikaal visioen bijna
van strengen rhythmischen bouw, van sterke aaneengeslotenheid en toch van zoo doorzichtige soepelheid
als van vloeiend water ; er is kracht in de teerheid,
scherpe preciesie in de verbeeldingen, die toch soms
van schier onwezenlijke ijlheid zijn. En zoo over-vol
als zij zijn van diepen zin, toch wordt de verschijning
niet gedrukt en overwoekerd door de gedachte, er is
hier voortdurend een evenwicht. Althans bijna voortdurend : want soms schijnt het, alsof de idee als het ware
scheurt de ver-beeld-ing die haar vermaterialiseeren moet.
Dien indruk krijgt men b. v. in het verhaal van den
derden herder. Maar dit is een uitzondering in heel dezen
sterken en ragfijner bouw, waar in verbeeld wordt het
schier onuitsprekelijke, het schijnbaar onvoorstelbare
der spiritueele veralgemeening. Als men zich b. v. van
te voren afvroeg of dat zou zijn te verwerkelijken tot
een beeld van harmonische schoonheid : hoe Jezus op
den berg aanschouwde, de wereld, draaiende en zich
openwentelend en heel haar rijkdom toonend van krachten en werkingen en menschelijke wezens, men zou het
een onmogelijkheid achten. En bij 't lezen dezer passage
wordt men meegesleept door de schoonheid alleen al
dezer beelden-wisseling en nergens is een element dat
stoort of verwart. Het is ondoenlijk het geheel hier weer
te geven ; daarom slechts deze bladzij :

NIEUWE BOEKEN.

339

„Satan had de wereld te draaien gebracht. Waar ik
„op den spil-top der wereld stond, draaide de wereld
„onder mijne roerelooze voeten.
En ik zag, onder hemelen die wiessen uit den
„ochtend, om naar den avond te neigen, zóó vlug dat
„ik gaandeweg hun curven groeien en dalen zag ; onder
„hemelen van licht en duister, van zon naar maan ;
„van de laatste ster naar de eerste ster en die de zélfde
„ster is, maar alle andere sterren reisden ; van dage„raden die de kleur droegen van ná de avondschemering ;
„van wolken die, verregend, al weer samen-pakten tot
„wolken ; van middaagsche zonne-spelen die, nauwelijks
,,ingeslapen, weer gretig rezen tot een nieuw licht„tumult ; van eclipsen die rasser dan dagen keerden
„terug ; van eveningen des voorjaars die raakten evenin„gen des najaars ; onder de razende en guitige
„hemelen die niet rustten, zag ik de wieling der wereld„verschijnselen. Er waren zeeën die, effen en klaar,
„schoten voorbij als een water-straal ; er waren oceanen
„die, lomp en grijs en van een geklots dat, bij alle wen„teling, verstard scheen, er waren oceanen die dúúrden.
„Er waren eilanden als een zwarten korrel zand ; er
„kwamen er voorbij, lang en statig als pauwensleepen.
„Sommige aarde was zóó wit, dat men niet zag of ze
„vlug was of traag ; andere huppelde van bergen als
„het veulen van reuzen-dieren. De bodem schoot open
„soms op kloven die misschien vruchtbaar waren ;
„woestijnen wentelden voorbij het langzaamst, en gij
„kond't al haar schaarsche palmen tellen. Er lagen
„stroomen als de flits van een zwaard door groene zijde ;
„er dommelden die oneindelijk leken. De kusten teekenden
„gezichten die men vervaarlijk schokken zag van het
„lachen ; andere waren bleek en roerden nauw, als 't
„gelaat van een man die moedeloos te sterven ligt. Zóó
„wielde onder de hemelen de wereld voorbij. ik, ik
„zag het. „Van mij !”, bevestigde Satan met een
„hoof druk ".
— Deze schoonheid, die ik voorloopig de uiterlijke
99
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zou willen noemen, is bij eerste lezing al dadelijk te
ervaren als een edel genot, dat voorbereidt tot een dieper
doordringen in de kern dezer kunst, want de overgave
aan deze schoonheid brengt den lezer in de sfeer van
den kunstenaar, een sfeer van overwinnings-besef, dat
de schoone verschijning liefheeft en in souvereine beheersching haar gebruikt tot zinvolle uitbeelding, een
sfeer van geestelijken vrede, waarin nochtans de bewogenheid van den strijd in een eigenaardige ironie voortleeft.
Gedragen door die sfeer, die in beeld en rhythme zich
aan den lezer mededeelt, begint men te naderen tot het
wezen dezer verbeeldingen. Maar ook dan nog blijft
sterk het bewustzijn, dat men niet zoo maar in korten
tijd zich al den rijkdom van den inhoud kan veroveren,
dat inteliectueele en moreele overgave noodig is om idee
na idee zich eigen te maken. Want ook moreele overgave
is noodig, omdat men aan den buitenkant blijft staan,
wanneer men leest met zeker dilletantisme, dat slechts
„interessant" kan vinden en eigen wezen gemakkelijk
en veilig buiten de actualiteit der gedachten houdt.
Deze gedachten zijn ten slotte daden, en ze te begrijpen,
mee te denken, moet daarom ook in zekeren zin een daad
zijn. De kunstenaar heeft gruwelijken ernst gemaakt
met den diepen levensvraag dien hij stelt en zijn antwoord
te benaderen eischt een dergelijke zielsgesteldheid. Die
vraag is naar het eigenlijk wezen van wereld en mensch
en wat hij, de bewuste mensch, met dit zijn wezen kan
en moet aanvangen. Het probleem der menschelijke
driften is gesteld in de verbeelding der drie herders,
waarvan de eerste zijn schapen als absoluut meester
leiden wilde, en de tweede zich liet leiden door hen,
zoo wanend zich van den last der verantwoording te
bevrijden, terwijl de derde, „die gewoon was met zijn
oogen naar binnen te kijken", erkennend het falen
der anderen, zijn schapen had uitgeslacht. Hij was het
die slechts wilde zijn „een geoefend beschouwer van
zich zelf" en „ontzettend veel plezier" daarvan beleefde,
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tot dat hij ervoer dat dit cynisch beschouwen het eigenlijke leven doodde.
De worsteling is hier gegeven en de drievoudige wanhoop der levenshouding, die onhoudbaar blijkt. Maar
op de bekentenis hunner onmacht is het antwoord :
de glimlach van het kindeke, die bliiheids-verwachting
wekt in het hart der herders.
En daarna komen de Koningen. Zij brengen het goddelijk kind wat het allerbeste zij weten van hun levensbezit. Het is de levensheerlijkheid van de liefde der jeugd
en van de mannelijke levenskracht en van de macht
der zelfbeheersching. „Zij offerden wat naar hun geweten
het stelligste voerde naar God, als Hem zijnde het liefst
want het meest godegelijke".
Maar het Kind blijft onaandoenlijk voor hun gaven,
het Kind glimlacht eerst, als zij twijfelen gaan aan de
waarde van hunne jonste.
Ten slotte nadert de stoet der berooiden en armzaligen.
Zij offeren hun miserie als hun eenigen schat. Als zij
eindelijk het stalleken bereiken, vinden zij het leeg.
„Zij vonden er alleen een mageren os, een gelubd dier,
dat kauwde met luide tanden op ijlte.
En wachtte
Zoo eindigt de eerste verbeelding. Hier zijn gegeven
de elementen der menschenwereld, hun aandriften en
hun heerlijkheid en hun lijden. En wat nu eigenlijk is
de spil der wereld, het wezenlijkst bezit, de waarachtige
macht, het blijft onzeker. Het antwoord schijnt slechts
negatief. Maar achter die onzekerheid rijst een vermoeden, een hoop „die is als een zekerheid" gesymboliseerd in den glimlach van het kind. Een eerste hoogvlakte is bereikt en voorbereid de idee, dat de reëelste
dezer drie levensopenbaringen wel is die van het lijden,
(de stoet der berooiden heeft zijn tehuis in de eeuwigheid). Dit lijden is gezien als meer dan negatieve macht,
als misschien wel de meest positieve waarde der wereld.
En het vermoeden wijst naar een mogelijke overwinning
van de eindelooze botsing der levensmachten, een syn-
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these, die de verscheurdheid van het leven heelen kan.
De tweede verbeelding geeft de drie verzoekingen in de
woestijn. Ik gaf reeds een voorbeeld van de geweldige
verbeeldingskracht in deze tafreelen, die zooveel minder
voorstelbaar schijnen te zijn dan die van het eerste
hoofdstuk. Ook het dramatisch element, dat heel dit
ideeën-verbeeldend boek zijn eigenaardig karakter geeft,
komt hier sterk op den voorgrond. Het ligt niet alleen
in den vorm : de botsing tusschen Jezus en Satan, maar
in den even dramatisch-gevoelden inhoud : de botsing
der groote tegenstellingen. De eerste verzoeking verbeeldt de botsing van geest en zinnen, het is de verzoeking der los van den geest, geheel op zich zelf terende
zinnenlust. En in zijn geheugen-der-toekomst ziet Jezus
de reeks der vrouwen, die in zijn leven zullen komen
en het laatst van allen Maria Magdalena, de zondares.
En in haar wordt gesymboliseerd de uiterste vorm
van het dualisme tusschen geest en vleesch, maar tevens
de synthese, die dat dualisme overwint.
„Wel ja", zoo eindigt 't ironisch antwoord aan den
„verzoeker, „zij zal mij aldus beminnen in den teedersten
„ootmoed, en ik, ik zal haar beminnen, in alles, als
„haar heer. Zij zal mij begeeren en ik zal haar begeeren,
en zie de eenheid van ons huwelijk. Ik zal ze be„zitten in de heerlijkheid van haar genegen lichaam
„voor mij alléén nog ontbindt zij den gloed van heure
„haren. Want, begrijp mij, ik heb haar lichaam gegeven
„te wezen den glans van hare ziel
„Gij hebt mij verzocht in het vleesch ; o Duivel :
„ziedaar wat ik doe met het vleesch, en de arme
„Eva vaart er wél bij".
In het begin dezer verbeelding wordt de woestijn,
die eens het aardsch Paradijs was, geteekend als het oord
van de harde zuivering, die ook dit lijden inhield :
de wanhoop der onbereikbare zuiverheid. Aan 't einde
der eerste verzoeking wordt gegeven de mogelijkheid
van een volkomen evenwicht, een zuiverheid uitgaande
boven maar niet te realiseeren buiten de beteugeling om.
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De tweede en derde verzoeking zijn die der Verwaandheid en der Machtsbegeerte. Hier vooral komt de kerngedachte van het geheel tot uiting, dezelfde die ook in
„De Bestendige Aanwezigheid" het hoofdmotief was.
Daar heette het : „Men nadert God alleen in naaktheid en de hemel is den rijkbeladenen gesloten". Hier
wordt die levenswet der Nederigheid gesteld als ook de
wezens-wet van God zelf, als spil der wereld.
Jezus verhaalt hoe Satan hem glorieus door de
hemelen wandelen deed en allen die hem zagen hun
goden vergaten en hem aanbaden.
„En dit verdroot mij uit der mate. Ik immers, ik was
een mensch , niet waar, ik had er mij waarachtig
„genoeg moeite voor gegeven ! Een God ook ? Maar
„dat juist moest ik nog bewijzen. Ik was gekomen om
„te overtuigen dat ik God was, en op welke wijze men
„dat gelooven moest. Satan, hij, deed mij glorieus door
„de hemelen wandelen : ik wroegde er om, waarlijk,
„dat ik al dezen op zulke wijze God werd !"
Niet aldus langs den weg van glorie, maar langs dien
van oppersten deemoed.
In die lijn van gedachte ligt ook de laatste verbeelding,
met haar zeer persoonlijke vertolking van het scheppingsverhaal. De schepping is hier gezien als de uiterste zelfontlediging Gods, God zich voortdurend verarmend bij
elke scheppingsdaad. Arm tot den bodem zijns wezens
zoo waarde God door het Aardsch Paradijs, dat
bestendigd lag in het najaar zonder hoop van herbloeien.
„Hij waarde. De hemel rilde. Het was of God rilde.
„Maar Hij wist dat Hij zonder deze armoede de armoe
„niet bewerken zou van wie Hem nog waardig kon
„wezen. Hij stelde Zijne goddelijke armoede als teeken der
„bedenkenis, alsdat Hem alleen Armen nog zouden bereiken : armen aan geest en armen aan boosheid, armen
„aan vreugd en armen aan erkenning, armen aan vrede
„en armen aan al".
„Nog eenige practische lessen. Hij zou ze, Hij de
,
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„goddelijke berooide, geven in 't voorbeeldig-gehavende
„kleed der menschelijkste ellendighei d.
„Daarna
„Daarna moesten zij het maar weten !"
Het boek eindigt met een „daarna". Bij elke hoogere
wending, die de schrijver bereikt, gaat een weg, weer
'verder, en ook waar men geen weg ziet heenleiden, duidelijk en klaar, ziet men verre verschieten met beloften
van bereikbaarheid. Zulk een vergezicht is in de synthese
van de eerste verzoeking en in de vallei der rust, aan de
andere zijde van den Berg der verzoeking, dat valleitje,
dat was als „'t gewenschte oord-der-rust voor Rechtvaardigen en Bedrukten, Zachtzinnigen, Barmhartigen
en Vervolgden, en waar het einde der verzoeking naar
verwijst, als Satan op zijn machtsbewijzen het antwoord.
krijgt : Maar ik ik ?.... .. Hewel, ik geloof dat ik
op dien berg de Zaligheden (de zaligheden der ellendigen
en berooiden) nog zal preeken "
Karel van den Woestijne denkt hier in zijn snijdendscherp doorvoelen der verscheurdheid door tot het alleruiterste, tot den grens der volstrekte levens-armoede,
het los-laten van alles, van alle zinnenweelde en kennis,
van den hoogmoed niet alleen maar zelfs ook van de
geringste streeling die de beteugeling van den hoogmoed
geven kan. Maar daarvoorbij ligt de heeling der gescheurdheid, die hier hoop is en vermoeden, nochtans
eigenlijk reeds feit, „waardoor de dag is opgeklaard".
Elk der verbeeldingen geeft dat in zin en klank van
zoo enkele passages, die vol zijn van ingehouden, als
in vrede gestilde jubel. In den terugkeer der Herders
b. v.: „Er was een nieuwe hoop in hen, en dat is zoo„veel als een zekerheid.
„En toen zijn ze opgestaan, en, bij een blijderen galm
„der weder-zingende engelkens gekeerd zijnde naar
„hunne kudde, zoo vernamen ze, als met een ondub„belzinnige verademing, het eerste geblaat in den ont
„wakenden ochtend, het geblaat waar ze eens zoo diep
„om hadden Bekommerd".
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En die vrede van het gevonden evenwicht spiegelt
zich ook in den vorm zelf. Er spreekt uit zijn vormschoonheid een bezitten der levenskrachten, die eerst
zijn overwonnen door ze te stellen buiten zich, door er
zich van te ontdoen. Zoo doet o. a. de zware pracht aan
van de stoeten der Koningen. De verheerlijker der opperste armoede kan deze pracht uitbeelden met liefdevolle
uitvoerigheid, de heerlijkheid van den mensch en het
menschenleven, van jeugd, en liefde en macht en
rijkdom in volle schoonheid recht doen, nadat ze is
erkend in haar ontoereikendheid en zóó juist is geworden tot eigenst eigendom. De wijze, waarop de
dichter dezer Verbeeldingen tegenover de wereld der
waarneembaarheden staat, vrij en toch met eerbiedige
bewondering, doet telkens weer denken aan die andere
regels uit De Boom-van-Groot-Verdriet :
„De manendos van veel dapp're gedachten
omwuift de welvingen van hun gemoed
en de wijsheid der sterrelooze nachten
stroomt als een donk're ader door hun bloed.
Onder hun blik krijgen de argelooze
oogen der kleine vreugde' een dieper glans,
en hunne hand glijdt langs des levens rozen
als langs het loof van een gewijde krans"

Karel van den Woestijne kon worden de schepper van
een groote kunst, omdat hij de cultuur van zijn tijd niet
is genaderd als een geestelijk fijnproever, die al wat
hem schoon of belangrijk scheen, keurend geniet, maar
als de ernstige mensch, wiens denken geen schoon spel
maar waarachtig leven is. Uit de smeltkroes der Europeesche cultuurstroomingen, zooals hij Vlaanderen genoemd heeft, is hij voortgekomen, aan eigen persoon
ervarend hoe moeizaam de groei tot persoonlijkheid
zijn kan bij tweeheid van ras en cultuur. Hij heeft het
lijden gekend dier tweeheid en van dien oppersten graad
van bewustheid die niet kent het van-zelf-sche in denken
en voelen der eenvoudigen, de zaligheid der onbevan-
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genheid. Als de Adam zijner laatste Verbeelding heeft
hij de vragen gedaan, de een na den ander, die hem
uit het Paradijs der onbevangen levens-aanvaarding
verdreven hebben. Maar daar doorheen is hij geworsteld
tot een nieuw Evenwicht, waaruit zijn kunst is gegroeid, ernstig, huiveringwekkend van ernst soms,
omdat zij draagt de afdruksels dier worsteling, maar
ook van vaste rust en schoonheid, omdat zij gedragen
wordt door dat evenwicht. Van onrust uitgaande tot
dit stralend vermoeden van Vrede, is zijn kunst universeel en toch absoluut persoonlijk. Op haar is volkomen
van den Woestijne's eigen definitie toepasselijk : „Binnen
„de grenzen der personaliteit en hare componenten
„houdt levens-stijl steeds een waarheid in".
Zijn kunst is zeer moeilijk en misschien slechts voor
weinigen geheel te doorgronden, en toch van een wijde
toegankelijkheid, omdat elk waarlijklevend mensch die
zijde van des dichters waarheid kan benaderen, waarvoor hij zelf rijp is. Het is niet mogelijk zich met overgave in deze Verbeeldingen te verdiepen zonder deze

dubbele winst : verdieping van eigen zieleleven en de
onzegbare, fijne blijdschap, die hooge schoonheid mededeelt.

LIEDEREN UIT 'HET BOEK DER LIEFDE'
DOOR

RENÉ DE CLERCQ.

Uw blik is mij gebleven,

langer dan glans, langer dan roem,
in mijn bewogen leven
gelijk een klare bloem.
Uw blik staat stralend open,
gaat het mij goed, gaat het mij kwaad.
Dies kan ik wonder hopen.
als alles tegenslaat.

Wat of het grauw mij griefde ?
treedt op mijn hart, trapt op mijn eer
Uw blik is louter liefde.
Wat kan de hemel meer ?
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Toen ik uw ziele heb gehoord,
toen stierf het woord
en werd het lied.
Ik hoor het stralen telken nacht,
verheug mij om der sterren pracht,
begeer ze niet.

De avondster schijnt op mijn hart.
Klare wolken vloeien.
In de wouden, blauw en zwart,
nachtegalen bloeien.
Nachtegalen geuren uit
wonderlijke minne.
De avondster trilt op geluid.
Zing, vriendinne.

Waarom mij heen en weder slingeren,
met geweld van smart ?
Ik voel het dartelen van uw vingeren
op mijn hart.
Ik voel de siddering van de bloem, die openbreekt
in 't licht,
dat waait en wonder spreekt.
Ach, en mijn hart moet dicht.
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Klop niet, met harden slag, de klokken
van mijn ziel,
het duister brons.
Eer kunst, om zuiveren klank, iets schoons verniel,
verwek geen schokken,
geen trilling tusschen ons.
Klop niet, beuk niet, met harde slagen.
De klokken barsten vóór ze klagen.

Nu gij in mij gelooft,
nu gij vertrouwend mint,
leg op mijn hart uw hoofd,
teederlijk als een kind.
Staar in mijn oogen niet,
staar in den klaren nacht ;
Zoo daar een ster verschiet,
weet gij uw wensch volbracht.

Ach, de groote stad
houdt mijn schat
weigerlijk geborgen.
Zal ik u heden zien ?
Misschien.
Zoeken zal ik al den dag
of ik u vinden en kussen mag.
Vind ik u heden niet, dan morgen.
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Vanwaar komt gij getreden,
Mijn schoon geluk ?
Van waar komt gij getreden,
Mijn schat ?
-

Ik kom van uit de hoogte,
mijn schoon geluk.
Ik kom van uit de hoogte,
Mijn schat.

-

Wat ligt daar in uw handen,
Mijn schoon geluk ?
Wat ligt daar in uw handen,
Mijn schat ?

-

Een hart in nieuwe rozen,
Mijn schoon geluk.
Een hart in nieuwe rozen,
Mijn schat.

Kijk mij aan, kijk mij aan,
met uw vriendlijke oogen aan.
Naar uw oogen gaan mijn oogen,
kijkend of ze kijken mogen
en mijn beeld er in zien staan.
Kijk mij aan, teeder aan.
Naar uw oogen gaan mijn oogen,
tot de vonken, die daar vlogen,
smelten in den liefsten traan.
Kijk mij aan, starling aan.
Naar uw oogen gaan mijn oogen,
hijgt mijn harte stormbewogen.
Kijk mij aan, starling aan,
kijk mij eeuwig, eeuwig aan.
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Zal ik klagen, klagen nu,
om de dagen ver van u ?
Zal ik toonera weeke smart,
met uw oogera op mijn hart,
en uw zoenen warm in mij
en de groene hoop daarbij ?

Klagen niet, verlangen zeer,
tot ik in uw armen keer.

De Winter komt met wind en kou.
Mijn roode beuk ziet woest.
Ik weet wel wat me troosten zou,
als iets me troosten moest.
Ik weet wel wat verheugen zal,
wen alles keert tot smart :
Der schoone liedren peerlenval
klaar op mijn hart.
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Wat kan de grauwe Winter doen,
al rooft hij zon en bladeren ?
De Lente is in onze aderen
met geur van bloesems en gezoen.
De Lente is in het lief geluid,
dat bloeit uit uwe handen.
Prachtbloemen volle manden
regenen om mijn hopen uit.
Want gij zijt mijn, in liefde mijn
zoo waar uw oogera stralen,
waar gij zult ademhalen
zal ook mijn lucht, mijn leven zijn.

Mag nu de liefde schenken,
bij vele vreugd veel smart.
Zij heerscht in als denken ;
zij vult geheel ons hart.
Als in de gouden kleuren
van 't herfstelijk geboomt,
God zelf is in 't gebeuren
dat onze zielen vroomt.
Wat nood, zoo nijd van menschen
ons donker tegenblikt ?
Wat wij in schoonheid wenschen
heeft Hij al lang beschikt.
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Rood is het bloed in de palmen der handen,
rood is het bloed in de bloem van den mond.
Ei, in de sneeuw te branden,
te branden,
bloemen te gaan uit den harden grond !
Zie, o zie, hoe de dennen verhoogen,
kerstboomen, trotsch op hun heerlijke dracht !,
Overal glans van uw oogen,
uw oogen :
't licht dat de Lente in den Winter bracht !

Lang kind te zijn, lang kind te zijn !
Het harteke op het handekijn,
de haren wild, het mondje rood
en de oogen groot !
Den man geheugt
het hooge dansen in de vreugd,
het scherpe gillen in de pijn.
Zoo menig, gaat het kind er uit,
verkwikt, verwarmt noch jonge bruid
noch oude wijn.

Het hart verdort, de dag verbloedt.
Ach, in den purpren avondgloed,
wat roze nog van morgenschijn :
Lang kind te zijn
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Sneeuwvlokjes zijgen
rustig neder,
op de daken, op de twijgen,
maken laken en schoon weder.
Ik ging zoo geern heel ver te voete,
wist ik mijn zoete
in sneeuw te ontmoeten.

Voorluiderkens der klare dagen,
witte klokjes,
zijt gij daar ?
Zoo wiegt en waait, met kleine schokjes,
om blijde maar
door liefdeland te dragen.
Uw wekken is zoo vroom en vreemd,
dat niemand uwe stem verneemt,
tenzij degene
die, in blank gemoed,
als lang den galm vermoedt.
Dies, klokjes, laat
het wonder zoo geschieden,
dat slechts eene
ééne raadt
wat of uw luiden mag bedieden
en medewil waarhenen
mijn hart ter feeste gaat.
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Kond, troostlijke avondzegen,
omlommer leed en lust.
Oak wie den dag genegen
verlangen rust.
Ook wie in liefde stralen
begeeren zachter pracht.
Wil dalen, stil dalen
dan stijgt de nacht.

Het hout wordt groen, het hout wordt luid.
De vogels slaan er bloesems uit
door algeweldig zingen.
Er zit een vogel op mijn hart.
Hij slaat, hij slaat, hij slaat zoo hard :
't kan elke stonde springen.
En als mijn harte springen moet
het zal een bloeien zijn van bloed

.
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LIEDEREN UIT `HET BOEK DER LIEFDE,.

Als alle waatren spiegelend staan,
de boomen hoog daarin,
dan zal ik tot mijn liefste gaan
met hoogen zin.
-

-

Waarheen, schoon lief ? De merel fluit ;
de leeuwerik smelt in zang
Aan uwe hand, landin, lapduit,
mijn leven lang.
Al floot de haat, al kreet de nijd.
Zing gij, ik hoor ze niet.
Zoolang uw blik mij hart verblijdt,
bloeit ook mijn lied.
Mijn lief heeft mijne smart gezoend,
mijn vreugden overdauwd.
Daarvan is 't al de aarde groent,
de hemel blauwt.

AANTEEKENINGEN OP DE WERELDGEBEURTENISSEN
DOOR

Mr. J. C. VAN OVEN.

x x.
Een nieuw geluid.
Zwaar van toekomstbeloften, als de natuur in de
aanbiddelijk lichte vroeg-voorjaarsdagen dezer Februarimaand, zijn de wereldgebeurtenissen geweest, en zij
overstelpten ons, nauwelijks minder dan toen het nog
oorlog was. Wel is de stemming van het „nun soll sich
Alles, Alles wenden" ons nog zeer verre, maar er zijn
toch teekenen die hoop geven op het keeren van 't wintergetij in de wereldhistorie, dat met den oorlog inzette
doch met zijn ophouden niet afgesloten werd. Het
zal ook nu nog wel geruimen tijd voortduren en nog
lang daarna zullen de gevolgen nawerken, ja wij hebben eigenlijk geen enkele grijpbare reden om aan te
nemen dat de tijden niet nog somberder zullen worden
dan ze zijn en waren, maar niettemin zijn die enkele
gunstige teekenen ons even welkom als de sneeuwklokjes,
en zoo wenig zijn wij verwend met goed nieuws dat we
al blij zijn met een aalmoes als deze.
Ja, ongetwijfeld wijzen de besluiten die de staatslieden der Entente op hun bijeenkomst in Londen genomen moeten hebben, de verzachtingen aangebracht
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in de uitvoering van het verdrag van Versailles, op een
wijziging in den geest der overwinnaars : Duitschland
mag de oorlogsmisdadigers voorloopig zelf berechten ;
men zal den gewezen Keizer niet met geweld uit Doorn
komen halen maar verandert de uitleveringsvraag,onder
den schijn van een terechtwijzing aan onze regeering,
in een dringende raad om hem onschadelijk te maken :
de Duitschers krijgen drie maanden uitstel om hun
leger tot een onvoldoend politie-corps te maken ; de
Turksche Sultan blijft in Konstantinopel, en over de
valuta-ramp zal internationaal overleg gepleegd worden,
waarbij de overwonnen volken toch wel noodzakelijk
zullen moeten meepraten. Ik wil allerminst zeggen
dat al deze concessies op zich zelf heilzaam of heugelijk
zijn, want wie zou het betreurd hebben als de Turkenheerschappij in Europa eindelijk eens en voor al naar
de geschiedenisboeken verwezen was, en ik voor mij
zou mijn rechtsbewustzijn niet gekwetst gevoeld hebben wanneer de Duitschers wél gedwongen waren de
beulen van Dinant en Leuven uit te leveren. Maar dit
is voor 't oogenblik bijzaak want wat ons met zoete
hoop vervult is het feit op zich zelf dat. de Ententeleiders tot zoo belangrijke concessies overgegaan zijn,
omdat dit erop wijst dat de oorlogs- en overwinningspsychose wijken gaat en de rede veld wint op overwinnaarswaan. Het verdrag van Versailles bevat dus
niet den onwrikbaren en onveranderlijker wil der machtigen, en de onuitvoerbaarheid van sommige zijner
bepalingen wordt metterdaad erkend.
Zoo moest het gaan en zoo alleen kan dit zeer onvolmaakte product van geven en nemen een betere toekomst voorbereiden en 't is daarbij van weinig belang,
dat dit aan den dag treedt niet doordat men tot beter
inzicht komt, maar als een gevolg van de nuchtere
overweging dat pogingen om de uitlevering af te
dwingen vermoedelijk meer nadeel dan voordeel zouden
brengen aan de Entente-volken zelf. Het bewijst slechts
dat zij goed gezien hebben die het verdrag nimmer
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verheerlijkt en nimmer uitgekreten hebben, maar het
zagen als 't noodzakelijk resultaat van een overwinning
bevochten na zulk een oorlog en door zulk een cornbinatie op zulk een vijand, en die er goeds van verwachtten juist dank zij de feitelijke onuitvoerbaarheid
van sommige bepalingen. De verzachting zou komen en
moest komen zoodra de onvereenigbaarheid blijken
zou van zijn hardheden met het verlangen naar hernieuwd verkeer met de overwonnen volken en ten gevolge daarvan de oorlogs-haat zou gaan uitslijten. 't Is
zeker geen teleurstelling dat dit proces nu reeds inzet,
d.i. één maand na het definitief in werking treden van
he verdrag !
Of de uitlevering van de zoogenaamde oorlogsmisdadigers inderdaad een feitelijke en fysieke onmogelijkheid geweest zou zijn, zooals de Duitsche regeering en
de. Duitsche pers verkondigd hebben aan elk die het
hooren wilde, kunnen wij daarlaten. Hadden de overwinnaars den eisch een jaar vroeger gesteld, dan zou het
vermoedelijk niet feitelijk onmogelijk geweest zijn en
wellicht ook nu nog niet, als zij 't hiervoor over hadden
een nieuwen oorlog te beginnen, d. i. als een geallieerde
troepenmacht gereed stond om over den Rijn te trekken
en Hindenburg c. s. te komen halen, gelijk er een was,
verleden jaar, toen Duitschland bij hoog en laag bezwoer dat het 't verdrag van Versailles niet onderteekenen zou. Dan, gelooven wij, had men toegegeven
evengoed als destijds. Maar het groote belang van wat
nu geschiedde is juist, dat men dit er niel voor over
had : dat de geest onder de volken der Entente niet
meer zoo fel van haat is tegenover den verslagen vijand,
dat een nieuwe militaire expeditie, hoe makkelijk ze
ook slagen zou, ondernomen kan worden voor zulk
een doel. D At is een bewijs dat de oorlogsgeest plaats
gaat maken voor dien van vrede ; het verdrag van
Versailles ligt daar als voortdurende bedreiging van den
verslagen vijand en een macht van middelen geeft het
aan de overwinnaars om hem in bedwang te houden,
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maar volstrekt aan hun genade overgeleverd, gelijk
een jaar geleden, is hij niet meer. Er is een grens, die
de Engelsche en Fransche staatslieden zelf niet overschrijden kunnen, omdat de stemming onder hun volkeren niet meer elken maatregel tegen Duitschland die
dienstig kan zijn om elke bepaling van het verdrag af
te dwingen, toestaat. De Entente-volken zelf beginnen
vrede met Duitschland te wenschen en dit is het dat den
toestand van de verslagenen iets minder hopeloos
maakt.
Wat Frankrijk betreft is dit alles niet met zekerheid
vol te houden, wat Engeland aangaat wel. Wie zal zich
over het verschil verwonderen ? Frankrijk heeft de
uitvoering van het verdrag noodig om zelf weer op
adem te komen, Engeland heeft de voordeelen reeds
grootendeels binnen. Frankrijk bloedt uit duizend wonden, Engeland is op weg zich te herstellen. Frankrijk
haat in evenredigheid van zijn lijden en vreest tegelijkertijd, Engeland voelt zich gerust nu het Duitsche
gevaar bezworen is en kijkt uit naar verdere perspectieven. Kortom, nu eerst doet zich gevoelen onder hoe
verschillende omstandigheden, met welk verschillend
doel de bondgenooten den oorlog gevoerd hebben.
Toch moet ook in Frankrijk de stemming komen die
zich in Engeland zoo duidelijk begint af te teekenen
en wel vooreerst omdat zelfs • een haat en afschuw als
de Duitsche barbaarschheden in België en Frankrijk
verwekt hebben, moeten uitslijten, maar vooral omdat
in het leven der volkeren motieven als deze toch niet
bestand zijn tegen den drang der materieele factoren.
En wanneer in Frankrijk het besef doordringt dat Duitschland de oorlogsschatting in waarheid niet betalen kan
als men het zijn kolen, ijzer, schepen en vee afneemt,
en als men het crediet weigert om voedsel en grondstoffen te koopen, dan zal het nuchtere eigenbelang
't winnen op de befaamde en inderdaad nimmer te
onderschatten inponderabilia. Juist de sterkste sympathie
voor Frankrijk en de innige verontwaardiging over dien
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barbaren-inval die een van de heerlijkste landen der
wereld in een woestenij herschapen heeft, moeten ons
doen hopen dat dit besef hoe eer hoe beter in Frankrijk
doordringt. Want hierdoor en hierdoor alleen bestaat
de mogelijkheid dat het Fransche volk zich van zijn
wonden herstelt. Niet Amerika, niet Engeland, niet de
neutralen kunnen Frankrijk tot den bloei terugbrengen
waarop het recht heeft, maar alleen het sterke Fransche
volk zelf en alleen met hulp van het groote Duitsche
buurvolk. Niet door dit uit te mergelen en het te laten
afstaan wat het zelf niet missen kan, maar door het tijd
te laten om zich te herstellen en zijn onmetelijke schuld
af te betalen.
Dit wat Frankrijk betreft. In Engeland begint dit
besef reeds door te dringen. Hoe volkomen daar de
stemming gewijzigd is sedert een jaar is met overgroote
duidelijkheid gebleken in de uitleverings-quaestie. Wie
die Britsche pers kent vindt in haar een schier onfeilbare graadmeter van den volksgeest en als nu in zake
de uitlevering van de oorlogsmisdadigers en van den
Keizer de Daily News, Westminster Gazette en Manchester Guardian, d. i. de groote bezadigd-liberale pers,
dag in dag uit durft toornen over de dwaasheid van
het uitleveringsplan, als dan de in 't midden staande
Daily Chronicle aarzelend daaraan gaat deelnemen en
hiertegenover geen storm opsteekt in de Jingo-pers,
dan is het zonder meer duidelijk dat de Britsche volksgeest niets meer hiervan hebben moet en men kan er
zonder mankeeren op rekenen dat ook de regeering dan
zal inbinden. Zoo is het gegaan ten aanzien van de oorlogsmisdadigers en 't was duidelijk dat daarbij de Engelsche
pers front maakte tegenover den Franschen bondgenoot,
die het inderdaad terstond moest afleggen toen de
diplomaten bijeenkwamen niet meer als vroeger in
Parijs, maar nu in Londen en niet meer onder Clemenceau
maar met den zooveel kleineren Millerand in diens plaats
als Frankrijk's vertegenwoordiger. Is het niet alsof deze
uiterlijkheden symbolische beteekenis hebben ? En niet
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anders ging het met de Keizer-quaestie al heeft men
daar den schijn willen bewaren dat de mogendheden
niet van hun prooi afzien. Want ook hier staat de Engelsche openbare meening tegenover de Fransche, als
de laatste welke dwangmaatregelen ook tegenover ons
land zou billijken wanneer onze regeering zich niet gerechtigd acht den gewezen Keizer, welke ook zijn misdaden mogen zijn, aan zijn vijanden uit te leveren. Ook
dit was weer overduidelijk in . de Londensche pers, want
als de Times de fiolen van haar toorn uitstort over de
jongste Keizer-nota der Entente, dan kan men daaruit
allerminst lezen dat naar haar meening de geallieerden
den Keizer moesten komen halen of ons moesten dwingen
hem af te geven, maar alleen dat de heereen diplomaten
een allerongelukigsten vorm gekozen hebben om hun
aftocht te dekken.

Het is dus duidelijk als de dag : het Britsche volk
treedt gaandeweg uit de oorlogs-periode in die van den
vrede, Frankrijk streeft nog tegen, dreigt met blijvende
bezetting van den linker Rijn-oever en wat dies meer
zij maar op den duur zal het niet anders kunnen doen
dan den koers volgen dien Engeland thans aangeeft.
Waar ligt de oorzaak van dit nieuwe geluid ? De diepst
liggende, schoon niet erkende oorzaak is, het spreekt
van zelf, het bloote feit dat de oorlog al meer dan een
jaar uit is, d.i. dat men begint te vergeten en in de
toekomst te zien inplaats van naar het verleden en dat
met de verdwijning van het Duitsche gevaar de Duits:cher zijn schrikwekkend aangezicht voor den Engelsch
man verloren heeft. Directe en praktische oorzaken
helpen dit proces zich voltrekken. Zij zijn veelvuldig,
niet allen na te speuren en ik wijs slechts op een die
van groot belang schijnt.
Zij is de voor ons, inwoners van de Oude wereld,
volslagen ondoorgrondelijke houding van het volk en
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de regeering van Amerika. Daar is een volk dat den
oorlog heeft gevoerd met een geestdrift zeker niet geringer dan die van Engeland ; dat gevochten heeft, evenals
de anderen, uit idealistische naast berekenende motieven, maar dat zeker minder dan alle andere groote
mogendheden eigen voordeel heeft nagejaagd. De overwinning is nu behaald, het doel bereikt, en inplaats
van thans mede te werken aan den opbouw van de
Oude Wereld, trekt het zich terug iii zijn isolement,
weigert de deelneming aan het groote wereld-statuut
waaraan zijn president zijn zegel heeft gehecht, kortom
laat de Oude Wereld zijn en blijven wat zij is als lag zij
op een andere planeet. Vraag : waarom dan maar niet
buiten den oorlog gebleven ? Ik kan op dit wonderlijke
verschijnsel en de mogelijke verklaring hier niet ingaan ;
het is zoo gecompliceerd en veelzijdig dat ik er een afzonderlijk opstel aan zou moeten wijden : ik wijs slechts
op het groote belang van deze Amerikaansche afzondering, politiek en economisch, voor de staatkunde der
Entente en in 't bijzonder voor Engeland. Toen namelijk
Amerika vast verbonden was aan het Entente-bondgenootschap was dit tot op zekere hoogte oppermachtig
in de wereld in politieker zin, terwijl de economische
steun van het bloeiende werelddeel over den grootes
plas een betrekkelijk spoedig economisch herstel van
de Entente-landen beloofde. Dit alles valt weg nu
Amerika wel is waar den band niet doorsnijdt, maar toch
zich gaat afzonderen gelijk vroeger, zijn eigen weg bewandelt in politieke zaken en verdere medewerking
aan het economisch herstel van Europa weigert. Dat
dit een scheeve verhouding te weeg brengt laat zich hooren
want Amerika bemoeit zich toch nog telkens met Europeesche aangelegenheden, laat zijn stem hooren in de
Adriatische en de Turksche quaestie, poogt dus nog
een zekere voogdij uit te oefenen al helpt en steunt het
niet meer. Misschien is dit een teeken dat het na eenigen
tijd weer van richting veranderen zal, maar misschien
ook niet en de kans is zeker niet gering dat het zich
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spoedig heel en al uit de Europeesche zaken zal
terugtrekken. Natuurlijk meenee wij in Europa dat
dit een kortzichtige politiek is die den wereldvrede
weer verder af brengt en gelooven wij dat na langen
of korten tijd Amerika zal merken dat de zeeën die
het van de rest der wereld scheiden geen . inter-planetaire
ruimte zijn en dat zijn belang meebrengt, zich niet af
te zonderen. Maar met het feit heeft men te rekenen
en dit brengt mee dat de Entente nu weer een Europeesche bond geworden is inplaats van een wereldbond.
Als zoodanig evenwel staat ze niet zoo muurvast als ze
stond toen Amerika er bij was, want ten slotte omvat
zij slechts drie van de Europeesche groote mogendheden, waarvan één, Italië, altijd 'n weinig onberekenbaar is, en de rest van ons werelddeel met zijn circa
tweehonderdmillioen inwoners staat erbuiten. Wat is
de consequentie ? Dat men zich tegenover die rest niet
meer vijandig kan houden als tot dusver, d. i. dat de
harde trekken op het overwinnaarsgelaat zich moeten
ontspannen om plaats te •maken voor den innemender
glimlach van hem die de vriendschapshand komt toesteken. Natuurlijk gaat dit niet in eens en de glimlach is nog allesbehalve innemend, maar dat het er van
komen moet als de toestand zich blijft evolueeren in de
richting van deze weken, is duidelijk. En daarvan is
dan het onmiddellijk en onvermijdelijk gevolg dat men
afziet van een uitlevering die wellicht een zeer gemotiveerd rechtvaardigheidsgevoel zou bevredigen maar die

geen enkel materieel of politiek voordeel oplevert, integendeel veel last zal brengen, en waarmee men riskeer t.
het verslagen volk met hetwelk men nu juist moet gaan
samenwerken, dermate tot wanhoop te brengen dat het
zich in den afgrond stort die nog immer naast zijn weg
gapen blijft.
Ook wat Rusland betreft kon het niet anders of cie
nieuwe situatie moest invloed uitoefenen op de politiek en zoo hoorden wij ook hier een nieuw geluid. Het

was Lloyd George die het hoores deed in schijnbaar
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nietszeggende woorden : het bolsjewisme is blijkbaar
niet met wapenen te overwinnen zeide hij men wil
ook geen vrede met de Sovjet-republiek, maar slechts
handel. Dit schijnt eenvoudig genoeg, want ook met
wilde volkstammen leeft men niet in oorlog en niet
in vrede maar men drijft toch handel met hen, en de
handel die met de Russen gedreven zal worden zal
inderdaad een handel als met wilden zijn, d. i. een ruilhandel. Maar intusschen is dit toch wel degelijk een
nieuwe richting in de politiek ten aanzien van de bolsjewisten, want al wordt er dan geen vrede gesloten, al
zal er geen Sovjet-gezant in Londen wonen en geen
Britsche vertegenwoordiger In Moskou, er zullen toch
vreedzame betrekkingen zijn met hen die tot dusver
beschouwd werden ik zeg niet : ten onrechte als de
vijanden van het menschelijk geslacht. Er zal telkens
overleg noodig wezen en nu reeds, terwijl er nog een
soort oorlogstoestand bestaat, onderhandelen Engelschen en Russen in Kopenhagen en komen tot overeenstemming omtrent uitwisseling van krijgsgevangenen.
't Is duidelijk dat deze houding van de Engelsche
regeering geheel in overeenstemming is met de hierboven geschetste algemeene situatie. Nu Amerika zich
terugtrekt, moet Europa voor zich zelf zorgen, en Rusland hoort tot Europa. Dat het geregeerd wordt door
menschen die de maatschappelijke orde omver willen
werpen in alle landen, is een bezwaar, maar men moet
er overheen stappen en men heeft vroeger immers zoo
vele jaren samengeleefd n gehandeld met een Rusland
welks politieke toestand evenmin als de tegenwoordige
overeenstemde met West-Europeesche opvattingen ?
In plaats van met een door Tsaar Nikolaas geterroriseerd Rusland gaat men nu handelen met een dat zucht
onder de tyrannie van Tsaar Lenin. Ziedaar alles.
Intusschen wordt hiermee de positie van de SovjetRepubliek in de wereld een geheel andere dan ze was.
Dit is nog zooveel te meer het geval omdat ook Duitschland zich gereed maakt handelsbetrekkingen, gebaseerd
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op goederenruil, aan te knoppen met de heerera in Rusland. Derhalve, de wegen die Rusland met Europa verbinden zullen eerlang weer openstaan en dit Rusland
zal zijn het Rusland der Sovjets. Zoo sterk is de drang
naar samenleving onder de volken dat een kloof als die
tusschen de wereldbeschouwing en de politiek der bolsjewisten en die van West-Europa haar op den duur niet
verhinderen kan.
De toekomst alleen kan leeren of deze wijziging in de
positie der Russische Sovjet-republiek een heil dan wel
een ramp voor de menschheid worden zal. De „geheime
samenzwering" in Amsterdam, de vestiging der derde
internationale aldaar bewijst, dat al verandert de houding van de Europeesche politiek tegenover de bolsjewisten, dezen hunnerzijds hun houding tegenover het
kapitalistische West-Europa niet wijzigen.
x^

*

Ik behoef nauwelijks te zeggen dat, gezien van het
standpunt in dit artikel beschreven, onze aansluiting
bij den volkenbond, waartoe de Tweede Kamer in deze
maand besloot, een noodzakelijkheid is. Juist als Europa
op zich zelf aangewezen de toekomst tegemoet gaat en
de toenadering van wie tot nu toe gescheiden waren
zich begint te voltrekken, kan een klein land als het
onze zich niet afzijdig houden, ondanks alle moreele
en materieele bezwaren. Wat de Amerikaansche Unie
zich kan veroorlooven staat ons niet vrij, ook al mochten
wij het willen.
Groningen, 23 Februari.

LEESTAFEL.

Opmerkingen over het gevoel van het schoone en verhevene
door Im. Kant. Vert. en toegelicht door H. P. Blok. Sneek.
J. F. van Druten.
Door Kants groote kritieken, die een twintigtal jaren na deze
Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen uitkwamen, is dit vroegere kleine werk niet verouderd. Al is de transscendentale methode die eerst in de kritieken toegepast wordt, Kants
groote vinding, toch wil de lezer bij het doorlezen van de Beobachtungen gaarne alle wijsgeerige methodevraag vergeten. Het boekje
is een vlot geschreven en aangenaam leesbare verhandeling over een
onderwerp van psychologische aesthetika. Wie alleen de kritieken
kent (en misschien de Kritik der Urteilskraft nauwelijks) en zich
een begrip van den wijsgeer gevormd heeft na de moeilijkste passages
van dh Kr. den reinen Vernuft te hebben doorworsteld, staat verbaasd
daaropeens denzelfden denker als den aangenaamsten causeur te zien
optreden. Welke natuurtafreelen en welke menschelijke gedragingen
bij den toeschouwer het gevoel van schoonheld en van verhevenheid
wakker roepen en hoedanig de onderscheidenheid dezer beide toekenningen is, ziedaar het onderwerp. Het boekje is vol met verrassende
en geestvolle opmerkingen ; het bestaat zelfs daaruit, veel meer dan dat
het betoogend is gebouwd. Kant heeft eens zijn lezers willen pleizier
doen met een overvloed van vindingen, die hij bij zichzelf had opgezameld. Daaruit is dit boekje ontstaan. Niet alle uitspraken zullen
wij aanstonds onderschrijven (bijv. die over Holland op blz. 68 en 72,
waar vergeten wordt dat juist Holland een der grootste kunstgebieden
is, wat Schopenhauer niet vergat !) maar weinige zijn er die niet tot
nadenken prikkelen. De vertaling door den Heer Blok , loopt vlot.
Bij woorden wier zin moeilijker is weer te geven door een Hollandsch
woord is het origineel in de noten vermeld. De noten omvatten het
grootste gedeelte van het boek en bewijzen een groote kennis van het
onderwerp en van de 18de eeuwsche kunstleer. Zij zijn interessant
op zichzelf. Ik heb slechts aanmerking te maken op den ondertitel :
een inleiding tot de Kantiaansche Philosophie. Die kan in dit boek
niet gegeven worden, omdat er in de Beobachtungen nog geen sprake
is van de kritische methode. B. de H.
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Dr. J. Clay. De dialektiek en de leer der tegenstrijdigheid
bij Hegel en Bolland. Eikenboom en Timmer, Bloemendaal.
De groote beteekenis van Hegels logika ligt hierin, dat hij over het
denken heeft nagedacht zooals het in zijn werkzaamheid zich beweegt
en ontwikkelt, terwijl de oude logika veeleer een aantal denkvormen
nevens elkaar stelt. Dat de grondbegrippen van het denken in onderling verband saamhangen en uit de zelfbeweging des denkens moeten
worden afgeleid : dat aan te wijzen is Hegels groote verdienste. De
zelfbeweging of zelf-ontwikkeling des denkens draagt zich dialektisch
toe, d.i. het denken beweegt zich door tegenstellingen. Voor de kennis
der logika is dus het begrip der tegenstelling het methodisch grondbegrip, waaruit dan ook volgt dat in de Hegelsche wijsbegeerte het
begrip der tegenstelling een eerste plaats bekleedt. Nu is, merkwaardig
genoeg, dit begrip door Hegel op zeer onvoldoende wijze toegelicht
en ook de onmiddellijke opvolgers en voortzetters der filosofie hebben
slechts half licht dienaangaande ontstoken. H. handelt bijv. in zijn
Encyklopaedie zeer vluchtig over dit onderwerp en ook Karl Rosenkranz in zijn „Erläuterungen" heeft geen helder doorzicht gehad in
het karakter van den „widerspruch" ; want in hoever de tegenstelling een tegenstrijdigheid is of niet is, wordt niet ten bodem toe
doorzocht. Dat nu ook Bolland in dit opzicht geen licht heeft ontstoken wordt door Dr. Clay in dit geschrift betoogd, en de bij Bolland
voorkomende voorbeelden, die het begrip van „tegenstrijdigheid"
moeten toelichten worden met scherpe nauwkeurigheid onderzocht.
„Hoe ik ook gezocht heb naar de voorbeelden bij Hegel, Bolland en
anderen, een werkelijke logische tegenstrijdigheid in goed gedefinieerden
zin, heb ik niet kunnen vinden". Cl. meent dat van tegenstrijdigheid
slechts sprake is, indien aan hetzelfde in hetzelfde opzicht een zeker
gezegde zou moeten worden toegekend en tegelijk ontkend. Hij betoogt
dat de voorliefde tot het paradoxale de Hegelvolgers gedreven heeft
tot het opschroeven der tegenstellings- tot een tegenstrijdigheidsleer ;
en tevens dat aan Hegels filosofie grooter eer zou gedaan worden door
daarin niet het dialektische, maar het spekulatieve element op den
voorgrond te brengen. Het onderwerp van groot belang is zakelijk en
helder behandeld ; Dr. C1.'s geschrift is volle belangstelling waard.
B. de H.
Revolutionnaire Cultuur. Door Dr. H. W. Ph. E. van den
Bergh van Eysinga. Leiden. A. W. Sijthoff, 1919.
Wie dit boek vergelijkt met het eenige jaren geleden verschenen werk
van denzelfden auteur : „Het Weidsch Ornaat. Een gift aan zoekenden",
kan een aanmerkelijk verschil tusschen deze twee boeken opmerken.
De voornaamste indruk, dien „Het Weidsch Ornaat" maakte, was die
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van drukte en onrust. Astrologisch mystische beschouwingen over den
kosmos wisselden af niet toespelingen op natuurwetenschappelijke
theorieën en daar tusschenin werd herhaaldelijk de truc toegepast
,,over het voetlicht heen" op joviale wijze het publiek persoonlijk toe
te spreken. Dat alles maakte meer den indruk van bont dan_ diep. De
natuurwetenschap ging niet diep ; de schrijver kon daarover uit den aard
der zaak niet anders aanbieden dan toespelingen op theorieën, waarvan
de kennis uit populariseerende verhandelingen was opgedaan.
Maar ook op ander gebied liggende beschouwingen gingen niet diep.
En wanneer de schrijver over den Sterrenhemel niet uitgepraat raakt,
denken wij onwillekeurig aan Kant, die den indruk, dien de sterrenhemel
op hem maakte, neerlegde in de weinige eenvoudige maar aangrijpende
woorden : Zwei Dinge erfüllen das Gemüth mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je Öfter und anhaltender sich
das Nachdenken damit beschäftigt : der bestirnte Himmel über mir
und das moralische Gesetz in mir.
En wij kunnen niet nalaten te wenschen, dat de schrijver ook den
sterrenhemel eens mocht zien, zóó, dat zij zoo grooten indruk op hem
maakte, dat hij er stil van werd.
Lezen wij nu zijn nieuwer werk „Revolutionnaire Cultuur", dan
zien wij, dat hij nog wel niet stil is geworden, maar toch aanmerkelijk
minder druk dan in „Het Weidsch Ornaat". Het is, alsof hij meer te
zeggen had, en of hij het daarom op eenvoudiger en rustiger wijze kon
zeggen. Hij behoefde het minder te hebben van kunstmatige effecten
en bijwerk. Er was iets, wat indruk op hem had gemaakt. Dat iets was
niet de sterrenhemel maar de samenleving, en de indruk, dien deze op
hem maakte, was zóó, dat hij er althans stiller door werd. Nu is er
ongetwijfeld veel aangrijpends in de evolutie van de maatschappelijke
verhoudingen heden ten dage, en de indruk, dien zij op den schrijver
maakte is wel te verklaren, en wij kunnen het waardeeren, dat deze
er zich gevoelig voor toont. Maar wanneer wij nu meer in het bijzonder
nagaan, hoe de schrijver op dezen indruk reageert, dan moeten wij toch
zeggen, dat hij haar grootendeels passief heeft ondergaan.

Die passiviteit blijkt daaruit, dat de schrijver den invloed in haar
veelheid en onbepaaldheid heeft ondergaan en er niet een eenheid van
heeft weten te maken. Dit blijkt reeds dadelijk uit de onbepaaldheid
van de titel. Wat is „Revolutionnaire Cultuur" ? Soms is revolutionnair
bij den Schrijver gelijk aan Communistisch ; maar hij vergeet daarbij,
dat men zeer wel communistisch kan zijn en niet revolutionnair. Van de
eerste Christenen wordt meegedeeld, dat zij communistisch leefden,
niet dat zij trachtten het bestaande gezag omver te werpen, nog minder
dat zij lieden waren steeds belust op relletjes.
Een ander maal wordt de revolutionnair idyllisch afgeschilderd,
ongeveer als de door de maatschappij niet bedorven wilde der 18de eeuw.
Weer een ander maal als iemand, aan wien alle baatzucht, wereldschheid
O.E.XX3
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en philistreuze gezindheid vreemd is, hoewel het revolutionnaire van
zoo iemand meer daarin bestaat, dat hij de wereld en de daarin heerschende orde inwendig heeft overwonnen, dan dat hij tracht haar geweldadig
omver te werpen. Soms wordt den indruk gewekt, dat ieder, die buiten
het gewone burgerlijke kader valt door artistieken of genialen aanleg
revolutionnair is.
In tijden, waarin door overrijpheid van de cultuur of door wereldschokkende gebeurtenissen, — of door beide, — het geloof in de heerschende denkbeelden en in de bestaande verhoudingen geschokt is
worden allerlei nieuwe, -- en ook oude, — idealen naar voren gebracht,
waarvan de aanhangers meenen, dat nu het oogenblik om ze te verwezenlijken is aangebroken. Zoolang de bestaande orde niet is omver geworpen,
gaan de aanhangers dezer verschillende idealen samen. Zij zijn eenvoudig
revolutionnair. Het bestaande : voilà l'ennemi. Is eenmaal de bestaande
orde verbroken, dan tracht ieder zijn eigen idealen te verwezenlijken,
en het blijkt dan dikwijls, dat de idealen, van degenen, die eerst als
revolutionnaire broeders samengingen, zeer uiteenloopend zijn.
Dit alles is zeer bekend. Maar men zou van iemand, die als de Heer
van den Bergh van Eysinga een geestelijk leider wil zijn, mogen verwachten, dat hij zijn ideaal te duidelijk voor oogen hield om eenvoudig
revolutionnair te zijn, en dat hij niet in opgewondenheid reageerde op
de verschillende revolutionnaire suggesties, die uit de wereld om hem
heen tot hem komen. Men mocht verwachten, dat hij niet een boek zou
schrijven over „Revolutionnaire Cultuur" en dan dit uit zich zelf
negatieve begrip trachten inhoud te geven, door aan den revolutionnair
alle deugden en begeerlijke eigenschappen toe te dichten, maar dat hij
b.v. zou schrijven over „communistische cultuur" en dat hij dan zorgvuldig zou overwegen de wenschelijkheid en de mogelijkheid der verwezenlijking eener communistische samenleving. En nu is het wel
merkwaardig dat de vraag naar de vatbaarheid voor verwezenlijking
van het communistisch ideaal niet door den Heer v. d. B. v. E. wordt
aangeroerd vóór het Slotwoord, en wel op pag. 219 van het 221 pagina's
tellende boek. Wij lezen daar
„Nu is een zeer gewone tegenwerping, dat ons geslacht te laag staat
om aan het Communisme toe te zijn. En het kan niet geloochend worden
dat de menschheid, en de individu, niet moet worden overschat; wijs
geeren, artisten, propheten, kortom, dieper schouwenden, zij hebben
altijd geoordeeld, dat de wereld in den booze ligt, en dat wij in zonde
zijn ontvangen en geboren en men komt dus tot de overtuiging
van een ouden dichter, dat er kans zou zijn op geluk, als allen wijs waren
en wel deden, hetgeen voorloopig volstrekt is uitgesloten."
V. d. B. v. E. antwoordt op deze tegenwerping „dat de structuur
van welke samenleving ook, haar ethisch leven schept, en dat een
werkelijke, een communistische gemeenschap, gemeenschapszin zal
wekken, waarachtigen gemeenschapszin". „Als men ons dus tegenwerpt.
'
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dat Bolsjewieken en Spartaciërs heusch geen engelen blijken, dan is
dit ongetwijfeld juist, maar met die onvolkomen schepselen realiseert
het Eeuwige z'n goddelijk plan, en dat is een toekomst van zuiverder
gemeenschap, van geestelijke ontwikkeling".
De Heer v. d. B. v. E. is dus van meening, dat bij de wijze, waarop
het Eeuwige bedoelt het goddelijk plan in vervulling te doen gaan
aan Bolsjewieken en Spartaciërs een grooter rol is toebedacht, dan
b.v. aan Wilson, aan Lloyd George en Clemenceau, of aan Ebert en
Scheidemann. Een ander zal daarover misschien anders oordeelen.
Ik voor mij vermeet mij geen uitspraak over het goddelijk plan, maar
over menschelijke plannen sprekende verbaast het mij toch, dat de
Heer v. d. B. v. E. meent, dat het nut kan hebben het communisme in
te voeren in een wereld, waarvan „dieper schouwenden" wel weten,
„dat zij in den booze ligt". Een poging een systeem in te voeren in een
wereld, die er niet geschikt voor is, -- hetzij dan uit haar aard niet
geschikt, hetzij vooralsnog niet geschikt, — kan toch niet anders dan
leiden of tot een fiasco, of, wat erger is, tot een schijninvoeren en daarmee
tot een vervalsching van het ideaal.
En zoo komt het mij voor, dat wij in het werk van den Heer v. d. B.
v. E. aantreffen een poging zich een vast in de rede gegrond standpunt
te veroveren tegenover de maatschappelijke verschijnselen van onzen
tijd. Maar dat deze poging veelal schipbreuk lijdt door een temperament, dat hem ertoe brengt mee te gaan met hetgeen meest tot de
verbeelding spreekt, en dat is niet steeds hetgeen uitmunt door innerlijke
waarde, maar veeleer hetgeen uitmunt door opzichtigheid en buitensporigheid. W.
Prof. Mr. D. Josephus Jitta, De wederopbouw van het
internationale recht, op den grondslag van eene rechtgemeenschap van het menschelijk geslacht. Haarlem. H. D. Tjeenk
Willink en Zoon.

Dit boek van den staatsraad Jitta, gewezen hoogleeraar te Amsterdam,
wiens heldere en zakelijke colleges over handelsrecht en internationaal
privaatrecht ik in dankbare herinnering houd, is van te wijde strekking
dan dat ik het in dit kort bestek zou kunnen bespreken ; ik volsta
met een aankondiging.
In het voorwoord verzekert de schrijver dat zijn boek niet achterlijk
mag heeten, integendeel veeleer zijn tijd vooruit is. Het eerste erken ik
volmondig, maar wat het tweede aangaat belijd ik een bescheiden nietweten, want men zou de gave van een profeet moeten bezitten om te
kunnen zeggen of de rechtsgemeenschap van het menschelijk geslacht,
waarvan dit werk inderdaad „uitgaat" eenmaal werkelijkheid zal zijn.
Dit postulaat dan en de daarmee samenhangende „redelijke beginselen"
vormen het fundament van het boek. Van daar uit wordt het stellige
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recht, d.i. het internationale publiek en privaatrecht, met uitzondering
alleen van het stellige oorlogsrecht — waaraan een afzonderlijke beschouwing wordt gewijd — bezien; aan die redelijke beginselen wordt het
stellige internationale recht getoetst. Van het stellige recht namelijk
nààr de redelijke beginselen moet evolutie plaats vinden en over heel het
gebied toont de schrijver haar aan, terwijl daar waar de evolutie niet te
bewijzen valt, naar zijn meening een factor aan te toonen is die haar
belemmert, maar waarvan men den aard en het weerstandsvermogen
vrij nauwkeurig bepalen kan.
Zoo wordt, om een voorbeeld te noemen, bij het internationale fiscale
recht als redelijk beginsel vooropgesteld, dat den staat, „als plaatselijk
vert 2genwoordiger der menschheid" het recht van belastingheffing toekomt, maar dat hij daarbij gebonden is aan allerlei andere redelijke beginselen, b.v. dat ook aan andere staten hetzelfde recht toekomt en dat hij
een dubbele belasting, die de menschen zou verhinderen in redelijke
economische omstandigheden te leven, moet vermijden. Met deze
beginselen is dan het stellige recht natuurlijk in strijd, want het heeft
niet het minste bezwaar tegen zulk een dubbele belasting als de staat
er kans toe ziet, maar kiemen voor een evolutie naar het redelijke beginsel ontdekt de schrijver o.a. in de aandacht door het Institut de droit
international aan de zaak gewijd.
Op deze wijze wordt het internationale recht over zijn gansche gebied behandeld. De lezer heeft het reeds begrepen ; de beschouwingen
:dragen een sterk natuurrechtelijken stempel. Die redelijke beginselen
wat zijn zij anders dan het jus naturale van de antieken en de natuurrechtsgeleerden en dan het „Richtige Recht" der modernen ? Onuitroeibaar, gelijk de romantiek in de kunst, keert in de rechtswetenschap
de natuurrechtsleer terug, ondanks historische school, positivisme,
utilitarisme en wat men meer bedacht heeft om haar voorgoed te
bannen.
Intusschen de juristen van alle landen zullen, naar ik hoop, met des
schrijvers wenken omtrent de evolutie naar de redelijke beginselen hun
voordeel doen, want dat hij hier een uitmuntende schets geeft voor
toekomstige regelingen, schijnt mij buiten twijfel. J. C. v. O.
Deli-Maatschappij. Gedenkschrift van het vijftigjarig
bestaan (1869-1919).
Het is tegenwoordig, niet het minst bij de woordvoerders in Indië,
mode, alle maatschappelijke kwalen te wijten aan het „kapitalisme".
Dat gaat zelfs zoover dat, wanneer men, zooals een paar jaar geleden
geschiedde, zich hier te lande beijvert, eene som van drie millioen gulden
bijeen te brengen tot het stichten van eene technische hoogeschool
in Indië, als bewijs van sympathie van het moederland, men thans,
in De Gids van Januari j.l. bl. 127 kan lezen : „wij maken ons omtrent
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het doel dezer „schenkingen" geen illusie ; wij weten zeer goed dat zij
gedaan werden tot betere behartiging van de kapitaalbelangen".
Aanmoedigend is dergelijke waardeering zeker niet !
Maar wij zouden de personen, die aldus de welgemeende pogingen
verdacht maken van hen, die er naar streven, Nederland en Indië nader
tot elkander te brengen, in overweging willen geven, op objectieve wijze,
dus zonder vooringenomenheid, kennis te nemen van het bovengenoemd
„gedenkschrift" dat, zoowel door zijn inhoud als door zijne sierlijke
uitvoering en prachtige illustraties, de aandacht ten volle verdient.
De landschappen ter Oostkust van Sumatra, met Deli vooraan,
hadden omstreeks het jaar 1860 geenerlei beteekenis. Uit zeeroof en
slavenhandel verrezen, waren zij tot verval geraakt toen aan die beide
euvels een einde was gemaakt ; de schaarsche bevolking was hopeloos
arm, en met de Sultans en verdere hoofden was het niet veel beter
gesteld.
En nu, ruim eene halve eeuw later, vormen zij eene bloeiende streek,
in vele opzichten een voorbeeld voor andere deelen van den Indischen
Archipel ; dat is té danken aan den ondernemingsgeest, de volharding,
en...... het kapitaal der Hollanders, die vertrouwen hadden in de toekomst !
Het is bekend, dat de Deli-Maatschappij daarbij de voornaamste rol
heeft gespeeld, rechtstreeks of middellijk. Het is niet te sterk uitgedrukt
wat de schrijver van het gedenkschrift zegt : de leiders van de DeliMaatschappij zijn „altijd gedreven door het besef, dat zij in hooge mate
de verantwoordelijkheid droegen voor de ontwikkeling van het geheele
gewest". Zij vonden daarbij steun, in de eerste plaats, van Deli's verlichten Sultan, die het belang van de Europeesche ondernemingen voor
land en volk van den aanvang af ten volle begreep.
De spoorweg, die thans met 414 K.M. baan het land doorsnijdt,
heeft zijn ontstaan te danken aan het initiatief (1881) der Deli-Maatschappij.
De waterleiding, die Medan van zuiver drink- en badwater voorziet
(er zijn 12 openbare badhuizen), idem (1905) ; de Deli-Maatschappij
verstrekte het benoodigde kapitaal.
Wanneer de ziekenverpleging in Deli tot voorbeeld kan worden gesteld aan die van ons geheele verdere Indië, komt in de allereerste plaats
lof toe aan de Deli-Maatschappij, die steeds op onbekrompen wijze
de benoodigde middelen beschikbaar stelde ; zij werd daarbij trouw
door andere groote maatschappijen gesteund.
Wie verder wil weten hoe de Europeesche landbouwondernemingen,
met de Deli-Maatschappij aan de spits, zich op verschillend gebied
hebben ontwikkeld, leze het „gedenkschrift". Zij hebben — al was het
dan dikwijls eerst na doorworsteling van moeilijke jaren -- over 't
geheel rijke vruchten opgeleverd aan de aandeelhouders ; zeker, maar
zij hebben tevens, wat ten slotte toch meer beteekent, van een vrij wel
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waardeloos land gemaakt een der eerste provinciën, zoo niet de rijkste,
van Nederlandsch- Indië.
Is het dan toch niet dwaas, te smalen op de „particuliere ondernemers", die, gesteund door het „particulier kapitaal", dat werk hebben
verricht ? Is het niet veeleer plicht, te waken dat al wat daar, op Sumatra's Oostkust, met zooveel beleid werd tot stand gebracht, niet in zijne
verdere ontwikkeling wordt gestuit ?
E. B. K.

Jan Pietersz. Coen. Bescheiden omtrent zijn verblijf in
Indië, verzameld door Dr. H. T. Colenbrander. Eerste deel.
's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1919.
De uitgaaf van dit werk, waarvan thans het eerste deel — 854 grootoctavo bladzijden ! — voor mij ligt, werd reeds eenigen tijd geleden
in dit tijdschrift (1919 II bl. 294) aangekondigd.
Het werk heeft blijkbaar veel grooter omvang verkregen dan geraamd was ; er zullen thans nog vier deelen moeten volgen. En wanneer
wij dan elders lezen dat de uitgaaf van het eerste deel f 7687.8n. heeft
gekost, dan slaat ons wel eenigszins den schrik om het hart ; wie zal,
op den duur, nog boekwerken van dezen aard het licht kunnen doen
zien !
Intusschen, — wij willen hopen dat voor den druk der nog te
wachten deelen de middelen spoedig beschikbaar zullen zijn ; een groot
man, zooals Coen toch is geweest, verdient wel dat zijne nagedachtenis
op de nu voorgenomen en gedeeltelijk uitgevoerde wijze wordt geëerd.
Het thans verschenen deel bevat de brieven — zonder de bijlagen,
zie o. a. bl. 616 en 791 — door hem van 1614-23 aan de Bewindhebbers in Nederland gezonden.
Wat ons bij lezing daarvan wel allereerst treft, is het feit dat Coen
voortdurend met groote moeielijkheden had te kampen. In bijna alle
brieven vinden wij het „oude thema" (bl. 527) terug : zendt ons toch
„grote menichte van schepen, veel volck, Bene goede somme gelds
ende alle notelijckheden". Naar evenredigheid van den omvang van
den handel waren de onkosten onzer nederzettingen te groot, — de
handel moest dus verdubbeld of verdriedubbeld worden wilde alen
groot voordeel behalen, en dat kon geschieden wanneer, voor aankoop
van producten, maar geld beschikbaar was. „Doch dewyle de heeren
soo veel gelt niet senden willen als nodich is ende de Portugiesen ende
Spangiaerden tot den handel gebruyckende zijn, maer haerzelven
liever in oncosten consumeeren, connen wy gans niet doen. In plaetsc
van gelt, werden ons veel pampieren met schoone praetiens van U.E.
gesonden ; sijn der geleerden, die met vertoogen, reeckenen, conjecturen ende schoone discoursen rijcke retoeren weten te becomen ende
alle aenstaende swaericheden voorcomen connen, stelt haer met den
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aldereersten in onse plaetse te werck, want wy daermede niet weten
te verrichten" (bl. 683).
De negotie, waar het dan toch in de eerste plaats om te doen was
leed dus voortdurend onder het gemis aan voldoende contanten
(zie ook bl. 716).
In de tweede plaats had Coen steeds te klagen over gemis aan geschikt personeel. Het vrije, Europeesche personeel gaf hem veel last :
„tot noch toe liet men hier weynich, die niet met de vryheid in beesten
veranderen" (bl. 717, zie ook bl. 644), maar ook de dienaren der Compagnie lieten zeer veel te wenschen : „Zeer cleynen yver, weynich
verstandt, discretie ende beleyt sijn wy in veel cooplieden vindende
Elck maeckt het slechter dan ander 't Is hoochnoodich dat U.E.
verscheyde treffelijcke lieden herwarts senden omme de voornaemste ampten van uwen staet te bedienen, want daertoe weynich
stoffe alhier is" (bl. 710-711). De misbruiken, die de Compagnie later
tot den ondergang zouden brengen, begonnen zich reeds in Coen's
tijd te vertoonen : „Voor de taeffel van de gouverneur Sonck" (op
Banda) werd in reeckeninge gebracht f 31.000, ende voor 't geheele
garnisoen van Banda f 45.000. Hoe dit toegaet, verstaen ick niet"
(bl. 789).
Er was ook steeds gebrek aan krijgsvolk, te water en te land :
„uytdermaten qualijck sijn meest alle schepen van volck versien"
(bl. 801).
Onder deze omstandigheden moest Coen in 1618 schrijven : „U.E.
gelieve te considereren, hoe fijn hier sitten met de vyantschap van
alle de werelt op den hals. Meer dan duysent zijn U.E. vyanden tegen
een van d'onse stercq" (bl. 388).
Het is misschien wel zijne grootste verdienste, dat hij, hoe netelig
zijne positie soms was, nooit den moed verloor. Hij was de leidsman,
die de onzen noodig hadden, en wij kunnen ons bezwaarlijk voorstellen
dat, zonder zijne leiding, de zaken voor de Compagnie gunstig zouden
zijn verloopen.
Hij wist dan ook wel, wat hij waard was. Toen hij tot GouverneurGeneraal werd benoemd, bepaalden de bewindhebbers, dat hij de aan
dien rang verbDudea „gagie" zou genieten na het aftreden van zijn
voorganger, „evenals off den dienst met de name noch eerst beginnen
soude". Hij meende echter te mogen verzoeken, zijne voorgaande
diensten met dezen titel, eere en aanstaande gagie niet alleen te
loonen, „want de gedane diensten, soo ick meene, immer soo wel een
goeden loon meriteeren als degene die noch te doen sijn. D'eere ende
schaemte verbiet my te roemen, eigen glorie te melden ende instantie
van loon te doen ; derhalven sal met U dienst voortvaren gelijck ick
begost hebbe, ende de recompence aen U.E. liberale danckbaerheden
remitteeren" (bl. 353).
Het schijnt, dat zijn tractement dientengevolge van f 600.— op
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per maand is gebracht ; toen hij in 1623 in het vaderland
f 800.
terugkeerde, toonden Heeren Zeventien hunne erkentelijkheid door hem
een gouden keten aan te bieden, met een medaille waarop zijne voornaamste daden waren vernield, een eeredegen, en verschillende bedragen aan geld.
Wij zagen reeds vroeger, dat hij zijne meesters ongezouten de waarheid durfie zeggen. Dat dit, ondanks alle waardeering, niet altijd
vriendelijk werd opgenomen, blijkt wel uit de verontschuldigingen
die hij hun aanbood, — zie bl. 218-219 en 804.
Nog, ten slotte, een paar opmerkingen die ik al lezende maakte.
De eerste is Cat NA ij, tot het laatst der 19e eeuw, ons-zelven gaarne
wijs maakten dat de contracten, door ons met inlandsche vorsten
op de Buitenbezittingen, gesloten, nog eenige waarde hadden behalve
dat zij, tegenover vreemde mogendheden, onze „rechten" vastlegden ;
de vorsten stoorden zich niet verder aan de contracten dan hun gelegen kwam. Welnu, Coen schreef reeds in 1617 : „Sal men ons althoos
met praetjens ende contracten laten abuseeren ? Voorwaer het wort
tijt om d' oogen eens te openen" (bl. 260).
De andere opmerking is deze. In de geschiedenisboekjes wordt ons
verhaald dat de naam Batavia, tijdens de belegering in 1619 aan ons
fort gegeven, op last der bewindhebbers gehandhaafd bleef, ondanks
Coen's verlangen om de stad, naar zijne geboorteplaats, Nieuw-Hoorn
te noemen. Nu heb ik de geheele correspondentie doorgelezen, doch
nergens eene aanwijzing van dat verlangen aangetroffen. Heb ik die
over 't hoofd gezien, of is het eene legende ?
—

Met het voorgaande moge ik voldoende blijk hebben gegeven van
mijne belangstelling voor de geschriften van Coen, die, laat ik dit ter
loops nog zeggen, vele, nog niet geheel bekende bijzonderheden vermelden betreffende de „buitenkantoren". Met verlangen zie ik de
beloofde vervolgen tegemoet. E. B. K.
De Latijnsche poëzie van Giovanni Pascoli (1855-1912)
door J. J. Hartplan, hoogleeraar te Leiden. Leiden S. C. van
Doesburg, 1919.

Schijnbaar is dit boekje slechts voor een beperkten kring van lezers
bestemd, want dat Pascoli een begaafd Italiaansch dichter was, weten
stellig niet vele Nederlanders ; welke verdiensten hij heeft gehad ten
opzichte van de Italiaansche dichtkunst, wordt door den heer Hartman niet dan terloops aangeduid, en eindelijk : moderne Latijnsche
poëzie, hetzij van Italianen, hetzij van Nederlanders, wordt door weinigen gelezen, en door zéér weinigen gewaardeerd.
Desniettemin is er reden om voor dit kleine, maar met veel gees drift geschreven boekje eenige aandacht te vragen, zoowel om Pascoli
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als om zijnen beschrijver. Pascoli is een van die eigenaardig begaafde poëten geweest, die inderdaad en het leven, en de natuur, en hun
eigen gemoedsaandoening of gedachten, in zóó zuiver, zoo welluidend,
en zoo werkelijk levend Latijn weten te vertolken, dat hunne poëzie
in geen enkel opzicht de oorspronkelijkheid ontbeert, welke zij zou
bezitten, indien de moedertaal als haar voertuig ware gekozen.
Maar de moderne latijnsche poëzie heeft ook nog eene andere, zeer
bijzondere eigenschap. Voor velen — het meest voor de fijnst beschaafden onder hare dienaren — is zij een merkwaardig instrument dat
litteraire herinnerings-motieven transponeert tot nieuwe melodieën
Een versregel van Vergilius, een klacht van Catullus, één enkele bedekte toespeling van Horatius geeft in den namijmerenden geest dezer
moderne dichters het leven aan een nieuw lied, maakt van een versje
een novelle, van Bene verzuchting een kort drama. Fijngevoeligheid
en gekuischte smaak alleen kunnen voorkomen dat deze zeer erudiete
kunst ontaardt in geleerde imitatie.
Het is een van Pascoli's groote verdiensten geweest dat hij de
klippen van dat technisch spel steeds heeft omzeild. In de teekening
die Hartman ons geeft van den dichter en zijn werk komt dit duidelijk
uit, en zeker zouden weinigen zoo bevoegd zijn geweest om die verdiensten in het lieht te stellen als juist Prof. Hartman die niet slechts
Pascoli zelven persoonlijk kende en waardeerde, maar ook de antieke
latijnsche poëzie vaster in zijn geheugen bezit dan eenig ander onzer
landgenooten en van zijne eigene begaafdheid in de moderne latijnsche
dichtkunst ons zoo vaak de treffendste bewijzen heeft gegeven.

K. K.
Jo van Ammers-Kuller. Maskerade. Rotterdam. Nijgh
en van Ditmar's Uitgevers -Maatschappij, 1919.
Dit is een heel belangwekkend boek, waarover het vrij wat geTnákkelijker zou zijn veel dan weinig te schrijven. Laat mij dadelijk zeggen, dat het als roman mij niet zóó sympathiek is als vorige boeken
van mevrouw v. A.—K. (o. a. „De Verzwegen Strijd" en „Tegen den
Stroom op"), maar dit boek is veel meer doorwerkt, dieper van psychologie, samengestelder van bouw.
Waarom „Maskerade" ? Omdat mannen en vrouwen zich voor
elkaar als in een maskeradepak steken — voor en ook in het huwelijk —
zich niet geven zooals zij zijn, met den schijn en met uitwendigheden
zich vergenoegen, een gelukkig huwelijk noemen wat dat toch wezenlijk onmogelijk kan heeten, omdat er geen liefde is Men mag
vragen, of hier niet gegeneraliseerd is, ook in ander opzicht, waar geschilderd wordt het leven der studenten, met wie Tine, het dochtertje
van den Delftschen „prof", in aanraking kont en onder wie er nauwelijks één is, van wien zij niet weet of vermoedt hoe hij in den Haag
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zich amuseert ! Juist dat, die wetenschap van het bedreven kwaad,
woekert als een gifplant in de ziel van het nog jonge meisje, het kind
vol temperament, dat droomt van een alles overweldigende liefde,
van de opperste vervoering, maar dan zich herinnert wat zij weet en
ziet van het gedrag der jongelui, die straks haar danseurs en soupeurs
zijn, met wie haar vriendinnen trouwen en dan „gelukkig" zijn en
onder wie ook haar aanstaande man te vinden zal zijn.
In dien bangen zielestrijd helpt haar moeder haar niet : die is er
op uit, voor haar beide dochters een „goede partij" te bemachtigen
op de (Delftsche) huwelijksmarkt, ontziet het wat mager budget der
familie niet, wanneer er kans is dat haar oudste dochter in de studentenmaskerade als bruid van den hoofdpersoon (op wien het arme kind wanhopig verliefd is !) kans zal hebben den „rijken jongen" eindelijk tot
een declaratie te brengen. De kosten zijn vergeefsch, de teleurstelling
volkomen, al doet het slachtoffer daarna toch nog een „goed"
huwelijk
Zoo leeft dan de kleine Tine haar eigen, intens zieleleventje. Zij
ontmoet den student Alf Ten Berge en hij is de „man", de „male",
voor wien zij den vonk dadelijk voelt gloeien. Wat dan leidt tot een
allergevaarlijkste ontmoeting in de duinen waarbij Tine bezweken zou
zijn voor zijn aandrang en haar eigen begeeren, wanneer zij niet plots
zich herinnerd had hoe zij hem ook eens gezien had met een „meid"
in den stoom-carousel Neen, dat niet ! En zij zocht meer toenadering tot den vroegeren leeraar, die op haar verliefd is, dien zij vereert,
die haar leeren zal zichzelf te zijn, met wien zij zich engageert, maar
van wien zij griezelt en met wien zij dus toch niet trouwt. Meisje
studentje dan. Maar ook dat bevredigt de dolende ziel riet. Kinderen !
Kinderen om te koesteren en lief te hebben. Dus : een man, die haar
kinderen zal geven en met wien het niet onmogelijk zal zijn te trouwen.
Alf immers is voor haar verloren, is naar Zuid-Amerika gegaan, gehuwd. Dus : Ben Terwogt, den goedigen, niet brillanten, gefortuneerden neef.
Maar diep in blijft het leed knagen en de honger. Want de kinders
vullen haar leven niet en de Terwogt-familie is een en al uiterlijkheid
en oppervlakkigheid. Tine blijft een zoekende, zij voelt aanhoudend
de leegte, het gemis aan dat hoogste, die vervoering. Totdat Alf terugkeert, van zijn vrouw gescheiden, en Tine weer ontmoet. Nu moet zij
het hem zeggen, waarom ze hen weerstreefd heeft en niet heeft gewild. Toen : de herinnering ! Voor hem is die mededeeling een verbijsterende onthulling :
,,,,Deerde dat jou dan ?" verweet hij hartstochtelijk. „Had dat dan
„iets te maken met onze liefde met m'n gevoel voor jou ! Maar
„wist je dan niet voelde je dan niet, dat het lang voorbij was
„en er niet aan ráákte ! Groote God, zóó'n kind was je toch niet, of
„je wist dat 'n man dat Alle mannen
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„Juist omdat ik het wist" zei ze droevig. „Wat geeft het, of ik het
„nu anders zie anders kan begrijpen nu ik géén meisje meer
„ben. Toen stond het tusschen ons stond het achter m'n liefde,
„als een spook ! Begrijp je dan niet, wat ik daar in de duinen denken
„móést : dat je van mij wou, wat je toen wou van haar
„Hij steunde het hoofd in de handen en keek haar aan, met leege
„oogen, of het hem onmogelijk was, haar woorden te begrijpen.
Dus daarmee verspeelde ik het", zei hij eindelijk moeilijk. „En
„ik heb wrok tegen jóu gevoeld, jarenlang. Honderd dingen heb ik je
onmachtig tot een
benepen
dat je klein was
„verweten
„groot gevoel. En tóch, iets in me heeft geweten wat je nu zegt : dat
„alles Anders zou zijn geweest, als ik niet m'n verbeelding bedorven
dat dáár toch de schuld lag, al heb ik het nooit willen
„had,
„erkennen : dat een jongen als ik, met dat achter zich, de liefde van
„een rein meisje niet nicer waard kan zijn
Voor mijn gevoel — ik denk ook voor dat van anderen — is de
zaak, de vraag hier niet zuiver gesteld door de twee nu volwassenen.
die hier bespiegelingen houden over wat in hun jeugd voorgevallen is
en bijna was ! Alf was een hartstochtelijke Transvaalsche knaap,
die door zijn (verwaarloosde) opvoeding nu juist niet heel veel achting
voor „de vrouw" Zich had eigen gemaakt ; Tine was toen niets dan een
onervaren heel jong meisje met afschuw voor het kwaad, waarvan zij
het bestaan kende en den aard vermoedde. Beiden waren laat ons
zeggen : hevig verliefd op elkaar, d. w. z. zij hadden elkaar nu en dan
ontmoet ; enkele vurige kussen waren gewisseld. Maar wanneer wij Alf
thans hooren vragen of „dat" — d. w. z. het monsterachtige, dat hij
toen van haar had begeerd — dan iets te maken had „met onze liefde"
wel, dan gebruikt hij toch een te groot woord. En dan stelt hij toch
ook de zaak valsch. Geen van beiden schijnt zelfs thans te beseffen dat
— gelukkig ! — de herinnering aan het weerzinwekkend tafereel,
dat zij eenmaal had gezien, voor Tine in de duinen een heilzame
ontnuchtering is geweest en dat zij anders als temperamentvol „bakvischje" op gruwelijke wijze het slachtoffer zou geweest zijn van een
„surprise des sens", gelijk nu en dan voorkomt doch altijd een ramp
is voor de beklagenswaardige, die geen weerstand heeft weten te bieden.
Ben's argument : dat hij indertijd natuurlijk voor die meid geen liefde
had gekoesterd, maar wel voor haar, Tine, gaat langs de zaak heen,
omdat ook zijn liefde voor haar noch de hare voor hem den val van
het kind, dat Tine nog was, zou hebben gemaakt, tot iets anders dan
een aller noodlottigste gruwelijkheid.
Intusschen, dat beiden bij hun weerzien als volwassen en vol-leerde
menschen die vroegere epidose zoo en niet anders beschouwen, dat teekent beiden consequent zooals wij ze door heel het verhaal reeds hadden
leeren kennen : een jonge man en een jonge vrouw, die diep-innerlijk gevoelen dat zij voor elkaar geschapen zijn, dat zijn verbinding
"

,,,,
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met een andere vrouw, de hare met een anderen man, niets dan een
jammerlijke vergissing zijn kan, omdat hij en zij bij elkaar behooren
krachtens het feit, dat ze elkaar liefhebben en dus elk geen ander liefhebben kunnen. Toch blijven ze gescheiden. Wel drijft datzelfde gevoel
Tine eenige avonden later uit haar huis en van haar kinders naar Alf's
woning, maar hij is niet thuis, waarschijnlijk reeds weer vertrokken ! Zoo keert Tine naar haar man terug en zal het troostelooze
huwelijk, dat geen Huwelijk is, voortzetten.
Laat mij mogen zeggen dat mevrouw van Ammers-Küller het door
haar gekozen gegeven tegelijk knap en raak en kiesch heeft behandeld.
Het is een teer onderwerp, dat in deze twee dikke deelen voortdurend
aan de orde is : de verhouding tusschen man en vrouw in het huwelijk,
de vraag of wezenlijke liefde de volle overgave van de vrouw adelt
en wettigt dan wel of een „mariage de raison" haar plichten oplegt
waaraan zij zich niet kan onttrekken. Maar is het niet jammer, dat wij
Onder de vele mannen en vrouwen, die wij in dit lijvig boek ontmoeten,
niet één „gelukkig paar" aantreffen in den zin, waarin Ben en Tine
dat zouden zijn geweest ? Moeten wij gelooven dat zoo uiterst zelden
de ware eenheid het cement is
Doch ik moet mij in de aankondiging beperken. Echter wil ik van de
schrijfster en haar werk niet afscheid nemen zonder hulde te hebben
gebracht aan de voortreffelijke uitbeelding, die zij geeft en van de menschen en van de dingen en van de gedachten en roerselen. Zij weet als
bij intuïtie altijd het juiste, het dadelijk-teekenende woord te vinden.
Ziehier (ten slotte) als proeve een aquarelletje (zoo slaar op den tast)
van een groentenmarkt : „een woelig kadevierkant, waar tusschen
het breed en bedrijvig bewegen van grauwe en blauwe mannenlijven,
de felle kleuren vlamden van het groen, dat in de donkere, geduldige
schuiten lag gestapeld, het ooft, dat puilde uit de wijd gapende manden,
het glanzende rood van tomaten en het schel-oranje van wortelen ;
appelen, die als een gouden stroom van de eene mand in de andere
werden gestort ; blanke, bolle koolen, die op hooge wagens werden
gestapeld en scherp-gele citroenen, die kantelden uit een te vol geladen
ben en buitelden in het vuil van vertrapt groen en gekneusde vruchten,
terwijl joelende jongens er zich lachend en stoeiend naar te grabbelen
bukten".
Is dit niet heerlijk-sappig en vol „verve" ?
H. S.

ONZE EEUW
MAANDSCHRIFT VOOR STAATKUNDE, LETTEREN
WETENSCHAP EN KUNST
ONDER REDACTIE VAN J. D. BIERENS DE HAAN,
ANNIE C. S. DE KOE, PH. KOHNSTAMM, J. C. VAN OVEN, PAUL SCHOLTEN,
JHR.

H. SMISSAERT, A. J. DE SOPPER EN J. D. VAN DER WAALS JR.

TWEEDE DEEL

HAARLEM - DE ERVEN F. BOHN

O NZE EEUW
MAANDSCHRIFT VOOR STAATKUNDE, LETTEREN

WETENSCHAP EN KUNST
ONDER REDACTIE VAN J. D. BIERENS DE HAAN,
ANNIE C. S. DE KOE, PH. KOHNSTAMM, J. C. VAN OVEN, PAUL SCHOLTEN,
JHR • H. SMISSAERT, A. J. DE SOPPER EN J. D. VAN DER WAALS JR.

TWEEDE DEEL

HAARLEM - DE ERVEN F. BOHN

INHOUD,

131z.
.
1
Parcival (slot), door MARIE KOENEN .
De beteekenis der vrouw in de maatschappij en de
litteratuur van Oud - Athene, (Amsterdamsche Aula .
38
voordrachten), (I), door K. KUIPER . . .
. 69
Hermann Bahr (I), door J. L. VAN TRICHT .
94
Leonel le d'Este, door M. DE LA PRISE.
119
Theseus en Minos, door EDWARD B. KOSTER
Aanteekeningen op de wereldgebeurtenissen ()lip ,
123
door Mr. J. C. VAN OVEN
. _ 135
Leestafel ..
Multatuli-Herdenking, door MAURITS UYLDERT. . . 137
Bij Mengelberg's jubileum, door Mr. J. C. VAN OVEN 145
De beteekenis der vrouw in de maatschappij en de
litteratuur van Oud - Athene, (Amsterdamsche Aulavoordrachten), (TI), door K. KUIPER
154
Hermann Bahr (slot), door J. L. VAN TRICHT . 182
De slechte vrede, door Jhr. Mr. H. SMISSAERT . 205
Drie brieven van N. Beets aan A. L. G. Toussaint,
medegedeeld door J. BOSBOOM Nz.
224
VAN
GEUNS
Verzen van J. J.
231
Verzen van BEN VAN EIJSELSTEIJN
233
Aanteekeningen op de wereldgebeurtenissen (XXII),
door Mr. J. C. VAN OVEN
235
Leestafel
248
Pierre Daniël Chantepie de la Saussaye, In Memoriam,
door Prof. Dr. K. H. ROESSINGH
261
De beteekenis der vrouw in de maatschappij en de
litteratuur van Oud-Athene, (Amsterdamsche Aula voordrachten), (IIT), door K. KUIPER
278
.

Biz

.

The Fault of the Dutch, door C. J. HASSELMAN . . 304
De mislukte vischvangst, (Een verhaal uit het Gronin gsche kustgebied), door J. RIETEMA . . „ . • • 326
Vorm en gedachte van Edmond Rostand, door MARTIN
. 33 7
J. PREMSELA
Verzen van LAURENS VAN DER WAALS
360'
3641
Verzen van WILLEM DE MÉRODE
Aanteekeningen op de wereldgebeurtenissen (XXIII,
366
door Mr. J. C. VAN OVEN
377
Leestafel

PARCIVAL
DOOR

MARIE KOENEN.

(Slo t).
IX.
Maan noch sterren beschijnen Parcival's weg. Zwart
en hol is de nacht, en een zwoele regenwind waait den
winter heen. De dooi leekt van boomen en struiken,
en de smeltende sneeuw zuigt iederen voetstap in haar
wakke kilte. En toch waant Parcival, al loopt hij nu reeds
uren, steeds op dezelfde plaats te zijn gebleven in den
stroomenden regen, die hem van hoofd en schouders
gutst. Hij weet niet waar, hij weet niet waarheen, en er
is geen schijn of glimp, die hem wenkt. En, bang het te
verliezen in deze woestenij van donkerte, klemt hij
Amfortas' zwaard met beide armen tegen zijn borst,
voelt als eenigen steun en vastheid de harde kilte van
goud en staal, die hem pijnt door de dunne zijde van
zijn nat-doorweekt feestkleed heen. Is hij, verdoolde
in den nacht, nietswaardig en machteloos, niet erbarmelijker dan een bedelaar, jammerlijk als een uitgestooten
leproos ?
Als een kind zou hij willen schreien in deernis met
zich zelven, maar door zijn tranen en den regen heen,
ziet hij eensklaps een schaduw opduiken voor zijn voeten
O. E. XX 4
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zwarter dan de zwartheid van het donker, een gedaante,
die beweegt en om hem heenwendt.
„Wie daar !" roept Parcival plots bezinnend, dat hij
doolt om Kundry's schim te zoeken e:n haar om raad en
zijn doel te vragen „Gevonden !" zijn hart bonst
van vreugde en vrees tegelijk.
Maar zijn vraag vergaat in het donker. Het eenige
dat hij hoort, anders dan eerst, is een voetstap door de
zuigende dooisneeuw, die inhoudt als hij stilstaat, die
steeds met hem meewendt of hij draait of keert, altijd
achter hem. Telkens ziet Parcival om en telkens is er
de schaduw, die zwarter en grooter wordt, naarmate
zijn hart en zijn adem angstiger jagen. 1-lij strekt de hand
tastend uit, maar de schaduw duikt en ontglijdt hem,
om aanstonds als hij voortgaat weer achter hem te zijn.
Hij heft in beide handen het zwaard, maar de schaduw
kronkelt als een slang langs den grond, verdwijnt tot hij
weer voortgaat en de kwellende voetstappen hem opnieuw volgen.
Het duurt. Ze slingeren om elkaar heen in staag zoeken
en ontwijken. Dreigend roept Parcival, dreigender is
het zwijgen, dat hem antwoordt. Staat hij stil, wars
van dit spel, de schaduw blijft in wijde kringen hem
omsluipen. En de duisternis lijkt holler en zwarter te
worden, de weeke grond een poel die hem gaat verzwelgen.
„Spreek dan, spreek als ge Kundry niet zijt,
zijt ge dan de booze ?" schreeuwt Parcival radeloos.
„Gods vijand, die Parcival's trawant moet zijn
„Zijt gij Parcival ?" roept daar plots een schorre
mannenstem, die lijkt te schrikken van haar eigen geluid.
„Zijt gij die nar, die een nacht sliep in mijn hut ?" De
schaduw is nader geslopen.
Parcival, wiens adem stokte bij die stem, herkent ze.
„De visscher, die mij mijn zilveren bellen vroeg ?"
„De visscher, die u den weg wees."
„Waarom sluipt ge door den nacht als een spooksel ?"
„Waarom doolt gij door het donker als een verdwaalde?
„Verdwaald ben ik".
?"
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„Waarheen moet de visscher u den weg wijzen ?"
„Wist ik zelf waarheen !"
„Wat zoekt ge ?"
„Een schim"
„Schimmen zie ik dagelijks oprijzen en wegduiken in
het meer Kom mee naar mijn hut, als ge tenminste
iets hebt om mij te betalen."
„Dus nog altijd even habscharig ?"
Eerst voorgoed, sinds ik uw bellen heb. Ze wekten
een onleschbare begeerte naar meer dat klinkt en blinkt...
Dat zoek ik."
„In den duisteren nacht als een sluipende dief ? Maar
goed
ik kreeg van Artus een gordel van goud, met
edelsteenen bezet
„Kom mee, Parcival"
„Is het warm in uw hut ? kunt gij er me bergen ?
Visschen zal ik voor u vangen"
„Kom mee, goede Parcival."
„Ge vleit en fleemt om den gordel".
„Een vuur van takken moogt ge stoken om de visschen
te roosteren."
Ze loopen naast elkaar door de dooisneeuw, en Parcival
voelt zijn hart stiller, zijn gedachten ruimer, zijn schreden lichter worden, nu hij niet meer alleen is.
Hij verlangt naar de plaggenhut en haar beschermend
dak. Zal hij er Monsalvat en Kundry, zal hij er heel het
verleden niet kunnen vergeten, een geduldige visscher
worden, tevreden met het dagelijksch werk op het
lichtende water ? Laat de oude dan hebzuchtig zijn en
omsluipen als een begeerige dief. Als de hut maar Parcival's jammer zal bergen en heelen
Vaal begint de uchtend te dagen. Parcival voelt bij
het eerste licht den blik van den visscher nieuwsgierig
langs zich glijden, en als die hunkerende oogen blijven
rusten op Amfortas' zwaard, op het kruisgevest flonkerend van robijnen, weert hij dien blik met den zijnen,
die den knoestigen verweerden oude nog meer doet verschrompelen, terwijl hij nederig fleemt :

^
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„Heer, ge zijt zeker een rijk man geworden ?"
„Armer dan de armste
„En die gordel ? en dat kleed met goud doorweven
En dat zwaard ?"
„Kleed en gordel zijn voor u, maar onthoud het goed,
het zwaard is heilig ! Beroer het niet met uw gierige
oogera, strek er nooit uw grissende hand naar uit."
„Heilig ?" meesmuilt de oude. „Heiligheid is weg van
de aarde niets bleef er dan de strijd om te hebben
en te houden".
"

Parcival leeft in de hut aan het meer.. Hij draagt een
versleten grauwen lijfrok van den visscher, wien hij het
gouddoorweven kleed en den flonkerenden gordel heeft
gegeven. Ze liggen in de kist, die binnen in de hut in den
grond staat gegraven, onder steenen verborgen. Toen de
visscher den nieuwen rijkdom erin liet glijden, zag Parcival het smeulen en glinsteren in die kist van vreemde
schatten ook de narrenbellen lagen er, tusschen
stukken harnas en halsketens, tusschen munten, armbanden, ringen en gemmen, heel de buit van een sluipend
roover, die vrouwen besteelt en eenzame reizigers uitschudt.
Overdag zit de visscher op de plek, waar zijn schat
begraven is, en boet er zijn netten. Parcival dwaalt
om, met het zwaard in den gordel. Hij loopt langs den
meeroever. Hij drijft in de boot over den plas. Hij gooit
het net uit of sleept het voort. Hij komt thuis met de
vangst en roostert de visschen, hun eenig voedsel.
's Nachts spreidt de visscher zijn stroobed op de steenen
die zijn schat dekken. Dan legt Parcival zich te rusten
op zijn zwaard. En ze slapen niet. Ze liggen te staren,
de een naar den ander, zonder elkaar te zien, maar bij
de minste beweging van den een of den ander, springt
de luisterende verschrikt op, gereed zich te verdedigen
tegen een roofzuchtigen aanval.
Gerust is Parcival niet. Hij weet dat het hart van den
oude jaagt van begeerte naar zijn zwaard en van angst
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om den eigen schat. Alle voedsel weigert de visscher
en hij spreekt niet meer. De begeerte en de angst worden
een sloopende koorts. Zijn handen beven te veel om nog
te werken aan de netten, zijn hoofd schudt aanhoudend,
zijn lippen frazelen in 't ijlen, en zijn oogen steeds holler
en grooter in het uitterend gezicht, blijven dag en nacht
wijd-starend geopend.
„Ziek en waanzinnig wordt hij", denkt Parcival, en
medelijdend weet hij niet, of hij gaan zal met Amfortas'
zwaard om hem van de kwelling der begeerte te verlossen, of dat hij blijven moet om hem te verplegen. Hij
blijft. Hij kan zich niet losscheuren uit die hut en van
dat water, waarin hij neertuurt, terwijl het net ligt ondergedompeld. Het weerspiegelt den hemel, die blauw wordt
en elken dag zonniger, nu de lente komt ; het weerspiegelt zijn eigen oplevenden blik.
Rustig wordt hij en bijna blij, nu hij voor den zieke
kan zorgen. Maar de koortsig gloeiende oogen staren
aldoor en alleen naar het gevest van zijn zwaard, wanneer
Parcival met frisschen dronk of koelende doeken over
den oude heenbuigt.
En in een nacht, terwijl hij met een vollen nap bij hem
neerknielt, grissen de handen het krampachtig vast
„Laat af" zegt Parcival kalm, „wat moet ge toch met
dit zware zwaard ?"
goede Parciv al, geef het me — ik
„Geef het me,
kan niet leven of niet sterven zonder dat zwaard van u",
en kreunend smakt de grijsaard het hoofd aan Parcival's
hart. Parcival kan niet anders dan de armen om hem
heenslaan, om hem te steunen en te troosten.
„Arme" prevelt hij.
„Geef het me" zucht de ander.
„Het is te heilig".
„Laat me leven of sterven".
„Ik zal u een robijn uit het gevest geven".
„Ach goede, milde
In de dorre handen glijdt de roode steen, dien Parcival
uit het kruis brak. De diepe doffe oogen van den oude
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leven op in 't staren naar die vonk op zijn hand, gestolde
bloeddroppel, die begint te gloren met warmende stralen.
De oude buigt het hoofd voorover en kust den steen...
„Alles is me gegeven, neem alles", fluistert hij gelukkig.
Het is 't laatste. Weer zinkt zijn hoofd aan Parcival's
hart, maar zwaar en machteloos, de handen zijgen slap
neer, en de robijn valt op den leemen vloer, de hut doorglanzend als met den gloed van zonsopgang.
„Lof zij den Schepper van leven en licht" bidt Parcival.
De oude is gestorven, maar zijn laatste woord was de
verzoening van dood en leven. Parcival legt hem neer op
het stroo boven den verborgen schat, sluit hem de oogen
en vouwt de handen, en ziet een glimlach als van jeugd
en blijdschap over het verweerde gelaat. Dan legt hij hem
den robijn op het hart
„Het moet waar en zuiver een gestolde droppel zijn
van het zoenbloed waarvan Kundry sprak", mijmert hij.
Hij gaat en sluit behoedzaam de deur : „Zijn hut moge
zijn graf zijn, de robijn van Monsalvat wijde het !"
Parcival staat voor den drempel en ziet het eerste
van den morgen lichten over het eerste ontwaken van
de lente. Madelieven sterrelen voor zij ,n voeten, witte
dauw ademt over het water, dat blauwt tusschen de teergroene grasoevers. Uchtendwind suizelt door het riet.
„,Nu weet ik, waarheen !" denkt Parcival blij, alsof
heel het leven tot nu een woelige sombere droom was,
en hij, ontwakend, ineens weer een kind is.
„Ik wil naar moeder terug. ik wil haar tot troost na
het lange wachten een robijn geven uit Monsalvat's
zwaard, een gestolde druppel van het wonderbare zoenbloed"
Hij heft het zwaard als een standaard, het flonkerend
kruis in het licht, en gaat van het klare morgenmeer
weg, naar den kant waar de zon oprijt; achter de bosschen. Hij weet, dat daar Soltane ligt.

De beek wijst Parcival den weg tusschen de boomen.
Hij denkt aan den avond, toen hij op Trevresent's ploeg-
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paard gezeten haar links liet, daar ze donker was. Nu
is ze lichtend alsof de morgen N an haar uitglanst, die
tusschen de stammen den nevel wegdrijft. Even lichtend
is ze als het verlangen in Parcival's hart, dat er de laatste
angst doet wegglanzen. Hij zal zijn moeder weervinden
en bij haar blijven voorgoed. Zeggen zal hij haar : „Nu
eerst begrijp ik uw liefde, uw angst voor wapens, uw
zwijgen over ridders en strijd, heel uw groot leed om
Gamuret, mijn vader, al uw hoop op geluk voor u en
mij. Hier ben ik en breng u dat geluk ! Ik heb van de
wereld, die gij me verborgen wildet houden, alles leeren
kennen, ik breng eruit mede den angst en den afschuw,
dien gij er voor hebt — en dit zwaard, dat ik aan uw
voeten leg en u toewijd. Het is meer dan een zwaard, het
is een kruis en zijn robijnen zijn de gestolde droppelen
van het bloed uit den Graal, die zijn heilige kracht moge
herwinnen door den uitverkorene, u en mij en allen
die treuren tot troost en zegen. Ik was niet waardig en
zal nooit waardig worden Laat me bij u blijven en
weer het onwetend kind zijn, dat ik was
De beek kabbelt en ruischt doorzichtig tusschen het
ijle, prille gras, slierten van teer-groen watergroeisel
bewegen onder het glanzig gerimpel.
„Dit is wel het levend water uit de bron van thuis."
denkt Parcival en zijn voeten worden steeds lichter,
in zijn hart zwelt een jubel die hem bezielt en vleugels
geeft. Nantes, Grahars, Belripar en de visschershut zijn
vergeten, Kundry en de uitgestooten Parcival
Herzloïde's kind zal hij weer zijn, veilig aan haar hart,
blij onder haar oogen, de wereld schuwen, de wapenen
haten, ploegen en zaaien en jagen — alles vergeten en
niets meer verlangen.
Hoe lief heeft hij de oude grijze beukestammen, die
hem vroeger de muren van een kerker leken, waarin
zijn jonge moed beklemd zat Hij herkent ze alle, met
iederen kronkel van de trouwe beek, met elke open plek,
elke glooiing en stijging van den boschgrond. Hij speurt
naar den rietvijver, waar hij zijn pijlen sneed, naar de
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delling van den eersten ever, naar de ravijn waar de
ridder kwam. Hoe kon hij ooit uit Soltane heengaan,
waar nu nog zijn kinderziel leeft in alles, één met de
boomen en den grond ? Het hervinden geeft hem een
vrede, dien hij nergens vond. De hutten zijn niet ver
meer, nu hij de bron nadert. Waarom hoort hij geen
stem of voetstap ? Geen gerucht van Trevresent's ploeg
of van der vrouwen handmolen en weefgetouw ?
Met een sprong is hij over de bron heen, en daar
liggen de hutten en de schuur. Maar deur en vensters
zijn diepe gaten waaruit de verlatenheid gruwt, de daken
zijn verzakt en met dor onkruid overgroeid, de leemen
muren gescheurd en bultend.
„Moeder !" roept Parcival, schuw op den drempel van
Herzloïde's kluis tredend. En dan staat hij stom en verlamd : het is daarbinnen een spelonk, ee n open schuilhoek
voor 't boschwild Een raaf fladdert bij zijn stem van
de spinde op, vleermuizen hangen tegen den zolder en
het ruigt en rot in de hoeken van neststroo, paddenstoelen, afgekloven beenderen, riffen en krengen ; langs
de gescheurde muren schimmel en zilt lekend nat.
„Kuhdry !" stoot hij uit, en zijn oogen blijven in het
starre staren wijd gesperd. Ziet hij haar, de vloekdraagster van Monsalvat, gedoken in dien duisteren
hoek, tot oprijzen gereed en de grauwe vlerken reeds
openslaande, de lans geveld naar zijn hart
„Waar is moeder ?" klaagt hij, de handen strekkend
om het spooksel af te weren.
„Dood !" echoot het uit het holle donker, „den eeuwigen nacht ingedreven door Gamuret's zoon, van wien
ze den laatsten troost hoopte Liefdeloos verliet hij
haar Wee hem !"
„Ik wist niet !" schreit Parcival. „In den schrik van
het gemis zie ik haar voor 't eerst : om haar heen, de
innige donzige lichtschemer, die uitging van haar voorhoofd en oogen, van haar stille handen. Ze was me lief !"
„Toch hebt ge haar hart gebroken."
„Ik waande dat God me riep."
:
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„Wat hebt ge gedaan met die roeping ?"
„Kundry, ik gruw van uw stem, maar meer gruw ik
van me zelf. Waar moet ik vluchten ?"
„Vlucht naar Konduiramur, die ge vergeet, wier hart
doodbloedt in het vergeefsche wachten. Zij zal u troosten
met feestmaal, dans en muziek, uw blik betooveren met
al wat oogen en zinnen bekoort."
„Konduiramur ? haar, die ik verliet om Credo en
Gloria te hooren en mijn droomgezicht weer te vinden ?"
„Wat hebt ge gevonden ?"
„U, Kun dry
maar ik wil, ik wil
Herzloïde ?
Konduiramur
De reine rust wil ik, het zelfergeten
het licht
?
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Vexilla regis prodeunt
Fulget crucis mysterium :
Qua vita mortem pertulit
Et morte vitam protulit.
Zingende stemmen achter hem, wekken Parcival uit
zijn wakenden droom, en hij gelooft het nog een waan,
dit zingen te hooren. Maar als het even in zwijgen wegzinkt, begint in de struiken aan den boschrand een
merel te slaan. En in een duizel van herinneringen aan
de vogels uit zijn kinderjaren, wendt hij zich, om den
fluiter te zoeken, en ziet te gelijk een groep menschen
over het grasveld voor de hutten trekken : oudere en
jongere mannen, vrouwen en meisjes en veel knapen,
allen in ruwe bruine pij. En de voorste draagt een houten
kruis, zonder beeld, maar met alle marteltuig, geesel,
nagels, doornenkroon, ladder, lans en speer met edikspons aan de dwarsarmen bevestigd. Als de kruisdrager
Parcival ziet nadertreden, staat hij stil, en alle anderen
staan stil en zien hem aan. Zij en Parcival herkennen
elkaar : het zijn dertig der dienaren van Grahars.
„Gaat Parcival onzen weg ?" vragen ze.
„Wee mij !" antwoordt Parcival van Herzloïde's verlaten kluis wegtredend, Amfortas' zwaard in beide handen
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„Gij ? Wat loopt ge en zingt ge do or deze
geklemd
eenzaamheid ? Waarheen ?"
„We bidden en boeten, zooals het betaamt in deze
dagen. Vandaag willen we hem bereiken, van wien
zwervende pelgrims ons zeiden, dat hij van bidden en
En ook gij, Parcival, zijt tot
boeten alles weet
Ge hebt de ridderbidden en boeten immers hier
rusting afgelegd voor een grove bedelpij, we zien het,
uw gelaat en uw handen zijn door vasten vermagerd
Waarom legt gij dat zwaard niet neer op dezen dag van
Godsvrede ?"
„Dat zwaard is een kruis, en waar zou ik het neerleggen, nu ik het niet aan mijn moeders voeten kan
leggen als een offer ? Maar wat praat ge van dezen dag
Ik ken geen
en van Godsvrede ? Wat voor dag
dag of tijd meer."
„Het is de dag, dat Hij gekruist en gestorven is, de
ééne God, van wien ge op Grahars het Credo leerde,
Jezus Christus onze Heer " „Uit wiens vijf wonden
-

?

het zoenbloed vloeide tot vergiffenis der zonden en
verlossing der zielen".
„Geloofd zij Hij, wiens naam ge noemt, in wiens
zoenbloed ik gelooven wil, en wiens levend bestaan ik
voel in mijn hart, dat stil wordt van hoop, nu ge mij
spreekt van Hem in dit oogenblik en op deze plaats",

zegt Parcival, zich tusschen hun rijen voegend.
„Tot bouwvallen worden deze hutten, zooals zoovele
verlaten holen,
waarlangs we kwamen op onzen tocht
zoo zal Grahars worden,
waar het ongeluk nestelt
zoo alle burchten en hutten, zoo alle menschenharten...."
„Waarom dan toch ?"
„Omdat de verlossende macht van het heilig Zoenbloed verloren is".
„Om den ban over Monsalvat", denkt Parcival.
„Wij willen ze door bidden en boeten voor de wereld
helpen herwinnen".
„Laat mij u volgen".
En Parcival trekt met hen tusschen de stammen heen,
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ravijnen door, moerassen langs, leert het Vexilla Regis,
starend naar het vale houten kruis dat hem den weg
wijst, en zingt het, terwijl hij mijmert : „Zoo is het :
de ban van Monsalvat, de Graal in zijn verstarring
beklemt aller leven, en geen leven, heeft die ban meer
beklemd, dan dat van mijn arme moeder en mij
Geeft bidden en boeten verlossing T'
In den middag komen ze voor een leemen kluis, waar
een oude man in monnikspij op den drempel staat, die
de armen openbreidt om hen te zegenen. Uitgevast en
vermagerd lijkt hij eer geest dan mensch. Maar zijn
diepe oogen lichten van innerlijken glans
„Trevresent !" springt de blijde herkenning op in
Parcival's hart, maar stil knielt hij achter de anderen
en luistert naar de milde stem.
„Wien zoekt ge ?"
„Hem, die van bidden en boeten alles weet".
„Wie alles weet van bidden en boeten, is geen mensch,
maar Hij, die biddend en boetend voor ons zondaars
stierf aan het kruis, op deze ure, op dezen dag, dien we,
den Zoendood herdenkend, Goeden Vrijdag noemen...."
„Wij dragen Zijn teeken".
„Het is liet Leeken der overwinning".
„Wij snakken naar de loutering en verlossing door
Zijn bloed".
„Bidt en boet — bereidt den weg voor wie moet
komen. Dan zal alle lafenis en loutering den dorstenden
menschenharten toestroomen en ze zullen zien en overvloeien en verwonderd staan
„Wanneer Wanneer ?" zuchten de pelgrims.
„Bidt en boet, de tijd zal komen. Keer vanwaar ge gekomen zijt, draag verdriet en verlangen zooals Hij, die
stierf voor ons, Zijn kruis droeg. Draagt het voor Hem....
licht maakt Hij den last en zacht het juk en wie hopen
zal Hij redden."
„Zegen ons, vader, uw woorden zijn troost."
„Omdat ik hoop. Hij die komen moet, zal den weg
vinden, dien gij hem bereidt, zal het woord spreken,
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waarop wachten al die lijden
waarop ook mijn
handen wachten om u te zegenen, met de gewijde macht
van een priester des Heeren".
De oogen van Grahars' dienaars staan vol tranen, nu
ze zich afwenden van hem op wien ze hoopten, en achter
hun kruis den weg huiswaarts zoekend, zingen ze :
Crux fidelis inter omnes
Arbor una nobilis
Als Parcival, die in het gras geknield bleef, hun voetstappen en hun stemmen hoort wegsterven tusschen
de stammen, staat hij op en zich neerbuigend voor den
drempel, waar Trevresent de wegtrekkenden naoogt, legt
hij Amfortas' zwaard aan zijn voeten dan staat hij
met wijd uitgebreide armen en ziet hem aan, wiens
oogen in het herkennen blind worden van tranen, wiens
armen hem omsluiten
Zijt ge
„Parcival i
zijt ge weergekomen ?
verdwaald in dit bosch ? Ik dacht u . Monsalvat nabij,
ik hoopte op u
Kind van liefde, onwetende, reine,
trouwe
„Trevresent, ik was niet waardig", prevelt Parcival,
die zijn woorden en zijn hoop verstaat.
„Ge draagt het zwaard en ge zult waardig worden....
versaag niet
hoop, geloof en heb lief

„Herzloïde ?"
„Ze was de liefde zelve en stierf van liefde. Kom
bidden op haar graf
Trevresent leidt Herzloïde's kind in den kleinen met
dorenhagen omtuinden hof waar haar graf is, een terp
met gras begroeid, maar aan het hoofdeinde staat een
kruis van twee saamgebonden houten jachtsprieten,
de kinderlijke wapens van haar zoon.
„Zoo legde ik er twee tot een kruis op haar hart"
zegt Trevresent, die Parcival's weenende ontroering ziet,
„zoo legde ik lans en zwaard tot een kruis op het hart
van Gamuret, waar hij rust in zijn graf, in Monsalvat's
woud. ik woonde op Monsalvat. Amfortas is mijn en
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uw moeders broeder. Ik was Amfortas dienaar en waker,
toen hij koning-priester was van den Graal Het
waren de dagen des heils ! Het was het rijk Gods op
aarde. Licht en zaligheid voor alle menschenharten en
voor ons, zijn hoeders, straalde de Graal als de zon
zelve Alle straf was voldaan, alle schuld uitgeboet,
alle zonde vergeven. De Graal stilde aller honger en dorst
en dreef de nevels van leed en zorg en wroeging uit de
harten, gaf kracht aan de zwakken, rust aan de zoekenden Monsalvat was de stad Gods, en we leefden en
bewogen als gelukzaligen in de volste schoonheid onzer
menschelijkheid, naar Gods beeld en gelijkenis geschapen
„Hoe kwam het einde Trevresent ? Waarom de straf
en de ban over Monsalvat, waarom dit bitter lijden ?"
„Het was de nieuwe zondenval het was een bekoring, niet weerstaan — het was Kundry, die, verlost
van den vloek, zalig als wij allen onder ons leefde
één blik van Kundry in zondig begeeren in Amfortas'
oogen flitsend. Toen vergat Amfortas den Graal, om
Kundry te zoeken, die haar jeugd en volste vrouwelijke
schoonheid herwonnen had op Monsalvat In Kundry's armen vergat Amfortas wijding en uitverkiezing
— en ik die het ongeluk voelde komen en den val van
Monsalvat, de straf over de wereld voorzag, voelde
toorn en haat tegen hem opvlammen in mijn hart.
Toorn en angst dreven me om, deden me grijpen naar
Monsalvat's lans Ik was haar drager geweest, zoolang Amfortas koning-priester was op Monsalvat, en bij
iederen Graalmaaltijd, als we in schoone, plechtigtredende scharen den disch der uitverkorenen naderden,
mocht ik haar voor het voetstuk van den Graal leggen,
over dit zwaard tot een kruis. Het was deze lans, waarmee Longinus, de Romein, Jezus' zijde doorstak
Ze was gewijd door het bloed van den Verlosser, zooals
dit zwaard, waarvan de vijf robijnen gestolde bloeddruppels zijn, één uit elk der vijf heilige wonden
„Ge naamt de lans, Trevresent
97
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„Ik zoek almaar woorden, Parcival, om het eigenlijke
te vermijden, wat ik vrees uit te spreken. Te grootti
Ik nam de lans....
smart geeft me het herdenken
en sloop de zaal
in toorn en haat nam ik de lans
binnen, waar Amfortas en Kundry samen waren, wegen ik stootte de
gezwijmeld in hun zondige minne
lans in Amfortas' zijde
„Toen
Na het lang verzonken zwijgen ziet Trevresent op, bij
dat hijgend woord van Parcival.
„Toen ? Ik wilde aanstonds vluchten, maar Monsalvat's bosch hield me gevangen en telkens moest ik
weerkeeren naar den burcht, waarop Gods vloek rustte.
Kundry raapte de lans op en moet ze dragen tot haar
straf. Amfortas' wonde genas nooit meer, put hem uit
en houdt hem in eindeloozen doodsstrijd. De Graal heeft
zijn kracht, Monsalvat en de wereld hun geluk verloren.
Zonde en leed heerschen, waar zaligheid was Alleen
de hoop is gebleven, op hem die komen moet. Maar Monsalvat's tempelieren moesten ieder die kwam, weerhouden, om Monsalvat's schande te verhelen. Hoe menig
ridder viel in MonsaÑat's woud Allen kwamen om
Monsalvat's eer te zoeken en niet om Monsalvat's
smaad door deernis te delgen. Alleen een argelooze zou
dat kunnen, een die kwam met een rein en voelend
hart, en zich zelf vergeten kon bij het leed, dat hij zag....
Wij wachtten en de jammer groeide met den tijd, iedere
dag leek een. eeuw. Amfortas' doodsstrijd duurde, met
Trevresent's wroeging, met Monsalvat's schande
Toen naderde Gamuret. Ik reed hem te gemoet, met twaalf
der tempelieren. Ik hoopte Mar de begeerte naar
eer en wapenroem, naar het eigen geluk, glansde he m .
de oogen uit, we moesten hem den weg versperren,
zwaard en lans tegen hem opheffen Hij viel. Ik heb
hem begraven en met hem begroef ik mijn laatste hoop.
Dagen na dagen heb ik geworsteld tegen het warrende
struikenbosch, dat Monsalvat's statig boomenwoud omgeeft en afsluit"
?
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zucht Parcival. „Ik ook moest mij
„Ik ken het"
Maar ik baande den weg voor Liane,
er door slaan
God zij lof."
„Mijn haat gaf mij duivelsche kracht. Ik sloeg er me
door en kwam op Konvaleis, waar uw moeder wachtte op
Gamuret en op uw geboorte.... Eén in haat tegen wapens
en Graal, borgen we u en ons zelf in dit bosch van
Soltane En ik haatte God, tot den dag dat ik Parcival zag heengaan en opnieuw kon hopen. Herzloide's
sterfbed zegende ik het eerst in mijn herwonnen geloof....
Veel zal haar vergeven worden, die veel liefhad
„Als een zaad zal ik een der vijf zwaardrobijnen
leggen in de aarde van haar graf."
„Doe zoo, Parcival, en neem het zwaard en ga
„Waarheen ?"
„Waarheen liefdes plicht u roept"
„Naar der menschen leed ?"
„Naar wie het meest lijdt door u".
99

„Konduiramur ?"

Ik wil geen namen noe„Ik ken dien naam niet
men. Ga !"
„Vader, laat ons Credo en Gloria bidden op Herzloïde's graf."
Hun stemmen klinken samen in die vroom bemijmerde
beden. Parcival heeft den robijn in de aarde gelegd, en
houdt Amfortas' zwaard aan zijn hart, turend naar het
kruis van zijn kinderwapens saamgebonden. Rankt er
een rozestruik over, die er eerst niet was ? Roode rozen
bloeien open aan de doornranken, overlommeren kruis
en graf en geuren zoet. En in de zomersche loovertakken
Parcival ziet en hoort en de rozenzingt een merel
Hij voelt zich veilig als aan
roke omwademt hem
zijn moeders hart, en terwijl ze bidden : et in terra pax
hominibus bonae voluntatis, staart hij over kruis en
rozestruik en merel heen, en ziet weer wonderlijk het
wijde landschap dagen, dat hij het eerst aanschouwde
bij het zingen van Liane's harp. Uit de zonnige vlakte
met blauwe meren rijst de hooge berg, recht onder de
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stralende zon, en op den berg de stad, stralend zij zelf,
met toren naast toren en glanzende poorten
„Het is het rijk Gods, en ik wil er komen."
„Quoniam tu solus Deus, tu solus Do minus, tu solus
altissimus, Jesu Christe, cum sancto Spiritu in Gloria
Dei Patris
Bij het amen van hun Gloria heffen Parcival en Trevresent zich op en wijzen elkaar den wonderen rozestruik.
„Hij kiemde uit den robijn, dien gij er plantte als
een zaad."
„Zoo schenk ik u den derden der vijf, waarvan de
eerste voor den stervenden visscher, de tweede voor het
graf mijner moeder was Dat hij het verloren heil
late opbloeien in uw hart, Trevresent...,.. Hoop, zobals
ge mij hopen leerde."
Dan gaat Parcival, zijn woord gedenkend aan Konduiramur, die hem wacht, terwijl hun bruiloft duurt en
ze Credo en Gloria leert tot zijn welkom. „Sterk als Konduiramur's liefde zal Parcival's trouw zijn."
Niet zijn moeder kan hij tot Konduiramur brengen,
zooals ze het verlangde, maar wel zijn droomgezicht,
en. het haar noemen : „Het rijk Gods".
.

"

X.
Parcival draagt Amfortas' zwaard in de gekruiste
armen tegen het hart geklemd en het harde gevest drukt
door de versleten visscherspij een wonde in zijn borst.
Hij voelt het niet. Opgetogen loopt hij voort, merkt
nauwelijks de wisseling van bosch en open hei het
is alsof vleugels hem dragen door de wijde klaarte, al
verschemert ook de dag, al duistert de avond. Tot hij
zich, bijna zonder het te weten, te rusten legt op de
plaggenterp, waartegen hij struikelde.
Dan ligt hij, steeds met zijn armen het kruis beschermend naar de sterren te staren. En vóór zijn oogen,
die van de donkere aarde, uit de wijde stille nacht-
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eenzaamheid, zelve als twee sterren lichten in hun
droomenbloei, wemelen en wentelen de starren daarboven in een evenmatigen dans, elkaar kruisend en
omglijdend, en in 't dalen en stijgen versprankelend tot
steeds nieuwe sterren en zonnen die eindeloos dooreen
woelen boven de witte droomstad op den berg
D aarheen !
Parcival voelt zich stijgen en zweven. Wondere krachten doorzwellen hem hij hoort den eigen machtigen
vleugelslag, die galmen en echo's wekt over de aarde,
een zang van stemmen Zingen ze Credo en Gloria ?
Hij moet den adem inhouden om te luisteren, de eigen
wiekslag moet zwijgen
Roerloos verstart hij, en zinkt weg, valt steeds dieper
en dieper
Ontwakend is hij verwonderd huiverig en verstijfd in
het nevelnatte heikruid te liggen tegen die plaggenterp.
Eerst als hij het zwaardkruis voelt wegen op de kwetsuur
in zijn borst, komt hij tot bezinning en springt op om
verder te gaan, den kant uit, waar het morgenrood purpert aan de kim Konduiramur wacht hem.
Maar duizelig na zijn droom, voelt Parcival zijn
schreden wankel en onzeker, en de nuchtere kilte van
den vroegen dag doordringt hem met.weeë hongerigheid.
Hij buigt het hoofd en luikt de oogen, zoekend in zich
zelvo,n naar redenen. Waarom gisteren de jubel, die
hem door zalige vergetelheid deed zweven, en nu deze
zwaarwegende loomte van verdoft herinneren en doodsch
verlangen ? Leefde heel zijn jeugd zich dan uit in de
opgetogenheid en den sterrendroom, die hem te plots
en te spoedig ontzonken ?
Met vaste woorden moet hij het zich zelf zeggen, dat
Trevresent hem het geheim van den Graal openbaarde,
dat hij zijn droom en doel op Herzloïde's graf met name
leerde noemen : het rijk Gods ; dat hij op weg is naar
zijn bruid ; alles wat hem gisteren hief en dreef door
de lichtruimten van het geluk
Hoe kon hij zoo blij zijn ? Hij die de bitterste smart
2
0. E. XX 4

18

PARCI VAL.

zag en zelf leed ? Die Trevresent achterliet, eenzaam
met zijn donkere herinneringen en zijn hoop op een onwaardige ; om wien zuchten en sterven, die het geluk
van hem wachten.
Van zijn moeders graf kwam hij en kon blij zijn?
Hij, die Amfortas' lijden zag en Kundry's vloek draagt ?
Die den Graal de bron aller smarten weet Blij op
den dag, dat Hij stierf, die zijn bloed gaf tot vergiffenis
der zonden, aan de menschen die het in ondank verspilden en verloren
Zooals hij na zoovelen en zoovele anderen weer na hem. Blij
Ach, het was enkel
de hoop om Konduiramur weer te zien, zijn schoone
bruid, dat hij opgetogen al den jammer vergat
Maar wat, als ze den zwerver in zijn lompenpij van zich
zal stootgin, de koningin die den stralenden held liefhad
om zijn wonderen van moed
Van zijn lafheid zal
hij haar moeten vertellen, van Kundry's vloek. Wat zal
ze doen met den uitgeworpene, den vleugellammen
adelaar, den voorvlieger met de roodt', wonde in de
borst
Al treuriger, al hongeriger strompelt Parcival voort,
het kruisgevest steeds klemmender prangend aan zijn
hart, kwelling van pijn wenschend als een noodzaak, om
niet geheel in 't al-eenige zielswee te verlo omen....
Nu hij opziet, daar een schaduw voor zijn voeten hem
verwonderde, staat hij tusschen een groep hutten, ruig
als de hei zelve, wier plaggen haar bedaken. Het is een
klein gehucht, eenzaam en armelijk. De wankele, wrakke
woninkjes lijken achter hun bang gesloten deur en molmig
luik, elk een weenend bewaakten doode te verbergen.
Schuw blikt Parcival die starre deuren aan, niet wetend
waar te durven aankloppen met zijn bede om een korst
brood, als hij plots het klagelijk gekrijt hoort van een
kinderstem en omziend een verrimpelde :best bang door
den schichtigen kier van een raampje ziet gluren.
„Ik heb honger", zegt hij naderend, „in welk huis
zouden ze me wat eten kunnen geven ?"
„Er is nergens iemand. Alleen ik en het kind, de oudste
?

?

?
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en de jongste van het dorp. Al de anderen zijn van morgen
op weg gegaan voor de nieuwe beevaart". Haar stem
is dof en diep, als van iemand, gewend eenzaam in zich
zelve te mompelen. Haar bloedig omrande oogen lillen
glansloos in de holle kassen, alleen uit hun wij d-gesperde
zwarte punten vlijmt het eenige leven, een argwanend
vorschen naar Parcival's blik.
„Doet ook gij de nieuwe beevaart ?" vraagt ze. „Ik
zie, dat ge het leed kent, al zijt ge jong Maar wie
kent het niet op deze wereld van nu ? Ongeluk en mismoed verlammen de handen. Maar dat is niet het ergste''.
„Wat is dan erger ?" vraagt Parcival, die zijn hartzeer smartelijker voelt pijnen bij dien blik en die stem
en het aanhoudend krijten van het kleine kind in den
binnenschemer.
„Dat iedereen verleerde te gelooven in het geluk en
er op te hopen Ik, die het kende in mijn prille jeugd,
was de eenige hier, die er steeds op wachtte, door alle
ellenden heen de anderen wroetten in het donker,
zonder droom of verlangen „Ga ! ga !" riep ik eiken
morgen aan alle deuren, sinds we hier van doortrekkende
pelgrims over de nieuwe beevaart hoorden Alle
kinderen zijn hier van 't winter gestorven en van het
eenige dat leven bleef, stierf de moeder van angst het
te verliezen Nu zorg ik voor dat kind Want
ze zijn allen gegaan ten laatste, omdat ik ze dreef, niet
omdat ze hoopten Gaat gij omdat ge hoopt, knaap ?
Wat houdt ge toch onder uw pij verborgen ?"
„Och" zegt Parcival, „ik ben een boetend ridder, en
draag mijn zwaard tegen het hart om pijn te voelen
in mijn vleesch. Wijs me den weg naar de nieuwe beevaart."
„Aldoor naar den kant, waar de zon opgaat."
„Is er een kerk ? Woont er een heilige ?"
„Ik weet alleen, dat allen er samenstroomen, die in
nood en lijden zijn en er weer leeren hopen Als gij
er komt, gedenk dan mij. De brij zal ik u geven van
mijn eigen noenmaal Maar denk aan mij, ginder."
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Door het venster reikt ze Parcival den vollen nap, en
terwijl hij tegen den muur geleund eet, speelt als een
lichtstraal door zijn gedachten de naam van Monsalvat...
„Zijn dan allen zoekers geworden naar den Graal ?
Leidt de nieuwe beevaart naar de grens van Monsalvat's
bosschen ?" 't Is zijn laatste vraag aan het vrouwtje,
dat treurig om haar onwetendheid het hoofd schudt,
bij de woorden die zijn gemijmer ontzweven. Hij buigt
en kust de handen, die hem lafenis reikten. „We moeten
hopen", prevelt hij, „misschien zullen we het licht van
het geluk nog zien eer we sterven."
En hij gaat, zich zelven op nieuw vergetend in zijn
peinzen over haar woorden en haar erbarmelijkheid.
Dwars over de hei gaat hij den kant op, waar kreupelhout laag langs den grond wolkig schemert, of daar een
kudde schapen graast, de eenige vastheid voor zijn blik
in deze eindelooze grauwgroene vlakte, die doodstil
overschemerd door de eigen verlatenheid een grenzenloos
graf schijnt
„Het is de dag, dat Hij in de aarde rustte, die gisteren
den zoendood stierf en morgen verrijzen zal", weet Parcival, juist nu hij het struweel nadert, en het lijkt hem het
troostend en rust-gevend antwoord op alle vragen en
zielspijnen, die hem vandaag doorwoelden.
Hij dringt zich door de bottende takken, de overjaarsche dorre blaren en de teergroene kiemen en spruiten
van het lentegroeisel vertrappend onder zijn haastende
voeten. Want hoort hij niet duidelijk geschuifel en
mompelen van voorttrekkende menschen, dichtbij ? Heeft
hij de beevaartgangers uit het gehucht ingehaald ?
Den glooienden berm af, tusschen braamstruiken en
brem heen, ziet hij op den hollen weg, die daar diep en
dor groeft als een droge beekbedding, hun drom voortstrompelen over kiezels en aardkluiten, oudere en jonge
vrouwen, mannen en jongens, in lompen zoo vaal als
de heigrond. Dor en grondkleurig zijn hun knokige, holoogige gezichten en hun handen, die alleen nog leven
schijnen te hebben om zich vast te klampen aan arm
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of hand van wie naast hen gaat, als de bloote voeten
stooten en struikelen tegen scherpe steenen. Ze dringen
dicht opeen als een bange kudde. Spreken niet, kreunen
en zuchten maar en uit den blik, dien ze naar Parcival
opslaan, zonder groet of lach, nevelt hun mistroostigheid.
„Is dit de weg van de nieuwe beevaart ?" vraagt
Parcival aan de twee, vader en zoon, die den stoet
sluiten.
„Wat zou 't helpen ?" gromt de man, de schouders
schokkend. „'t Laatste zal toch de pest zijn
„Ze zeggen, dat iedereen er zich zat kan eten", smakt
de jongen naast hem, die hompelt op een kruk, zoodat
zijn stronkig lichaam schok L bij iederen moeizamen
sprong vooruit. Parcival rilt om de hondsche vraatzucht, het eenige licht, dat uit die oogen blikkert en weet
geen antwoord, dan opnieuw zijn vraag : „Is dit de weg ?"
„Er is maar één weg, waar alle wegen heenleiden",
zegt het meisje met de lange blonde haren, dat voor hen
loopt. Nu ze zich omwendt bij dat doffe woord, buigt
Parcival het hoofd in schrik. Haar gelaat is één roode
wonde. Naast haar draagt een moeder haar lam kind
op den rug. Er zijn kreupelen en blinden, een bultenaar,
en allen vóór danst een zinnelooze, de armen zwaaiend,
de oogen wijd gespalkt, de lippen gespleten in een jammerlach Lijken allen niet op elkaar, als kinderen van
één gezin, het rampzaligste, dat ooit op aarde woonde ?
Een troep ellendigen, die 't eigen lijden of 't lijden van
wie hun lief zijn, voortsleepen als t eenig leven
Om hen niet meer te zien, dringt Parcival door de
braamstruiken langs den drom heen, en komt hen voor
in de klove.... Is hij nu de leider geworden ? Hij ziet niet
meer om, maar het gestruikel en gestrompel volgt hem
steeds even dicht, al meent hij den stap te versnellen,
en hij voelt hun aller blik hem doorboren en pijnigen,
als wondden ze zijn rug met een zelfde kwetsuur, als
het kruisgevest hem in de borst drukte.
Los van hen, wil hij vrij den eigen weg zoeken van
77

hun nieuwe beevaart, om te weten wat die rampzaligen
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trekt en drijft, sterker dan de warse wrok om hun
d ammer Maar zelf heft hij het hoofd niet uit het
droevig gemijmer op, en zijn gekruiste armen blijven
even klemmend en roerloos het verborgen zwaard omprangen ; zelf struikelt hij en strompelt hij en kreunt,
als was hij een der hunnen. Maar hij weet dit niet in
zijn peinzen over hun ellende, voordat hij de oogen
opslaat, daar hij weer lichtere ruimte om zich voelt.
Hij staat op een vijfsprong van wegen, vier die uit
hei en wei en bosch uitmonden in de groote heirbaan,
breed tusschen reuzige iepen, over wier kruinen het
prille ontluiken waast.
Hij staat in het midden, en van rechts en links vóór
hem, van de vier wegen dringen menschendrommen
aan, even erbarmelijk als de stoet, die uit de klove
strompelt Ze zijn talrijker, die anderen, nog ongelukkiger. Voor de eenen uit relt een wezen, dat een
omzwachteld geraamte lijkt, met den houten klepper
der leprozen. Onder de anderen loopen boetelingen
in het armezondaarshemd, barrevoets, blootshoofds ;
pelgrims met den kovel over het gezicht, zich kastijdend
met den ijzerstekeligen geesel. Een verminkt ridder trekt
den verrafelden valen mantel met zijn armstompen over
het roestig pantser, hij houdt het hoofd achterover, de
oogen dicht, zijn lippen frazelen Ontvluchte gevangenen sleepen den enkelkogel voort. Er zijn er, met
het brandmerk op het voorhoofd, met afgesneden ooren,
met de bloedige wonde van hun afgesneden neus. Er
kruipen er, afgeknotte rompen, op handklossen door
een stof, als vertrapte aardwormen, en onnoozelen
rinkelen met een bel of treuzelen al zingend achteraan
En allen turen even wezenloos in hun doffe wanhopigheid naar Parcival, die daar staat als wachtte hij hun
naderen, star in zijn ontzetting. Zijn het Kundry's
vale vleermuisvlerken die schaduwen over deze ramp-

Ziet Amfortas hem aan uit hun oogen ?
zaligen
Tot hij, bedrongen door hun wee, eensklaps het zwaard
onder zijn pij wegtrekt, het opheft bij de punt als een
?
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strijder die zich overgeef t, en het strekt in zijn handen,
hoog boven zijn hoofd uit het kruis
Credo in unum Deum
Het is een kreet om verlossing, die opstormt uit zijn
hart, en het weergalmt uit de schare — een snik 9
een onderdrukte jubel
diep uit het hart van
allen, die naderen, maar nu in plotsen schrik stilstaan
en opzien naar zijn zwaardkruis. Uit de twee overgebleven robijnen van het gevest, overglanst een milde
stroom van zacht purperlicht al die geheven smartgezichten met een blos van jeugd en verblij ding.
Parcival ziet het en laat het kruis niet meer zinken,
gaat vooruit, terwijl hij de robijnen hun avondrooden
gloed laat uitschijnen over de dichte schare die hem
volgt
„C r e d o" bidt hij luid-uit telkens weer, en zijn eigen
schreden worden steeds rustiger, de voetstappen van
wie hem volgen vaster en vlugger bij dit bidden, klachten
en gekreun stiller. „Is dit dan het verlossende woord
waarop de wereld wacht ?"
Deum de Deo, Lumen de lumine
Hij ziet niet meer om, zich zelf en zijn volgers vergeten
in het bidden en uitschouwen, want van de glooiende
heirbaan blikt hij neer in een open dal, waar de purperen gloed der zon, die achter hen schijnt weg te zinken, teer verschemert tot bleek rozerood. En in dit late
licht drijven op den wijd-buigenden stroom schepen
als traag zwemmende zwanen, schip na schip, mast en
stag als kruisen boven de witte zeilen uit Diep
zinkt hun kiel in het zilverblinkend water, en het wemelt
tusschen de hooge boorden van hoofden, als zaten pelgrims, dicht opeen, daar uit te turen naar het doel der
reize : ginds de stad in haar wallen, de grachten als veilige
havens met schepen vol, en hoog boven daken en minaretten uit, de ééne witte toren
„Belripar !" jubelt Parcival's hart in het herkennen
van stroom en stad, en luider zingt hij Credo, dat reeds
al zijn volgers hem naprevelen, de oogen groot van ver?
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langen, lichtend in den milden gloed, die hun schare
overbloost en hun ragge lompen doet lijken op rozevervige zij den feestkleeren
Er luidt een zwaar-dreunende klok uit den witten
toren, nu Parcival met zijn vreemden stoet Belripar's
straten binnentrekt. Nog houdt hij het zwaardkruis
geheven
En achter hen aan dringen zij die uit de schepen
kwamen, zorgers en zuchters, zieken en gefolterden, allen,
en ze leeren Parcival's bede van hen die hun voorgaan.
Op den roep van hun Credo komen Belripar's poorters
aan vensters en deuren, luisteren, heffen de handen,
stooten een jubel uit, en loopen de stoepen af, bidden
en zingen mee, dringen mee door de nauwe stegen,
tusschen hun hooge huizen, waar de avond reeds duistert
onder de luifels, stuwen in vreugde de schare der ongelukkigen den berg op, Parcival vóór
De klok luidt. Hún Credo doorruischt haar dreunen
met lichter zingen, als het ruischen der prille loovers
den lentestorm doorsuizelt.
„Konduiramur !" juicht het in Parcival's hart, en
verborgen tusschen wie hem omdringen, zich zelven,
zijn zwaard en allen om hem heen vergeten, loopt hij
opgetogen, als toen hij de reize begon, alsof vleugels
hem dragen door open glansen. Recht :naar het paleis,
waar hun bruiloft duurt
Maar eensklaps houdt hij in, 't Credo :besterft hem op
de lippen Daar vóór hem op den drempel staat
een vrouw in witte wijlen, die de handen opheft om
allen, die naderen, te groeten.
„Welgekomen ! gij die komt met de bede, waarnaar
mijn hart zoolang vergeefs zocht en verlangde !" roept
ze de scharen der ongelukkigen toe
Het is Konduiramur's stem. Zij zelve staat daar,
bleek en stil, maar met een lach van geluk in de oogera.
„Komt allen die zucht en lijdt. Geeft mij de vreugde
u te mogen verkwikken aan den disch mijner durende
bruiloft."
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En zich omwendend gaat ze hun voor, de groote
koningszaal in, waar de witgedekte tafels, met lafenis
en lekkernij rijk beladen tusschen de groen-omslingerde
zuilen staan.
Zij, in haar witte wijlen bruid of kloostervrouwe ?
staat in de zaaldiepte op de treden voor de groote
credens, waarvan de voorsnijders de dampende schalen,
de schenkers de volle kannen wegdragen, naar den disch,
waaromheen alle pelgrims zich zwijgend schaarden,
eerbiedig in de pracht dezer bruiloftszaal, onder de oogen
die zoo vol goedheid naar hen zien.
„Zeg me, wie u de bede leerde, waarnaar mijn hart
zocht en verlangde ?" vraagt ze, nu allen gezeten zijn
om de witte tafels. „Ik zond mijn boden naar alle oorden,
door alle steden, om allen tot mijn durend bruiloftsmaal
te roepen. Maar geen van wie genoodigd kwamen, geen
van wie ongenoodigd kwamen op de mare van dit durend
feest, kon mij de bede leeren Wie leerde ze u ?"
„Hij, die ons voorging !" riepen de boetelingen in het
armezondaarshemd, die bij de geeselaars met den kovel
over het gezicht, achter in de zaal zijn blijven staan.
„Wie is hij, die u voorging ? Dat hij nadertrede, om
ook mij de bede te leeren, waarnaar mijn hart zocht en
verlangde
En achter boetelingen en geeselaars uit, waar hij zich
verscholen hield in zijn ontroerd schouwen naar Konduiramur en hun bruiloftsdisch, treedt Parcival te voorschijn, met het zwaard aan de punt geheven, als een
die zich overgeeft
Over de tafels glanst de hemelschijn der robijnen,
even mild als het licht dat uit Konduiramur's oogen
straalt, nu ze, hem herkennend, zijn naam roept, de armen
openbreidend.
Bij de treden, waarop ze staat voor de credens met
haar liefdegiften, knielt Parcival neder en legt het zwaard
aan haar voeten
„U wijd ik het als tastbaar teeleen van het geloof in
Hem, wiens rijk geen einde zal hebben
15
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„Dus brengt ge mij uw Credo tegelijk met ons geluk ?"
prevelt ze, hem de handen leggend op de schouders en
de lippen nijgend naar zijn voorhoofd.
„Laat onze bruiloft duren, Konduiramur, in het
licht dat glanst van dit kruis Maar hoe zou ons
geluk kunnen bestaan, wanneer onze bruiloftsgasten
straks voor immer moesten terugkeeren in hun ellende ?
Hun kreunen en zuchten zou de lichtruimte verduisteren,
waarin ons geluk alleen ademen kan
„Zullen ze dan niet met de kracht van uw Credo en
de verkwikking van ons feestmaal, gesterkt en getroost
in hun woningen weerkeeren ?"
„Ze leerden hopen door uw liefde en door mijn
Credo Maar meer dan hoop kunnen wij hun
geven."
„Wat is er zegenrijker dan de hoop ?"
„De genade Gods zelve."
„En hoe hun die genade Gods te geven, Parcival ?"
„Misschien door ons eigen aardsch geluk te verLaat mij gaan, Konduiramur, en pogen de
zaken
genade Gods te vinden voor allen die lijden
„En wij in de bruiloftszaal ? En ik, uw bruid ?"
„Onze bruilofstgasten zullen u het Credo leeren, dat
ze leerden door het mij te hooren roepen als een kreet
van verlossing, toen hun lijden mij bedrong, als een
nacht die me ging verzwelgen Ik hoop, Konduiramur, ik hoop ! Het woord is heilig, liet heiligste dat
menschen ooit spraken Toen ik uw liefdemaal overschouwde, waar ik stond tusschen boetelingen en
geeselaars, toen ik de rampzaligen als feestelingen om
uw disch zag, en uw verlangen hoorde roepen om het
Credo, wist ik dat de kreet van mijn deernis het woord
zal zijn der verlossing, waarop de wereld wacht met hem
die me dit zwaard gaf Stel het als een heilig teeken
op uw credenstafel, laat het liefdemaal duren in het
licht, uitstralend van zijn gevest, dat een kruis is.
Vind ik wat onze hoop is, dan zullen de gewijde boden
komen om die tafel uwer liefdegiften te herscheppen in
"
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een altaar, onze bruiloftszaal in een kerk
En het
liefdemaal zal nimmer meer eindigen."
„Parcival, wijs en sterk zijt ge geworden, al hebt ge
het harnas stralend als het morgenrood, geruild voor een
lompenpij, grauw als de avond. Omdat ik u liefheb zal
ik kunnen, wat gij wenscht. Ga en zoek de genade Gods."
Haar kus is hem een wij ding.
Hij gaat, zonder zwaard, maar de armen gekruist op
de borst, die de wonde draagt van het robijnengevest.
De oogen van hen, die om de witte tafels zitten, glanzen
op waar hij voorbijgaat. Hun lippen prevelen het Credo,
dat hij hun leerde. En terwijl hij hen aanziet, de blinden
en kreupelen en lammen, de leprozen en zinneloozen,
de lijders allen, mompelt hij : Et e x p e c t o r e s u rrectionem mortuorum et vitam venturi
saeculi.
En het is hem, of hij hun zorgen bergt in de wonde die
zijn borst schrijnt, of hij hun juk op zijn schouders neemt.
Want wel smartelijk is het, te scheiden van haar die
op aarde hem het liefst is en het zoete geluk van 's levens
feest den rug te moeten keeren op den vooravond van
zijn aanvang....
Blind zijn Parcival's oogen van tranen om Konduiramur. Hoe zal hij den weg weervinden naar Monsalvat 9

Aan den vijfsprong . staat Parcival stil, verbijsterd in
het plotse bezinnen, dat hij den weg naar Monsalvat
niet weet. Welk pad te nemen van de vier, die voor hem
openliggen ? Van zijn eersten gang toen hij niet wist,
waarheen zijn leven zich richtte, herinnert hij zich niets.
Hij denkt aan de beek, den boomgaard, het dorpje, den
ploeger, die verdwenen als hij naderde, en hoe hij over
een dorren heuvel heen ten slotte in het bosch kwam,
dat een burchttuin geleek. Niet de vloekbare klove,
waaruit hij straks kwam met de arme lieden uit het ge-
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hucht, kan daar heenleiden. Den ruilen zandweg tusschen
de struiken wil hij niet kiezen. Zal hij het karrepad
door de omgeploegde akkers nemen, of het groene wegje
naar het bosch ? In de pure doorzichtigheid van 't verbleekend hemelblauw bloeit er de avondster open, laag
boven de toppen der donkere sparren. En reeds zet hij
den voet op het weidepad, dat lokt naar die rust, als er
uit den wilderozestruik naast hem een duif opvliegt,
klapwiekend driemaal in een kring over zijn hoofd zwevend, om dan haar vlucht te nemen vlak boven den
hollen weg, waarlangs hij kwam en dien hij, wars en
gruwend nu links liet Van het noodend sparrenbosch, welig en veilig schaduwend onder de wakende
sterren, schouwt hij huiverig de barre klove in
En weer wil hij verder den kant uit der avondster, als
de duif terugkeert en opnieuw driemaal in een kring
over zijn hoofd zweeft, om nogeens haar vlucht te nemen
over het gruwbare ravijn, als riep ze hem
Dan bezint hij zich niet langer, klemt de tanden
opeen, slaat de oogen neer, en neemt den weg dien hij
verafschuwt.
Bij elken steen, waartegen zijn voet stoot, en telkens
als een der harde aardkluiten vergruist onder zijn schred,
meent hij het struikelen en kreunen der ongelukkigen
achter zich te hooren, en als de avond donkerder wordt,
staat hij bijwijlen plots stil in ontzetting turend naar de
zwarter schaduw, waar de dorenstruiken dichter warren,
alsof daar de treurige stoet staat saamgedromd, hem
wachtend Strekken zich dorre handen naar hem
Treedt een hem tegen met wijd gespreide
uit
Kundry
armen, de zinnelooze die danst en grijnst
Hoort hij
zelve, met haar grauwe vlerken open
„Terug, trotschaard, die waant
haar hijgen niet
het verlossende woord te weten Wat wilt ge ?
?

?

?

?

Monsalvat ? Vergeet ge, hoe het u uitwierp ? Vergeet

ge de tempelieren, die Gamuret versloegen, den stralenden
held ? Zouden ze Gamuret's zoon sparen, die een bedelaar is langs doolwegen ?" Als bij een die in stervens-
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flood is, breekt het koude zweet hem uit. Verstramd
en ademloos kan hij niet verder en verzet toch de
voeten tot voortgaan, in zijn angst dat hij terug zal
keeren.
Want de gedachte aan Konduiramur en het zoete
levensgeluk, dat hij verzaakte, bloeit in zijn hart op
als een welige bekoring. Hij verzet de voeten en
prevelt zijn Credo. Elke stap over de scherpe steenen
doet hem krimpen van pijn en de kwetsuur in zijn borst
knaagt en brandt of daar een giftige lanspunt steekt.
Zijn slapen bonzen. Gaat het bloed hem uit neus en oogen
breken als schroeiend vuur ? Zijn uitgeput lichaam
gloeit als van koorts Ach, te kunnen rusten nu,
zich neerleggen en slapen, al was het op een bed van
dorens, neerliggen, daad en doel vergeten 't Mag
niet ! Belripar niet. De slaap niet Verder moet hij.
Hij wil. Om de genade Gods te zoeken voor allen die
lij den
Voor zijn blindgestaarde oogen wordt de nacht een
zwarte krochte, waardoor hij doolt als een voor levenslang gekerkerde. Hij hoort zijn voetstap echo's wekken,
dof als in een vunze wulfselgang onder de aarde
En achter hem dringen de strompelende schaduwen
hem voort, vóór hem spant Kundry haar vleermuisvlerken open, te weerszijden van hem duiken schimmige
gedrochten op, dreigend hem te bespringen. Hoe zou
hij nog op Monsalvat kunnen hopen ? Genoeg zou het
hem zijn, alles, het eenige geluk dat hij zich zelven nog
wenschen kan : te mogen komen in de wrakke heihut,
waar de oude vrouw bij het krijtend kind waakt
haar zeggen : „bij een feestmaal zitten ze aan, zij,
tot wien ge riept : Ga ! ga !" Licht is in hun oogen,
hoop in hun hart". — Zoo haar alles verhalen van
Konduiramur's milde liefde, tot ook in die droeve
oude oogen een glans herleeft, een lach van hoop. Dan
zal het kind stil worden bij hun tevreden stemmen,
en zij zal zeggen : „Blijf bij ons". Wat zou hij liever
verlangen dan dit woord ? Ginds bij haar en die arm-
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zaligen wonen, wroeten en werken met hen de dagen
lang en 's avonds hun verhalen over Konduiramur's
feestmaal, om de herinnering en de hoop levend te houden
in hun hart Dan zal hij zich niet heel en al uitgestooten voelen. Dan zal hij God danken, niet vergeefs te leven.
Rustig wordt hij door dit denken. En het is hem alaan
een zoo vaste zekerheid geworden, in die hut te komen,
zoo er te praten en voor immer te blijven, dat hij nu
de morgen begint te schemeren, verwonderd is, niet
bij het gehucht, maar aan den rand van een bosch te
staan. Voor zijn voeten ziet hij uit den dauw en het
spruitende gras, sleutelbloemen in prillen bloei, slapend
nog met de bleekgouden kelkjes dicht. Zoo liefelijk
lijken ze hem na de angsten van den nacht, dat hij
niet anders kan, dan zich neerbuigen en met teedere
vingertoppen de fijne blaadjes streelen De lente ?
De nieuwe morgen ? Voorzichtig strekt hij zich neer
in het gras, laat de bloemen zijn voorhoofd, zijn handen
besproeien met haar dauw, hem bestroken met het koele
vederige geritsel van haar kartelteere kroontjes
Heeft hij gesluimerd ? Het klapwieken van een duif
doet hem verwonderd opzien en met een sprong staat hij
recht, wetend tegelijk, dat hij Monsalvat moet zoeken
en dat het Paaschmorgen is. Maar weten kan hij niet,
of het de warmende zonneschijn is, of zijn vreugde
die hem doorstroomt met dit nieuwe :leven
De duif ? Wil ze nog eens zijn leidster zijn ? Ze vliegt
hem vóór boven de toppen der beuken, terwijl hij omlaag zijn weg baant door de hazelaars, van wier bloeiende
takken het gouden stuifmeel wolkt over zijn. pij. De
frissche dauw heelt zijn voeten, de morgen die glanst
en blinkt tusschen de hooge kruinen, waar de nanacht
verzweemt tot ijle zonnemist, lescht zijn lippen, laaft
zijn oogen, koelt zijn wonde en wordt het bloed zelve
dat hem doorzwelt met de eigen blijde sterke jeugd.
Hij komt op den breeden weg tussehen de rotsige
stammen der eeuwige beuken. Dit is het bosch van
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Monsalvat ! Parcival weet het en is niet verwonderd
zoo rustig hier te loopen, terwijl de duif hem voorvliegt,
nu lager onder de zware beuketakken, die als beschermende armen over den weg naar elkaar reiken.
Effen en weidsch als een zuilengang onder hoog rijzend
gewelf, ligt de weg, en de openingen tusschen de stammen zijn als poorten die uitzien op wondere lentetuinen rag spint April zijn groen over de lage heesters, over de veerfijne takken van het berkenhout.
Reeds rankt de frisch spruitende kamperfoelie over
de wilde rozen waaraan de eerste blaadjes trillen. Er
zweeft een roke van viooltjes door den geur van dauw
en grond en frisch gras, en 't ritselt of er kevers kruipen
tusschen het glimmige dorre bladstrooisel en de kiemen
en loten langs den grond, waar de bevende zonnestralen de anemonen operakussen.
De duif vliegt vóór hem uit met rustigen slag, langzaam nu Parcival langzamer loopt, de weelde van het
lentebosch en den morgen indrinkend, bij de droomige
muziek van haar witten wiekslag Dalen rust en
geluk neer van die zegenende vleugels ? Dragen de
vleugels hem door de zaligheid ? Vlinders fladderen
op, tusschen de anemonen uit, en in het berkenti out
begint een merel te slaan, zwijgend weer en haar diep
tonend deuntje kort herhalend als om het zelf te beluisteren en weer te bemijmeren. Maar hooger door de
takken wiekt een vinkenpaar, met dol gesjilp, en heel
ver zingen nachtegalen, koeren tortels. Parcival denkt
aan Soltane, aan de vogels, die er zijn eenige gespelen
waren, aan de eerste tranen die hij schreide toen zij
het eerst den droom in hem wekten, het verlangen,
dat tot nu zijn Benig leven was
Is hij niet altijd de broeder van de vogels gebleven ?
„Zie, zie, vleugels dragen me, zooals ze u dragen, vink
en merel en nachtegaal en lieve witte tortels, en ik zie,
wat gij ziet, ik weet wat gij weet, en mijn hart zingt
als het uwe
Aan al wat het liefste en innigste was van zijn jeugd
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denkt Parcival, aan zijn moeders blik en stem en liefkoozingen, aan die tranen om de vogels, aan het altijd
groeiend verlangen, aan het telkens weer verdwijnend
geluk, dat de korte verglijdende vervullingen hem
gaven Arm onwetend kind., dat langs al zijn doolwegen toch niet verdwaalde, omdat God goed is en
hem riep naar Zijn licht, hem leidde langs Zijn eeuwigen
weg naar de stad op den berg, stralend met toren
naast toren en glanzende poorten... ,.. Zijn rijk
Monsalvat !
In glanzende grachten ligt daar de witte torenstad
voor hem, bundels zonnestralen als wijde goudwimpels
sidderen aan haar tinnen. En de duif vliegt hem vóór,
door een poort die wijd open achter de neergelaten
brug schijnt te wachten op wie komen moet.
„Credo" prevelt Parcival, nu hij onder den zegenenden
wiekslag het leege voorhof betreedt, waar nog het gras
groeit tusschen de steenen, nog de put roestig staat
te vergruizen, nog de huizingen rondom, gesloten en
star, sombere kerkers lijken Maar de wiekslag
doet de zonnewimpels wuiven, dat haar goudige glansen
streelen langs grond en muren, en de duive wordt
lichtend als een ster, die hem voorzweeft door de
vispoort, waar eens de kleine jonkers hem inhaalden,
de schemerige gangen binnen, de doodstille leege
voorhal door
Aan den ingang van den Graaltempel staat Parcival.
„Credo" prevelt hij.
Alle luister van den Graaltempel weerstraalt in zijn
oogen, die groot en lichtend echter niets zien, dan alleen
Amfortas, ginds op zijn rustbed, niet zittend, niet
liggend, door de kussens gesteund, door de warmende
welriekende houtvuren omschenen Zooals hij er
leunde dien eenen avond hij die niet sterven en
niet leven kan, en uit wiens oogen de eeuwige nacht
nevelt
Niets ziet Parcival dan die oogen, waaruit al de
smarten, die hij zelf leed of anderen lijden zag, hem
.
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waaruit Herzloïde en Trevresent
tegenduisteren
hem aanblikken en ook Gurneman en ook Liane, toen
hij zich van hen losrukte, de stervende visscher, de
oude vrouw uit het gehucht en al de rampzaligen wier
wee naar hem opdrong, toen hij op den vijfsprong hun
Maar ook eigen zielspijnen
stoeten zag naderen
woelen in die smartoogen, alle, alle menschenleed
en ach, de eene, die al deze smarten als één smart
„Arme, arme Amfortas !"
moet lij den
Bij hem staat Parcival, eer het te weten, en heeft de
armen heengeslagen om wie niet liggen of zitten, om
wie niet sterven of leven kan, en buigt de lippen naar
het schokkend hoofd, dat neerknakt aan zijn warm,
levend hart, terwijl de smartoogen zich sluiten en de
lippen in een kreet van verlossing het woord slaken
dat Parcival prevelt „Credo

Wat suizelt, wat ruischt en zwelt het om Parcival
heen ? Staat hij in een zomerbosch en ontwaakt er de
dag met vogelstemmen en ademen van wind en gouden
Hij moet het hoofd opheffen van zijn
schijnen ?

kus op Amfortas' hoofd om te zien, en ontsteld is hij
hier te staan in den stralenden luister van den Graaltempel, omgeven door de scharen der Tempelieren die
om den witten discti wachten, der jonkvrouwen en
kleine edelknapen, die in hun witte met gouden tortels
doorweven gewaden tusschen de zuilen staan gereid,
de gevouwen handen geheven voor de borst, de oogen
sterrelichtend naar hem, die daar staat in zijn grauwe
visscherspij, verward en verwonderd, terwijl Amfortas
zich naast hem opricht, een rijzige krachtige grijsaard
en hem de handen op de schouders legt
„Ik ben verrezen en nog bij u, alleluja ! Gij hebt
op mij uwe hand gelegd. Alleluja ! Wonderbaar is uwe
wijsheid. Alleluja" jubelen de reien der Graaldienaren en door hun machtig opstormenden zang
heen golft en duizelt de muziek van orgel en harpen
en fluiten.

In zachten drang dringt Amfortas zijn redder met
o. E. XX 4
3
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hem neer te knielen voor de tafel waar de heilige kelk
staat op den emerald die het ivoren voetstuk dekt.
„o Heer, Gij toetst mij en Gij kent mij, Gij weet mijn
zitten en opstaan", prevelt de grijsaard hem voor en
terwijl de Graaldienaars Kyrië Eleïson zingen, moet
Parcival de handen leggen op den voet van den Graal.
Dan komen, tusschen de zuilen uit, knapen aantreden,
als acolieten in linnen alben en de voorsten dragen
gouden bekers en ampullen en dwalen, in het
koele bronwater moet Parcival de handen doopen,
met den geurigen balsem moet hij de vingers zalven.
Anderen naderen en brengen het sneeuwwitte onderkleed van bloemgeurige lijnwaad met ragge kanten
omsponnen, leggen hem de bedelpij af voor deze reine
doopwade. Zij die volgen, dragen de sterrenpuntige
kroon, de schoenen van brokaat met parelen bestikt
en flonkerend van gesteente, de dalmatiek van Arabische
zijde met gouden duiven • doorweven, en schoeien hem
en omhullen hem en kronen hem, eerbiedig en plechtig
met schoone, evenmatige gebaren en wendingen, terwijl de scharen Gloria zingen en de zon door de hooge
kleurige vensters steeds stralender haar gouden glansen
doet zinderen, zoodat de bloei der duizenden kaarsenvlammen langs wanden en zuilen, in de takken der
luchters, in de gulden kronen kwijnt als verbleekende
sterrenpracht.
Dan treedt uit de schare der jonkvrouwen eene
naar voren, nadert en knielt aan Parcival's voeten om
hem een zwaard op de handen te leggen het is
Liane, en ze reikt hem het eigen zwaard over, dat hij
haar gaf tot een wapen in Monsalvat's wildernis. Armelijk en donker lijkt het hem in dit licht hij denkt
aan den luister van Amfortas' zwaard, dat hij achterliet op de credens van Konduiramur's bruiloftszaal
en dit eigen zwaardgevest gruwt hem tegen met het
donker van al de verleden smarten Zijn oogen
vullen zich met tranen, terwijl ze neerschouwen op
dat doffe, doodsche kruis. Maar tegelijk richt zich
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achter Amfortas' rustbed een vrouw op, wier grijs
nevelgewaad verwaast tot lichtschijn : Kundry ! Naderend heft ze als een zonneschicht de lans, van wier punt
op Parcival's handen vijf droppelen bloed vloeien, die,
stollend tot robijnen, het wijden en overglanzen. Kundry's glimlach zegent Parcival om haar herwonnen
jeugd en vrede, en in zwijgenden groet nijgen hij en
zij het hoofd en knielen dan, om zwaard en lans tot
een kruis vóór den Graal neer te leggen.
En het lijkt Parcival, of de tempel zich verwijdt als
zijn eigen hart. In de rondende ruimte staat hij, overkoepeld door de rijzende gewelven, omringd door de
zuilenbeuken, die zich openen naar de met glinsterend
gesteente bemaalde wanden en naar de wijder verschieten der doorzonde vensters, waarin de kamp woelt
van ridders met ridders, van mannen met dieren, en
waar in de eene nisdiepte het beeld van den jongen
fieren koning met de sterrenkroon wakend uitziet naar
het ijsblanke venster in de nis tegenover hem.
Zelf thans bekleed met dat gewaad van den priesterkoning, gekroond met die sterrenkroon, staat Parcival
en schouwt ook roerloos en rustig naar dat verre blanke
venster. Schouwt over de scharen der maagden en
knapen heen, over den blanken disch, waar de tempelieren zwijgend zitten met gebogen hoofd en gevouwen handen, voor hun leegen schotel en beker.
Weer staan de blonde engelknapen met bekken en
dwale achter hen.
Ze wachten, allen wachten, houden den adem in.
Is het de warmende blik van Parcival's oogen vol
liefde en geluk, die het ijsblanke venster doet ontdooien, tot het zich opent als een weidsche poort naar
de teedere groendoorschemerde zonnigheid der lente
bosschen ? Eindeloos diept zich de laan der eeuwige beuken, naar het verschiet van een landschap met blauwe
meren en ruischende wouden, om den éénen hoogen
berg, recht onder de stralende zon. En op dien berg
een witte stad, stralend met toren naast toren en
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glanzende poorten. Uit die droomverte zweeft
sterreof zonnevonk ? een glimp nader sprankel
van het eeuwig licht ? Bode uit Gods rijk
de
witte duive is het, die Parcival leidde. Ze zweeft door
de open lichtpoort den tempel binnen, langzaam
over den blanken disch en daalt op wijde wieken neer
boven den Graal, in wiens kelk ze de hostie doet
zijgen, die ze droeg in haar snavel. Sidderend van eerbied en geluk, voelend dat hij mag en moet, strekt
Parcival, aldoor daar geknield, de handen uit naar den
Graal en heft hem hoog boven zijn gebogen hoofd
Stroomen van genade gaan uit naar alle harten, wier
honger en dorst in dit eigen oogenblik wordt gelaafd
Het is de zon zelve in Parcival's handen, bron van
Gods genade, mild en overvloeiend zich uitstortend
in den Graaltempel en door Monsalvat's lichtpoort
de lentewegen over naar de hongerende en dorstende
wereld.
Sanctus! Sanctus! blijven de stemmen zingen.
Maar Monsalvat's nieuwe priesterkoning richt zich op
met den Graal geheven en ook Monsalvat's tempelieren staan recht, gelaafd en gesterkt door de genadestroomen tot de reine en moedige ridders die ze eenmaal waren.
En terwijl de jubel der stemmen weer versterft tot
het sidderend geruizel van angstigen eerbied waaruit
ze opstormden, vliegt de witte duive door de lichtpoort
heen, en schouwen aller oogen over dien lichtenden
weg, bezond door de stralen van den heiligen Graal
„Ga en breng de genade aan allen die wachten, dat
Gods rijk heersche over de aarde
Het is Parcival's stem, diep en ernstig gebiedend,
als die van een lief devol heerscher.
En Monsalvat's tempelieren scharen zich in rijen,
elk met zijn gouden beker voor het hart geheven, een
zon in de handen, die een even zielwarmend licht uitstraalt als de Graal zelf Ze treden heen, waardig
en rustig, den drempel der lichtpoort over en hen volgt,
?
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hun stillen stoet sluitend, Amfortas in Parcival's visscherspij
Zijn grijs hoofd is gezonken, zijn handen
zijn leeg, hij houdt de armen over de borst gekruist
„Trevresent" prevelen zijn lippen als een bede en een
belofte. Want als boeteling wil hij zijn broeder zoeken,
om hem de bode te zijn van het nieuwe geluk. Vast en
veerkrachtig is zijn stap, als de voetstap van hen, die
hem voorgaan door Monsalvat's dreve naar de wegen
der wereld, om aan Artus' hof, in Belripar, in Grahars,
in burchten en steden, in gehuchten en hutten alom
de genade te brengen.
Als een ziener schouwt Parcival hen na, wetend hoe
ieder langs het eigen pad zal komen tot de witte stede
op den berg, Gods rijk. En hoe langs de wegen, die
Monsalvat's boden wij dden, nieuwe uitverkorenen
zullen naderen om zich aan den Graaldisch te scharen,
hongerend en dorstend naar de genadestroomen van
den Graal, Zon der tijden, die geen ban meer kan ontkrachten, geen nevel meer verduisteren, zoolang zijn
handen priesterlijk rein zullen blijven en zijn hart warm
van liefde.

DE BETEEKENIS DER VROUW IN DE MAATSCHAPPIJ EN DE LITTERATUUR VAN
OUD-ATHENE
(Amsterdamsche Aulavoordrachten).
DOOR

K. KUIPER.

De oud grieksche litteratuur is door mannen en voor
mannen geschreven. De Atheensche wereld is een wereld
van mannen. Handel, oeconomie en politiek zijn manlijke
bedrijven ; en al ontbreekt in het vierde-eeuwsche
Athene de strijdkreet van het feminisme niet geheel,
hij komt tot ons óf geïdealiseerd in de communistische
theorieën van Plato's staatsleer, die den bodem der
werkelijkheid niet zoekt, Of getransponeerd in de spotzieke tonen van Aristophanes' kluchtspel. En zoo heeft
de meening postgevat, ja zij is tot een dogma geworden,
dat, afgezien van den demi-monde die in oud-Hellas
een zeer belangrijke plaats innam, de beteekenis van
het leven der vrouw in de Helleensche beschaving
gering is, gelijk hare positie in het maatschappelijk
verkeer zeer ondergeschikt en naar onze hedendaagsche
begrippen harer onwaardig moet heeten.
Ziedaar de korte inhoud van hetgeen men in allerlei
schetsen van de oude beschavingsgeschiedenis met betrekking tot de vrouw van goeden huize kan lezen.
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De benamingen „serail-slavin" en „oostersch haremleven" spelen in die schetsen een groote rol, en zoo
is het geen wonder, indien menigeen den indruk krijgt,
dat ten opzichte van de waardeering der vrouw en de
erkenning harer rechten de hooggeroemde beschaving
van Hellas noch op onze aandacht noch op onze navolging aanspraak mag maken.
Toch vinden wij bij dien indruk geen vrede ; stellig
niet, zoodra de Attische kunst tot ons gaat spreken.
Als we zien naar de slanke, bevallige vrouwenfiguren
der Atheensche vazen of naar de stille treurende gestalten op de grafmonumenten, willen wij meer van
die vrouwen weten dan de handboeken ons vertellen,
en beginnen wij telkens op nieuw te vragen naar hare
levensgeschiedenis. Allen kennen wij de fijn omlijnde
figuur van de jonge Pallas Athene op den fries van
het Parthenon. Zwaar geschonden is dat geestige kopje,
maar toch zien wij haar voor ons als eene spiritueele
tijdgenoote van den beeldhouwer. Eene Atheensche
jonkvrouw uit de dagen van Perikles ! — Wie dat eenmaal sterk heeft gevoeld, rust niet vóór deze Attische
vrouw hem iets meer van zich zelve heeft verteld.
I ets meer. Want de stellige gegevens zijn schaarsch,
vooral waar het die vrouw geldt die wij begeeren
te leeren kennen. Ruim genoeg en ook ontmoedigend
genoeg zijn de mededeelingen die ons geworden over
den demi-monde ; en indien wij ons tot taak stelden
een stuk sociale geschiedenis, of een hoofdstuk ethiek
te schrijven, zouden wij zeer \reel moeten zeggen over
den invloed van het vrije leven der hetaeren op den
zedelijken toestand van het oude Athene. Maar die
taak stellen wij ons niet. De Atheensche vrouwen met
wier uiterlijke positie en gedachtenleven wij ons wenschen vertrouwd te maken, dat zijn de echtgenooten
en de dochters der Atheensche burgers. Misschien zal
een nadere kennismaking met haar lot en leven kunnen
aantoonen dat in het oud-Atheensche leven de vrouw
niet zoo geheel op den achtergrond staat.
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De eenvoudigste weg daartoe is, in de eerste plaats
de vraag te stellen : hoe is ongeveer de levensgeschiedenis
der Atheensche vrouw ? Ten tweede : wat is hare maatschappelijke positie ? En ten derde : welke is hare
beteekenis in de litteratuur ?

I.
Eigenlijk zou men de levensgeschiedenis van de
Atheensche vrouw zeer kort kunnen vertellen, want
over hare eerste kinderjaren moeten we bijna zwijgen.
Het dochtertje is geboren ; en om niet te uitvoerig te
worden nemen wij aan, dat zij bij hare geboorte hare
vader welkom was : hij heeft dus geen last gegeven
het kind te vondeling te leggen, waartoe de wet hem
formeel recht geeft ; hij heeft de deur van zijn huis
met wollen banden laten versieren, opdat de buren
weten, dat hem een dochtertje is geboren. Zonder twijfel
had hij liever een olijftak aan zijn deurpost gebonden
dat beteekende een zoon, een stamhouder. Maar, alsof
het een jongen gold, heeft hij toch het geboorteoffer
met zijne familieleden gebracht. Op den vijf den dag
heeft de baker het kind om den huiselijken haard heengedragen snel om de daemonen af te weren, en
op den tienden dag heeft hij het kind een' naam gegeven. 't Is mogelijk dat daarin de moeder naar oud
recht heeft meegesproken ; want de naamgeving is
gewichtig : in een naam ligt symbolische, soms bijna
magische kracht. Voöral de oude religieuze gezindheid
der moeders hecht daaraan, en menige Atheensche
vrouw zal het hoofd hebben geschud, toen Themistocles
zijn dochtertje Italia noemde, zinspelend op de politieke
verwachtingen van den jongen Atheenschen zeestaat.
Op de naamgeving volgt de aangifte van het kind
bij de maatschap der phratria, de geslachten-vereeniging tot welke de vader behoort. Die aangifte verheft
het dochtertje tot den rang van Atheensche burgeres
in spe.. In zekeren zin is ze dus reeds op dat oogenblik
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een persoontje van grooter gewicht dan de eerste de
beste dochter uit een Hollandsch gezin. Haar wacht
in de toekomst de waardigheid van het wettige
Atheensche huwelijk : met haar alleen en met baars
gelijken zal de Atheensche burger wettige burgerzonen
kunnen verwekken. Daartoe zal hare opvoeding dienen.
En mogen wij van die opvoeding weinig weten, moeten
we aannemen dat het Atheensche meisje „kort gegehouden" werd, verwaarloosd werd ze zeker niet.
De Atheensche opvatting van vrouwelijke ingetogenheid -- tot onze verrassing niet slechts gestrenger
dan die der klein-Aziatische Ioniërs van Milete of
Ephesus, maar ook veel minder vrij dan bij de Doriërs
van Sparta het geval was -- houdt de meisjes in huis.
Zij leven bij hare moeder in het vrouwenvertrek, d.w.z.
in dat gedeelte van de woning, dat door geen man,
tenzij de huisvader of zijn zonen, dus zelfs niet door de
vertrouwde vrienden des huizes wordt betreden. Jongens leven daar en niet daar uitsluitend tot hun
zevende jaar. Maar voor de dochters zijn, in het algemeen gesproken, de wanden van de vrouwenwoning
de grenzen der haar bekende wereld. Hoe worden daar
de kinderen tot jonkvrouwen ?
Bitter weinig weten we van de paedagogische theorieën der Atheensche moeders. Er zijn ongetwijfeld
onder de dames van goeden huize velen geweest die
het grootste deel der opvoeding van de kleine meisjes
aan de kindermeid hebben over gelaten, dus aan eene
vrij elementair ontwikkelde slavin. Op een goede uitspraak van de welluidende landstaal werd bij de keus
van zulk eene bonne-gouvernante nog wel gelet. Maar
angstvallig toezien dat de opvoedster het kind niet
zoet hield door de vreeselijke spookverhalen van Gello
of Akko, deden de moeders niet, daar zij immers zelve,
uitermate bevreesd voor de daemonen die overal in
de Grieksche wereld hun spookachtigen arbeid voeren,
trouw hun kinderen amuletten omhangen en hen van
allerlei afweermiddelen voorzien. Een tint van bijgeloof
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ligt zoo over de geheele kinderopvoeding in het Verlichte Athene.
Maar kunnen wij, als we de theorie laten rusten, iets
zeggen omtrent de praktijk der meisjes-opvoeding ?
Voor de knapen van Athene valt het ons reeds zoo
moeilijk een historisch betrouwbaar rooster van werkzaamheden en ontspanningen samen te stellen, hoeveel
te zwaarder is dat waar het de meisjes geldt, die in den
bloeitijd van Athene, voor zoover we met zekerheid
weten, geen schoolonderwijs genieten ! Wel huisonderwijs dan ? Hier moet ons weer voor een deel onze
verbeelding den weg wijzen. Het is volstrekt onaannemelijk dat de dochters van Thelnistocles of van
Miltiades niet behoorlijk lezen en schrijven hebben
geleerd ; geheel in kloosterlijke afzondering hebben
ook zeker zulke kinderen niet geleefd : ze hebben gespeeld, gehoepeld, gesprongen met hare buurtjes.
Blindeman, zakdoekje leggen, krijgertje, verstoppertje,
dat alles hebben zij gekend. Natuurlijk hadden zij
poppen want zij wijden die aan de beschermgodin
van het huwelijk als ze volwassen jonkvrouwen zijn
geworden ; ze spelen met den drijftol zoo goed als hare
broertjes ; haar bevallig bikkelspel is een geliefd motief
voor de vazenschilders. Of anders zet een der meisjes
zich neer en de anderen huppelen in een kring om haar
heen en zingen haar toe :
Zeg schille schildpad, wat doe jij in 't midden daar?
-

en zij antwoordt :
Ik wikkel wollen garen en Milesisch draad.

Dan de anderen weer :
Wat heeft je zoon misdreven, dat hij 't leven liet?

En zij :
Hij heeft zich op een sneeuwwit paard in zee gestort.

Hoe gaarne zouden we weten, wat de meisjes bij dat
spel hebben begrepen van den ouden mythologischen
achtergrond dezer, als zoo vaak in kinderspelen —
onbegrijpelijke woorden. Misschien zouden we dan een
enkelen betrouwbaren blik kunnen werpen in de kinder-
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kamer, waar de Atheensche moeder hare dochters
inwijdt in den schat van mythologische verhalen welke
den Griekschen godsdienst omgeeft.
Maar de oude excerpten der grammatici, die ons
de lijsten der Grieksche spelen bewaard hebben, zwijgen
daarover, zoo goed als zij zwijgen over het Atheensche
onderwijs. Geen Atheensche inscripties vertellen ons,
zooals latere opschriften uit de steden van Ionië dat
doen, van meisjes-examens in voordracht, zang of
schoonschrift. Alleen langs indirecten weg kunnen wij
gissenderwijze iets te weten komen, omtrent de voorbereiding van het Atheensche meisje tot hare taak
als huisvrouw. De toekomstige despoina heeft in hare
huishoudschool in eigen huis heel wat te leeren, en
ook heel wat kunnen leeren, dat aan de aandacht eener
moderne jonge dame ontgaat. Veel wat bij ons althans
in de steden buitenshuis gebeurt, geschiedt in de
Grieksche huishouding binnenshuis.
Men denke o. a. eens aan de meelbereiding. Wie
het graan de gerst en de fijnere tarwe — ongemalen
thuis krijgen, moeten het zelf bereiden : ze stooten
het fijn, of ze malen het in den handmolen. In voornamere Grieksche huishoudingen doen dat, vaak onder
leiding van de huisvrouw, de slavinnen, in den veel
uitgebreider kring der eenvoudige burgers de huisvrouw zelve ; en de kleine dochter staat daar bij en
luistert naar de oude liedjes die bij 't malen den rhythmus aangeven ; ze volgt leerzaam het zorgvuldig
kneden van het gerstemeel voor de dagelijksche
polenta, en kan zich straks verlustigen in de eindelooze
variaties van broodjes en koekjes uit weitenmeel gebakken, in welker toebereiding de Atheensche vrouwen
met de beste bakkers concurreeren. En daarbij zal zij
leeren, welke offerkoeken aan Artemis welkom zijn, en
hoe men de beste honigkoeken voor de godin Hekate
bereidt. Godsdienstig gebruik en huishoudelijke behoefte gaan ook hier hand in hand, en voor beiden
vraagt hare moeder hare aandacht. -- Men zegge niet
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te haastig : deze voorstelling maakt van het Attische
juffertje een keukenmeid. In het geheele huishoudelijke leven van Athene staat de vrouwelijke handarbeid
op hoog peil en wordt hij in eere gehouden.
Immers : letten wij eens een oogenblik op alles
wat met het spinnen en weven in verband staat. De
meisjes van Athene konden het zelve hooren, als men
haar thuis of op de stadsfeesten Ilias en Odyssee voordroeg, hoe de godin Athena haar wonderschoonen peplos
eigenhandig had geweven ; het tafreel van Helena,
met haren spinmand vreedzaam neerzittend aan de
zijde van den verzoenden Menelaos, kenden zij stellig
van buiten. En menigmaal had hen het voorbeeld van
Circe, van Calypso of Arete geleerd dat het voor nymfen
of vorstinnen evenmin vernederend was te spinnen
en te weven als voor de onvergelijkelijke Nausikaa
om de wasch te doen met hare gespelen. Voor de
Atheensche vrouw gold het zelfde wat de Romeinsche
lofspraak zoo kort op een vrouwengraf beitelt : domi
mansit, lanam ¡ecu. En zoo was het natuurlijk dat ten
opzichte van de geheele wolbereiding de Atheensche
jonge vrouw zich een technische kennis verwierf die
de onze ver te boven gaat. Willen wij haar gedachtenleven begrijpen, zoo dat zij iets meer voor ons wordt
dan een zwijgende belichaming van klassieke bevalligheid, dan is er dus reden, bij dien vrouwenarbeid een
oogenblik stil te staan. De Atheensche meisjes hebben
een andere taak dan de moderne jonge dames. Tailormade staat niet in haar woordenboek ; home-spun
zouden zij beter verstaan. Ze hebben de wol —
misschien wel van eigen schapen zien thuis brengen
in vrij verwarden en onreinen toestand. Zelf heeft toen
de huismoeder met hare slavinnen de klonterige massa
geweekt in een warm bad, geklopt op de bank en uitgerafeld met de vingers. Want een goede Atheensche
vrouw verstaat die kunst niet minder dan de eerste
der spinsters, de door Athena overwonnen Arachne,
van wie Ovidius zoo levendig verhaalt :
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Zoo braaf was ze afgerecht op spinnen en op weven,
Hetzij ze wol spon of het werck den eisch kon geven,
En met haar vingheren de wol uythaelt en redt,
Of zachte stof der vacht heel effen stryckt en net.

Maar nauwkeuriger nog dan de Arachne van Ovidius
werken de Atheensche vrouwen ; aan 't reinigen en
kaarden komt schier geen eind, en het is een lust in
de comedie van Aristophanes de politizeerende vrouwen
te hoorera overleggen, hoe goed het zou zijn als ze hare
geheele techniek ook eens op haar mannen, de burgers
van Athene, zouden kunnen toepassen.
Zoo vinden wij de spinsters van Athene op menige
bladzijde van de litteratuur. Zelfs Plato zal er weldra
op wijzen dat de kunst der wolbewerking gaven ontwikkelt, uitnemende ges chiktheid verleenend voor
politieke werkzaamheid. Maar beter vult de wonderbare rijkdom van versierd vaatwerk en pottebakkerskunst de ledige gynaikonitis voor onze oogen met eene
reeks van werkzame en in hare bedrijvigheid bevallige
vrouwen en meisjes. Onder de huwelijksgeschenken
nemen de beschilderde voorwerpen in terracotta eene
belangrijke plaats in, en gaarne verhalen deze in vlug
geschilderde taf reeltj es van den arbeid die de jonge

huisvrouw wacht. Bijzonder trekken daarbij de holle
terracotta-blokken of „bokjes" onze aandacht, die de
vrouw op hare knie legt om op de eenigszins ruw gelaten oppervlakte van die kniebedekking de zoo even
rein geklopte wol in lange vezels te trekken, en zacht
met de slappe hand kloppend en voegend er als 't ware
een voorloopigen draad van te maken, die straks bij
't spinnen regelmatiger en vaster in elkaar kan worden
gedraaid. Wat zouden wij aangaande die spinkunst uit
de boeken kunnen weten als ook hier ons de vazen
niet hielpen ? Zooals bij ons de meisjes wandelend
breien, zoo zien wij de fijne Attische vrouwtjes gaan.
Onder 't voortgaan heffen zij met de linkerhand bevallig het rokken cmhoog en met de rechter brengen
zij de spoel aan het draaien of zij leiden den draad

46

DE BETEEKENIS DER VROUW IN OUD-ATHENE.

tusschen duim en vinger en maken dien vaster voor de
schering en zachter voor den inslag ; de vlokjes bijten
ze af opdat alles glad worde. Maar verschillend als
haar leeftijd en hare vaardigheid is hare stemming ;
met saamgeknepen lippen zit de eenti aan haar moeilijke werk, doch een andere zingt haar spinlied zooals
ze als kind reeds gezongen heeft : „Ik wikkel wollen
garen, en Milesisch draad".
De Atheensche moeders zullen heel wat meer moeite
hebben gehad om haar dochters in de geheimen van
de weefkunst in te wijden dan om ze te leeren spinnen.
Ze moeten daarvoor ook grooter zijn geweest. De
Grieksche vrouw weeft staande, want de weefstoel
of het getouw is ook vertikaal. Allereerst spant zij
daarop de lange draden der schering, veelkleurig of
éénkleurig, vertikaal ; een handige inrichting van den
boom stelt haar in staat de evene en onevene draden
van die schering steeds zoo gescheiden te houden dat
zij zonder moeite de spoel met de inslagsdraden daar
doorheen kan voeren. Maar zoo werkend zou ze toch
eigenlijk niet meer dan een eenvoudig vlechtwerk krijgen,
hoogstens met gekleurde vakken en blokjes, dichter
of dunner weefsel naar mate zij het meer of minder
had aangeklopt met den kam. Reeds Helena had meer
vermocht. Als zij neerzit in de kamer van Paris' paleis.
ijverig wevend met hare slavinnen „sprenkelt zij in
het weefsel al den strijd dien de Achaeërs en de mannen
van Troje om harentwil hadden doorstaan". Een heel
verhaal van lijden, van trots en van heimwee, vrucht
van veel eenzame overpeinzing, schildert zij op dien
mantel. Hoe ? Toch niet met de spoel ? Werkt
zij dan misschien met haar vingers de figuurdraden
tusschen het grondpatroon in ? Of heeft zij ze geborduurd op het voltooide weefsel ?
Wat Homerus Helena laat doen, verstonden stellig
ook de Atheensche huisvrouwen en zij toonden het
haar dochters. Maar ons hebben zij het niet getoond
en slechts door gissende vergelijking met latere hand-
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weefkunst kunnen de deskundige oudheidkenners ons
van de Attische weeftechniek eenigermate eene voorstelling geven. Zonder teekening zou de herhaling van
die voorstellingen slechts verwarrend werken en wij
zouden er niet veel meer mede bereiken dan dat wij
de overtuiging wekten dat de Atheensche weefkunst
groote vaardigheid en vindingrijkheid bij de vrouwen
van Attica veronderstelt. Dat is niet genoeg. Niet
slechts in de gynaikonitis, waar de meisjes leeren haar
eigen fijne chitons en mantels te weven en die te versieren met rijke afwisseling van maeanders, bloemenranden en rosetten, heeft de weefkunst beteekenis ;
door de vaardigheid aan de weefstoel verworven treedt
de Attische jonkvrouw ook buiten haar huis in de
openbaarheid van den Griekschen eeredienst. Twee
elementen treffen hier onze aandacht : het verband
tusschen vrouwenleven en eeredienst, en de opheffing
der vrouwelijke afgeslotenheid zoodra het de vereering
der goden geldt.
Ten opzichte van de werkzaamheid der vrouwen in
den eeredienst is ons bewijsmateriaal rijk. Maar het
leidt ons voornamelijk op het gebied van het maatschappelijke leven der Atheensche vrouw, en verdient
uitvoeriger bespreking. Voorloopig bepalen wij ons tot
het Atheensche meisjesleven. Maar in het kind schuilt
reeds de vrouw. Zoo moet een deel van de vrouwentaak
op welke wij later terug komen, reeds hier worden
besproken. Luisteren wij slechts naar hetgeen in een
van Aristophanes' blijspelen een vrouw uit den gegoeden
stand van haar eigen meisjesjaren vertelt om goed te
doen uitkomen dat zij behoort tot de kern der geëerde
burgerij.
„Toen ik zeven jaar was zoo zegt ze ben ik
onmiddellijk arrhephoros geworden ; op mijn tiende
was ik alefris in den dienst van de stadsgodin ; daarop
ben ik arktos geweest met een safraangeel kleed aan
op 't feest van Brauroon ; en eens ben ik ook kane-
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phoros geweest, als een mooi meisje met een rist gedroogde vijgen in mijn mand".
Voor de Atheensche toeschouwers van Aristophanes'
Lysistrate is deze lijst van eereposten welsprekend
genoeg geweest ; voor ons heeft zij, om ons iets te zeggen,
een uitvoerigen commentaar noodig, waarbij we ons
velerlei uitweiding zullen veroorloven..
De jonge dame was dus als zevenjarig kind gekozen
tot Arrhephoros. Om de beteekenis van dit kinderlijk
eereambt ten volle te beseffen moeten wij spreken over
den peplos, den geweven mantel, die op de feesten
der Panathenaea aan de stadsgodin werd gewijd.
Grieksche offers en wijdingen zijn zeer verschillend
van beteekenis. Wanneer een Atheensche bruid haar
pop aan Hera wijdt, dan stelt zij zich niet voor dat de
Godin daarmee zal gaan spelen. Het haaroffer van den
volwassen zoon is eigenlijk een afkoop, . in plaats van
den jongen zelve gebracht. Maar wie a.an de goden een
schaap of een ram offert, doet dat zeer zeker in het
geloof dat de Goden dat brandoffer zullen genieten,
en wie aan Bene godin een mantel wijdt gelooft dat
deze zich daarmee zal willen bekleeden. Zoo kiest reeds
in de Ilias de koningin van Troje, Hecuba, op last van
haren zoon, den fraaisten peplos dien Paris haar van
zijne fatale reis had meegebracht en legt dien op de
knieën van Athena in haren tempel op den burcht.
Intusschen, de vorstin van Ilios brengt aan de godin
geen eigen weefsel. De vroomheid van het latere
Griekenland stelt daarentegen hoogere eischen. Veel
oude idolen dragen evenals het oude beeld van Athena,
de stadsgodin op de Acropolis, geweven kleeren, en
evenmin als de Atheensche peplos was dit gekocht
goed. Door vrome vrouwen werd het óf uit eigen beweging óf in vasten dienst van den tempel vervaardigd.
Daarvan spreken nog verschillende brokstukken van
tempelarchieven ; weinigen zoo uitvoerig als de
inscripties van Hera's tempel op Samos. Welk een
garderobe ! kleeren, mantels, gordels, wat niet al ! Natuur,
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lijk was dat niet alles vrouwenwerk. Zeker althans niet
in lateren tijd. Maar zulk een peplos werd toch meest
wel door vrouwen geweven. Zoo weten wij het stellig
van Elis in de Peloponnesus. Iedere vier jaar weven
daar zestien heilige vrouwen in een eigen gebouw een
kleed bestemd voor Hera, en jonge meisjes staan haar
bij dien arbeid ter zijde. Straks, als het kleed voltooid
is en de dag van het groote feest aanbreekt, presideeren
die zelfde vrouwen een wedloop van de jonge dochters
van Elis.
Een wedloop van jonge meisjes ! Wij zien in onze
verbeelding de bevallige statue uit het Vaticaansche
museum voor ons, het meisje met den korten chiton,
met de losse haren, dat gereed staat den wedloop te
beginnen, en wij gevoelen ons ver van Athene. Dit
spel brengt ons in de Dorische Peloponnesus, in de
atmosfeer der Spartaansche jonge meisjes, veel vrijer
dan de Atheensche in hare gymnastische oefeningen.
Dit is de streek van de dansen aan den Eurotas, dit is
het land waar de Spartaansche dichter Alcman voor
de meisjes van Sparta zijn maagdenliederen dichtte,
in vrijen reidans gezongen, wanneer de jonkvrouwen
van Sparta in den maannacht aan Artemis den peplos
wijden. In Athene heeft de peploswijding een stemmiger toon : Atheensche jonge dames zijn geen vrije,
stoere Spartaanschen. De kleine Arrhephoren tot welke
wij na deze uitweiding terugkeeren zijn in tempeldienst. Wat is dan de taak en het lot, van die zevenjarigen met haren statigen naam dien zij zelve evenmin
als de moderne geleerden met zekerheid kunnen verklaren ? Bij hoofdelijke stemming zijn er uit een zeker
niet gering aantal, wier ouders die eer voor hun dochters
ambieerden, vier (van 7-11 jaar) als candidaten gekozen. Uit dezen benoemt de Archon Basileus, die in
hoofdzaak het bestuur over den eeredienst in handen
houdt, er twee. Tot welk werk ? Heel kort zegt Aristoteles : „de Arrhephoren maken een aanvang met
het werk van den peplos en 't geen daartoe behoort,
O. E. XX 4
4
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zij dragen witte kleeding en als zij gouden sieraden
om hebben dan vervallen die aan de godin".
't Is weinig wat Aristoteles meedeelt, maar onwelsprekend is het niet. Gij ziet ze voor U, die slanke meisjes, in haar witte kleeding zedig gehuld, maar zeker
niet zonder gouden tooi ; want het is juist de trots
der ouders de kleinen op deze wijze haar eerste wij dingsgave aan Athena te doen brengen. Straks als zij haren
dienst met eere hebben volbracht en zij hare namen
op een eeredecreet van 't volk zullen kunnen lezen,
zal stellig haar vader nog een gouden krans voor de
godin aan die wijgeschenken toevoegen.
En nu gaan de kleine arrhephoren een jaar van
huis. Ze komen wonen, met oudere genooten van een
vorig jaar, op de Acropolis, onder toezicht van de eerwaardige priesteres van Athena Polias. Zonder twijfel
een vrijer leven dan thuis in de gynaikonitis, want
bij den tempel hebben zij een eigen terrein voor he t .
balspel, heilzame afwisseling van den tempeldienst.
Zij worden goed onthaald : een bijzonder soort van
koeken of flensjes wordt voor hen gebakken, en wat
belangrijker is : de priesteres zelve onderricht hen in
het werk dat hen wacht.
Wat dat werk is, valt ons niet gemakkelijk uit te
maken. Stellig zal de priesteres, eene vrouw uit een der
hoogste adellijke families van Athene, haar leerlingen
wel hebben getoond hoe zij zelve nog steeds een wollen
kleed draagt van de zelfde stof en gelijk maaksel als
eens door Pandrosos, de stammoeder van haar familie,
als eerste peplos aan Athena was gewijd. In vele geheimenissen van hare godin heeft zij daarbij aan de
meisjes den weg gewezen, zij heeft ze de tempelfiguren
van den Poliastempel verklaard, hun de heilige geschiedenis van Athena verhaald, en eindelijk hen zeker
ook ingelicht omtrent de beteekenis der tafreelen die
op den nieuwen peplos zullen worden ingeweven.
Het is niet noodig dit beeld verder uit te werken.
Ieder kan door eigen nadenken begrijpen, hoezeer de
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voorstelling van enge, aan 't huisvertrek gebonden
opvoeding door de gedachte aan deze dagen in Athena's
tempel wordt verruimd. Maar nu komt de eigenlijke
peplos-arbeid. Natuurlijk is dat weven geen kinderwerk. „De Arrhephoren", zegt Aristoteles, „beginnen"
den peplos". Dat wil zeggen dat onschuldige meisjeshanden het werk dat voor de maagdelijke Athena bestemd is, opzetten, en, onder leiding van de ouderen,
de eerste draden van het weefsel spannen. Verder zijn
zij leerzame toeschouwsters en helpsters bij den weefarbeid, dien de ouderen verrichten. Dit zijn n.l. de
eigenlijke weefsters de Ergastinai, volwassen vro uwen
aan welke zich doorgaans ook nog vrijwillig een aantal jonkvrouwen aansloten. Zoo wordt het een geheele kring van vrouwen,. meisjes en kinderen, die
daar tot den gewijden arbeid samen komen. De jonkvrouwen van goeden huize nemen gaarne deel aan
het werk, al hebben zij misschien ook hare slavinnen
wel eens in hare plaats aan het weefgetouw gezet. In
ieder geval stellen ze er prijs op dat straks eershalve
haar naam op eene zuil naast den tempel wordt gebeiteld en uit haren naam ook door haar vader een
zilveren schaal wordt gewijd.
Indien de kleine arrhephoros thuis heeft toegekeken
bij 't spinnen en weven van haar moeder, dan krijgt
zij in den tempel wat nieuws te zien, dat eigenlijk wat
ouds is, althans zoo lang men getrouw bleef aan den
ouden stijl. Dan bewerken de Ergastinai zelf de wol.
De grondkleur van het weefsel is geel en daarop wordt
zeker langen tijd in primitief patroon, zooals wij
dit op vaatteekeningen herhaald vinden óf de beroemde strijd tegen de giganten, óf een andere heilige
gebeurtenis afgebeeld. Heel veel zullen daaruit misschien de jonge meisjes niet hebben geleerd. Maar in
de bespreking der mythen lag toch stellig educatie
coëducatie was het vrij en vertrouwelijk samenzijn.
En veel meer moet dat het geval zijn geworden, toen
de gewoonte opkwam om andere dan mythologische
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motieven in den peplos te weven, toen gelijktijdige
gebeurtenissen en helden hun plaats kregen op het
geweven tafreel. Door den Raad van Athene, en straks
onpartij digheidshalve door een der Volksrechtbanken, werd toen het patroon voor den te weven
peplos vastgesteld. Worden zoo niet A thene's vrouwen
en meisjes
wanneer ze het patroon op de Acropolis
ontvangen en bespreken
op kostelijke wijze onderricht in de geschiedenis der groote mannen van haar
eigen tijd ?
Uit de stilte van hare werkplaats zullen ze dan
straks wél onderricht bij de feesten der Panathenaeën
naar buiten treden. Zie hoe hun de beroemde parthenonfries eene plaats geeft naast de mannen in het cultusleven der burgerij zooals de godinnen die hebben
in den kring der gebeeldhouwde Olympiërs. De priesteres van Athena neemt een eereplaats in. Jonge
meisjes dragen stoelen aan om den heiligen peplos op
uit te spreiden ; paarsgewijze gaan de maagden met
de heilige gerst en andere granen voort, ernstig en
waardig
niet als „figuranten" in deze processie.
Waarlijk deze kanephoren
deze korfdraagsters —
zijn wel onderricht aangaande de heilige . beteekenis
van de offergave die zij dragen. Zouden ze ook niet
weten, dat de eerste kanephore de schoone Oreithyia
was geweest ? En als op den tochtigen burchtheuvel
de noordewind dreigt de stemmige gratie harer lange
gewaden te verstoren, zouden ze dan ook niet wel eens
bedenken, hoe Boreas de Noordewindsgod in een stormvlaag Oreithyia had geroofd ? Honderd vazen toonden
hier dat welbekende tafreel ! Zulk een kan e phoros (korfdraagster) is de jonge vrouw ook geweest wier woorden
ik zoo straks aanhaalde uit de Lysistrate van Aristophanes. Vóór dien dag dat zij, als „mooi meisje
met een vijgentros" in den panathenaeënstoet mee
mocht wandelen, had zij ook al
wederom een bewijs
dat zij van goeden huize was
de waardigheid van
Aletris (maalster) bekleed
d.w.z. ze had meegeholpen
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om het meel voor de feestkoeken te malen in de gewijde handmolens ; men ziet, hare opvoeding geschiedde
voor een niet gering deel op de acropolis. En zullen
we nu moeten aannemen dat de jonge kanephoren
aanstonds na de processie naar huis zijn gezonden ?
Zeker niet ! Er is een wedstrijd van voordracht in
homerische poezie ; er is fluitspel en zang op het feest.
Daarnaar te luisteren beteekent ook de Ilias en de
Odyssee te kennen, en wanneer de rhapsode het zesde
lied van de Odyssee voordraagt, dat verhaalt van
Nausikaa en hare gespelen, dan zullen de jonge meisjes
van Athene dat stellig niet uit zijnen mond voor de
eerste maal hebben gehoord. Voor haar als voor de
knapen is Homerus de huisbijbel die hun moeder hen
het eerst heeft doen begrijpen.
En eindelijk : den nacht vóór dat de groote hekatombe
aan Athena wordt geofferd, heeft er een pannychia
plaats, een nachtfeest ter eere van de Godin. Ook daar
zijn de jonkvrouwen werkzaam aanwezig : „Wie kent
niet" zoo luidt een koorzang in eene van Euripides'
tragediën : „wie kent niet den dag aan het einde der
maand, met den zang der jongelingen en de ruischende
koren der mannen, als 's nachts op Attica's winderigen
heuvel uit de reidans der meisjes het juichen der heldere stemmen weerklinkt, zich parend aan 't stampen
van hare dansende voeten ?"
Deze laatste woorden mogen niet onopgemerkt voorbij
gaan. In de opvoeding van de jonge Grieksche vrouw
speelt het koorlied een gewichtige rol. Groote grieksche
feesten kan men zich te nauwernood denken zonder
meisjeskoren. Het is een tafreel, zooals Hephaistos
het ciseleerde op het wonderschild voor Achilles : jongens en meisjes hand in hand gaande tot den reidans,
of zooals de homerische zanger den koordans der Delische
jonkvrouwen beschrijft : een nooit te vergeten schouwspel voor hen die het eenmaal zagen. Oogstfeest en
bruidslied, of statige paean, zooals Pindarus ze dichtte
voor de jonkvrouwen te Thebe, al te zamen zijn het
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cultus-middelen die de godsdienstige beschaving der
Grieksche jonkvrouw verhoogen. Vereenigt men de
daarbij onmisbare muzikale opleiding met het toch
zeker niet verzuimde godsdienstige onderricht, dan
vormen die tezamen wat wij anders vergeefs zoeken :
een oud-grieksche meisjesschool.
Volledige opsomming van al die gelegenheden tot
godsdienstige opv oeding is niet noodig. Wat in het
leven der Atheensche vrouw de cultus en de religie beteekenen zal ons later nog bezig houden. Voor het oogenblik eischt nog eenmaal het meisje uit Aristophanes'
Lysistrate onze aandacht. Zij is namelijk ook Arktos,
d. i. berin, geweest op de feesten van Artemis Brauronia. De Atheensche toeschouwers zullen wel begrepen hebben dat zij ook daarmee wilde wijzen op haar
goede afkomst. Ons treft veeleer de merkwaardige
wijze op welke, in deze en andere eerediensten, de
Atheensche familiën voortgaan oude gebruiken te handhaven, ook wanneer de geloofsvoorstelling die er aan
ten grondslag ligt, verloren is gegaan. Het meisje dat
als Arktos dienst doet, een kind van tien jaar, krijgt
een geel gewaad aan, om zoodoende op een berinnetje
te gelijken. Waarom ? Vermoedelijk zal haar moeder
haar wel niet hebben verteld dat de godin die zij in
die kleeding gaat dienen, eigenlijk ook zelve oorspronkelijk een diergodin, eene berin, was geweest die bloedige offers had geeischt, en dat de verkleeding in het
gele kleed eene vermomming in berengedaante was,
herinnering aan een oud maagdenoffer. Zij zal het
kind althans hebben gerustgesteld dat thans de godin
niets vreeslijks meer van hare dienaressen verwachtte.
Maar wel moet ze haar dochtertje hebben gewezen
op één plechtig gebruik waarvan naar onze opvatting
de verklaring boven de bevatting van een tienjarig
meisje ging. Aan de Brauronische Artemis wijdt men
ook de kleederen van die vrouwen, die in het kraambed zijn gestorven. De kleine Arktos wordt hier op
sombere wijze ingewijd in de geheimenissen en de ge-

DE BETEEKENIS DER VROUW IN OUD-ATHENE.

55

varen van het huwelijksleven, waartoe de arkteusis
zelve als 't ware eene eerste schrede is.
Door de plechtigheid te Brauron wordt de bruidstijd van het Atheensche meisje voorbereid en is dus
feitelijk haar kindsheid afgesloten. Wie de schets
hierboven van dien kinderleeftijd gegeven schraal noemt,
kan men alleen antwoorden dat er niet veel meer van valt
mede te deelen. Op de bezigheden die het meisjesleven
vullen hebben wij zoo veel mogelijk licht laten vallen ;
toch moest wel blijken hoe groot het onderscheid is
tusschen haar leven en dat van eene jonge Hollandsehe vrouw. En sterker spreekt zich dat onderscheid
uit, zoodra wij gaan letten op de beteekenis van het
huwelijk in de Atheensche maatschappij. Men kan
deze niet korter karakterizeeren dan door te zeggen :
de Atheensche burger zoekt eene vrouw om zijn huishouding te besturen en zich nageslacht te verzekeren,
politieke of commercieele overweging mag hem voorts
er toe brengen relatie met bepaalde familiën te zoeken,
dat genegenheid hem bij zijn keus zou leiden is stellig
een groote uitzondering.
Bij het aangaan van het huwelijk ontbreekt iedere
schijn van romantiek. Er is eerre verloving (enygésis
in het Grieksch), maar al wordt dan nauwkeurig de
bruidsschat bepaald, dien de jonge vrouw mee zal brengen,
of die op haar naam hypothecair zal worden vastgezet,
zij zelf speelt bij de zuiver commercieele handeling dezer
verloving geen rol. Misschien is ze er niet eens bij.
We zouden gaarne willen weten, of dan misschien
te Athene huwelijken worden gesloten tusschen jongelieden die elkaar nooit hadden gezien. Zou het werkelijk wel eens gebeurd zijn dat een Atheensch jonkman,
dieper doordrongen van de heerlijkheid eener ongehuwde lichtzinnigheid dan van de huislijke genoegens
eener echtvereeniging, zich tegenover een vriend beklaagde, zooals die jonge man in Terentius' Andria
dat doet : „Zoo straks kwam mijn vader me tegen op
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de markt en zei in 't voorbijgaan tot me : Vandaag
moet je trouwen, Pamphilus, ga naar huis en maak
je klaar" ? Dat zal wel een charge zijn geweest ;
maar wij krijgen ondanks hetgeen de aanwezigheid
der meisjes bij openbare godsdienstplechtigheden ons
heeft geleerd, een duidelijken blik op den toestand te
Athene, als wij Plato in zijn Boek der Wetten alsof
hij den goeden invloed van tennisclubs op het huwelijk wilde bepleiten breedvoerig uiteen hooren zetten,
hoe goed het zou zijn, als de jongelui en de jonge
meisjes elkaar in gemeenschappelijk spel, in dansclubs
en comediepartijtjes onder toezicht van bedaagde
opzichters wat nader leerden kennen, opdat men
zoo ook beter zou weten, in welke familie men introuwt.
Dit is een wensch van Plato, geen Atheensche gewoonte. Men geeft een scheeve voorstelling van Atheen-

sche toestanden wanneer men Plato's Wettenboek laat gelden als een spiegel van Athene's maatschappij. Intusschen op het Atheensche huwelijk als maatschappelijke
instelling komen wij later terug. Op dit oogenblik vestigen wij onze aandacht op de aanstaande bruid.
Voor eene jonge vrouw uit onze dagen is het niet
gemakkelijk zich den toestand voor te stellen in welken
deze jonge Atheensche verkeert. Haar aanstaanden man
kent zij misschien niet, maar zij mag wel als hoogst
waarschijnlijk aannemen dat hij haar niet uit liefde
trouwt. Het woord liefde zelf gebruikt hij in andere
verhoudingen dan die van het huwelijk : erotische
gedachten behooren thuis in den demi monde ; ook
na zijn huwelijk zal de publieke opinie hem een eventueel concubinaat niet kwalijk nemen. Zelfs een liefdesverhouding van homosexueelen aard zal hem worden
vergeven. Wat gaat het dan de jonge vrouw aan of
hij haar of een andere kiest ! Misschien kiest hij
niet eens zelf ! Bij het tot stand komen van huwelijksverbintenissen speelt immers de promnestria een voorname rol. De promnestria is niet altijd een huwelijksmakelaarster van professie ; vaak is zij een gehuwde
-
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dame, of een weduwe, die door hare bekendheid met
verschillende families de geschiktheid heeft, en misschien ook den takt, om personen bijeen te brengen die
bij elkaar passen. Voor een douairière zeker een aantrekkelijk werk : politieke en sociale belangen laten
zich hier vereenigen als in een franschen roman van
de parijsche noblesse. Maar 'als de promnestria welsprekend heeft aangeprezen wat geen aanprijzing verdiende, welk eene verbittering, welk eene verkoeling
tusschen de beide slachtoffers van hare politiek ! Hoeveel jonge echtgenooten zullen te Athene den wensch
van dien gemésailleerden heereboer uit Aristophanes'
Wolken hebben herhaald : „Ik wou dat de huwelijksmakelaarster den dood had gevonden vóór ze mij had
overgehaald om deze vrouw te trouwen !" —
De jonge vrouw wier biografie wij zonder veel romantiek fingeeren, zal dus trouwen. Is zij eenig kind, des
te beter dan brengt zij als erfdochter een bruidsschat mee. Geven wij haar broers, dan blijft zij bij
haars vaders dood zonder bezit achter, daar zij van
alle wettelijke aanspraken op participatie in de erfenis
is uitgesloten. Op haar broeders rust dan de moreele
verplichting haar een bruidsschat te geven „opdat zij —
zooals ergens een redenaar het uitdrukt niet ongehuwd den ouderdom te gemoet ga". Dit lot toch is
erger dan het menige ongetrouwde, misschien ook getrouwde vrouw van onzen tijd zou lijken. Het beteekent
afhankelijkheid en werkeloosheid. Brengt niet een gelukkig lot, familierelatie of erflijke aanspraak haar een
priesterschap, of is niet de familie zóó weinig voornaam, dat zij zich met den kleinhandel kan bezig
houden, dan is haar bestaan een eindelooze voortzetting van de taak eener „Stütze der Hausfrau", en
haar melankoliek leven heeft, tenzij ze zich emancipeert en straks onder de philosofen gaat, of door den
nood en de verveling gedwongen andere en ergere wegen
inslaat, niet eens den troost dat het nageslacht zich
voor haar zal interesseeren ! Voor onze kennis van de
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Atheensche beschaving is haar bestaan van zeer gering
belang.
Dus zij trouwt ; en aanstonds zal ons blijken dat
de trouwdag zelf, veel meer dan de verloving, aan haar
persoon een — zij het voorbijgaand relief geeft. Maar
eerst rijst nog een andere vraag. I-heeft de bruidsschat
ook eenige beteekenis ? Ligt in het Atheensche huwelijk
ook wat men zou kunnen noemen een „kapitalistisch"
element ? Immers in de oudere periode der Grieksche
beschaving geeft niet de vader aan zijn dochter een
bruidsschat mee, maar brengt hem zijn schoonzoon
in ruil van de bruid een huwelijksgave. Was het gaandeweg zoo veel moeilijker geworden zijn dochters behoorlijk te „plaatsen" ?
Wij zouden ons van de beteekenis der huwelijksgift in de echtvereeniging eene duidelijker voorstelling
kunnen maken, indien wij meer volledige gegevens
hadden omtrent het bedrag en de verhouding daarvan
tot het familievermogen. Maar de personen die een
rol spelen in de erfrechtsprocessen van welke ons de
pleidooien zijn bewaard, behooren in den regel niet
tot de groote kapitalisten. In verschillende gevallen
is daar sprake van een huwelijksgift van 2000 drachmen.
Negenhonderd gulden is geen groot bedrag, maar met
het oog op de waarde van het geld en zijne rentabiliteit
mag men deze som wel ongeveer gelijk stellen met
f 5000. Op zich zelf zegt ons dat cijfer niet veel. Maar
in gene van de zooeven genoemde pleidooien zegt de
spreker : „Mijn broer en ik hebben samen een bescheiden vermogen geërfd, zooals blijkt uit het feit dat ieder
van ons slechts 2000 drachmen bruidsschat met zijn
vrouw heeft mee gekregen. Ziedaar een bedrag dat
men aan iemand uit een vermogende familie niet zou
durven aanbieden".
Twee dingen leert ons deze plaats. Vooreerst dat er
wel eene zekere verhouding bestaat tusschen vermogen
en bruidsschat. De spreker heeft met zijn broer waarschijnlijk ongeveer twee talenten bezeten ; dan is dus de
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verhouding zoo, dat menschen van die kapitaalswaarde
zich met ongeveer 61 als bruidsschat te vreden stellen
en dus ook zulk een bedrag plegen aan te bieden. In
andere gevallen vinden wij iets dergelijks. De vader
van den redenaar Demosthenes liet een vermogen van
veertien talenten na, en stelde daarvan twee talenten
dus 1/7 vast op zijne dochter als huwelijksgift. Maar
zou die verhouding ook bij de grootere vermogens
zijn gehandhaafd ? Toen Alcibiades de dochter van
Hipponicuc trouwde, gaf zijn schoonvader die één
wettigen zoon en één dochter had haar als bruidsschat
tien talenten mee, andere tien belovend, als uit het
huwelijk een zoon werd geboren. Hipponicus, de zoon
van Callias, was de rijkste man van Athene ; zeker
heeft hij een paar honderd talenten vermogen bezeten : hij had althans zeshonderd slaven aan 't werk
in de zilvermijnen van Laurion. Hier komen wij dus
op 1/10 van het vermogen als bruidsschat, en de bruidsschat van Alcibiades gold als de grootste die ooit was
gegeven.
Waartoe dienen ons
in een onderzoek naar de
positie der vrouw in het huwelijksleven
nu deze
schaarsche gegevens ? Kan men zeggen dat een aanzienlijke huwelijksgift aan de getrouwde vrouw een
zeker aanzien, een zekere macht over haren man gaf ?
Het voorbeeld van Alcibiades' huwelijk met Hipponicus' dochter mag zeker daartoe niet dienen. Ik weet,
niet of haar vader het voorbeeld van zijn overgroot-

vader Callias heeft gevolgd, van wiep het verhaal
ging dat hij zijn dochters verlof had gegeven om zelf
uit de voorname Atheners zich een echtgenoot te
kiezen. Maar in ieder geval was Hipparete niet gelukkig
in de keus van haren echtgenoot. Zij was een bescheiden,
ingetogen vrouw, en weinig geschikt om in de hooge
politiek een woord mee te spreken, zooals misschien
haar vader wel had gewild dat ze doen zou naar het
voorbeeld van haar beroemde grootmoeder Elpinike,
maar ze hield veel van haar schoonen en onstuimigen
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man. En zij heeft veel verdriet van hem gehad. De
groote huwelijksgift gaf haar niet zoo veel gezag dat
Alcibiades zich daardoor liet weerhouden van den
meest aanstootelijken levenswandel, zelfs in zijn eigen
huis. Dan gaat ze weg, naar haren broeder Callias, want
haar vader is gestorven. Maar wanneer zij dan, om
wettige scheiding te verkrijgen zich met een eisch van
huwelijksontbinding tot den archont wendt, neemt
Alcibiades haar eenvoudig in het openbaar onder den
arm, brengt haar naar zijn huis terug en houdt haar
bij zich tot haren spoedig daarop volgenden dood.
De fragmenten van dezen levensroman hebben wij
hier niet verder uit te werken. Niet iedere vrouw trouwt
een' Alcibiades, en het is niet twijfelachtig dat de telkens herhaalde waarschuwing van dichters en wijsgeeren om toch niet de slavernij van een rijke vrouw te
aanvaarden, wel haar grond zal hebben gehad in toenemende neiging van de Atheners om hun finantieele
positie door een goed huwelijk te verbeteren. Want, al
wordt de bruidsschat nooit eigendom van den echtgenoot, het beheer maakt hem toch sterker. Ook mogen
wij aannemen dat de kans op eene eenigszins behoorlijke bejegening voor de jonge vrouw beter wordt
door een voldoende huwelijksgift. Scheiding beteekent
in zulk een geval voor den man onmiddellijke vermindering van inkomsten ; want de vrouw brengt den
bruidsschat onvoorwaardelijk in hare eigene familie terug.
Onze bespreking van de preliminairen der verloving
en der huwelijksgift loopt gevaar in eene juridische
beschouwing over te gaan die als de meeste rechtsvragen overwegende aandacht wijdt aan de ongunstigste
gevallen en ons van de beschouwing van het vrouwenleven zelf afvoert. De bruid wier lot wij naspeuren staat
bij dit alles vrijwel op den achtergrond, hetzij ze een
dochter is uit een gezin met zonen, hetzij ze de veel
gewichtiger positie van erfdochter bekleedt. Een weinig
meer naar voren brengt haar de huwelijksplechtigheid
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zelve, die wederom in hoofdzaak een min of meer religieus karakter draagt, de huwelijksplechtigheid die
in den regel iedere Atheensche jonkvrouw minstens
eenmaal mag hopen te beleven. Want regel is, dat zij
trouwt, en zelfs mag men zeggen, afgaande althans
op hetgeen we uit historieschrijvers en oratoren weten,
regel is ook dat zij, indien zij haar man verliest, hertrouwt. Geen lof der dichters op vrouwelijke monogamie,
geen philosofenverheerlijking van kuischen weduwstaat heeft blijkbaar de Atheensche vrouwen kunnen
overtuigen dat de vereenzaming van het weduwleven
verkieslijk was boven den toestand dien zij zelf zoo
gaarne „de slavernij van het huwelijk" noemden.
Op den dag van haar bruiloft zal zich die gedachte
van slavernij wel niet in de eerste plaats bij de Atheensche
bruid hebben doen gelden. Het huwelijk is een heilige
en een plechtige zaak en een bruid is een persoon van
gewicht.
Voor haar beginnen de plechtigheden den dag vóór
het huwelijk. Een bruidsjonker, een knaap van goede
familie, brengt haar in een gewijde kan water uit de
Ilissusbron voor haar huwelijksbad. Waarom uit den
Ilissus ? Oude ritueele gebruiken verliezen in de
steden lichter hun karakter dan in de provincie. Het
Atheensche meisje en hare moeder die haar bijstaat
zullen in dit gebruik van Ilissuswater wel niet veel
anders meer hebben vermoed dan een symbool van
reiniging. Voor hen die verder zagen dan Athene en
de oude godsdienstige overleveringen beter kenden, lag
daarin een herinnering aan minder blijmoedig geloof.
De daemon die den stroom bewoont eischt voor zijne
wreede lusten iedere jonkvrouw op : geen maagd wage
het een sterveling te huwen vóór zij zich aan den stroomgod heeft gegeven. Daartoe diende het bad in de rivier.
In Boeotië, in Troas, in Zuid Italië waren zich de landlieden nog lang van deze angstwekkende daemonische
eischen bewust. Maar ook te Athene, al wijkt daar de
sombere daemonofobie voor vrijer godsdienst, blijft
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in deze ritueele gebruiken eene geheimzinnigheid bestaan, wel geschikt om eene bruid te imponeeren die
den volgenden dag het moederlijk woonvertrek zal
verruilen met de woning van een man dien zij misschien
nooit heeft gezien.
Die dag is voor haar meer dan andere dagen een dag
van openbaarheid. Voor een enkelen keer zit zij
althans
te Athene aan, aan het bruiloftsmaal, en zij neemt
deel aan het huwelijksoffer, gewijd aan Hera Teleia
in wier heilig huwelijk met Zeus zij de gewichtige beteekenis van de huisvrouw als hoofd van het gezin
in huis zeker mag erkennen, hoe nadrukkelijk haar
ook is gezegd dat de plaats der vrouw „op den achtergrond des levens" is gesteld.
Het menu van haar bruiloftsmaal zullen wij niet
nagaan ; ook waag ik mij niet aan een beschrijving
van het bruidstoilet, waarin niet de moeder, maar de
nymfeutria (de pronuba) haar heeft gekleed. Tusschen
de vrouwelijke feestgenooten zullen we haar gemakkelijk herkennen, niet slechts aan haar myrtenkrans maar
ook aan haar sluier. De bruidssluier is te Athene zoo
goed als elders een onmisbaar kenteeken van de bruid,
ook al weer een herinnering aan oude ritueele gebruiken. Zoo omhult de pronuba de jonge vrouw, opdat de
afgunstige daemon niet bemerke, wat hem ontroofd
wordt. In Dorische landen gaat die omhulling verder.
Te Sparta knipt de nymfeutria de bruid het haar
af, trekt haar mannekleeren en schoenen aan en legt
haar dan in het donker op een matras neer. Heimelijk
dringt vervolgens de bruigom binnen en draagt haar weg.
Van die geheimzinnigheden weet de Atheensche
bruiloft niet veel meer. Hier gaat alles openlijk, na het
feestmaal de bruiloftsstoet, de feestrit op den wagen,
waar de bruid tusschen bruigom en paranymf neerzittend den weg aflegt naar haar nieuwe woning. De
beeldende kunst heeft ons op vazen en reliefs dien
stoet, de ouders, de gezellinnen, de geschenken dragende
verwanten levendig genoeg afgebeeld. Maar voor de
—
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hoofdzaak die ons bezig houdt, de vraag welke beteekenis het huwelijk zal hebben voor de jonge vrouw,
geven noch deze afbeeldingen noch de dartele fragmenten der bruidszangen die de jonggehuwde tot voor
hare slaapkamer vergezellen, ons het licht dat wij
wenschen.
Immers, nu wij de jonge vrouw in haar nieuwe woning
hebben gebracht, is het, of weer de gordijn valt. De
gynaikonitis, het vrouwenvertrek waarin zij woont is
inderdaad ontoegankelijk voor ons, vreemdelingen.
Kunnen wij dan niets van haar zeggen dan dat zij kundig haar wol heeft geweven, het slavenhuishouden bestierd, de zieke slaven heeft doen verplegen, de provisiekamer in goeden staat heeft gehouden ? Weten
wij niets van haar geestelijk contact met haar man ?
Dat ons van enkele vrouwen bijzonderheden zijn bekend, stelt wellicht de algemeene positie der vrouw
in ongunstiger daglicht dan volstrekt zwijgen zou doen.
Ik denk hier aan eene niet onbekende vrouwenfiguur :
Elpinike, de dochter van den grooten Miltiades, den
held van Marathon. Miltiades had zich door een onberaden expeditie ter verovering van het eiland Paros
den toorn van 't Atheensche volk en een boete van
50 talenten op den hals gehaald. Hij stierf in de gevangenis en liet aan zijn kinderen, Cimon en Elpinike,
niets dan die onbetaalde boete voor hen een eereschuld — na. Ondanks dien benarden toestand heeft
Cimon van den dood zijns vaders af als hoofd der aristocratische partij werkzaam deelgenomen aan de
Atheensche politiek, en steeds vinden wij Elpinike aan
zijne zijde. Een schatrijk Athener wordt op haar verliefd en trouwt haar — de historici vermelden die
romantische verliefdheid als eene merkwaardigheid !
Zijn rijkdom helpt om de boete van Miltiades in te
lossen, en bij herhaling weet Elpinike door politiek
overleg samenwerking van Cimon met zijn grooten
tegenstander Perikles tot stand te brengen : door staatkundige schranderheid zeker, maar wellicht ook door
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handig gebruik van hare vrouwelijke bekoorlijkheden.
Hoe duur heeft zij die verloochening van het vrouwelijk isolement moeten betalen ! De revue-schrijvers en
epigrammatisten staan dadelijk klaar om al hare gedragingen in het allerongunstigste daglicht te plaatsen
en maken van deze mondaine vrouw iets ergers dan
eene demimondaine. Maakte misschien het feit dat
haar eigen man verliefd op haar was, haar zedelijkheid verdacht ? Zulke liefde vermelden inderdaad de
historici dikwijls als iets abnormaals. De Grieksche
erotiek. zocht gewoonlijk haar jachtveld elders dan
in het eigen huis. Elpinike's broer Cimon heeft ook
den naam gehad van eenen erotischen aanleg. Ook hij
was verliefd op zijn eigen vrouw Isodike, en Plutarchus
teekent nadrukkelijk aan, dat hij zich haren dood zeer
bijzonder heeft aangetrokken, zóó zelfs dat de philosoof
Archelaos opzettelijk om hem te troosten een consolatiegedicht heeft samengesteld.
Inderdaad, indien wij niet aan onze verbeelding den
vrijen loop laten, of ons tot de algemeene waarheid
bepalen dat er zeker te Athene wel gelukkige huwelijken
zullen zijn geweest, blijft de oogst van stellige gegevens
schaarsch. Als we al zoekende --- vinden hoe de
veldheer Chares, zijn vrouw eert door een treffend
grafschrift, omdat zij hem op eene oorlogsexpeditie
naar Byzantium heeft vergezeld, als we een eenvoudig
burgerpaar in een aardig versje kleed en schoeisel zien
wijden aan de Godin der geboorten uit dank voor het
knaapje dat zij hebben gekregen, dan stelt ons dat wel
voor menige lacune in onze kennis schadeloos, maar
de schadeloosstelling is schraal. We hebben zooveel
vragen waarop het antwoord uitblijft. Hoe gaarne
zouden we willen weten of Themistocles gelukkig getrouwd is geweest met de moeder van al die dochters
aan welke hij zulke politieke namen gaf :: Italia, Sybaris,
Nicomache, Asia. We vragen of het waar is dat het
huwelijksleven van Euripides zoo rampzalig was. Wij
zoeken naar de reden om welke Plato ongetrouwd is
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gebleven. En eigenlijk zou ons het antwoord op die
vragen nog niet bevredigen. Het leven der vrouw, die
wij het Hymenaeiislied hoorden toezingen, willen wij
zien, d.i. niet slechts haar dagelijksche huishoudelijke
bedrijf maar haar intellectueel bestaan. Is van zulk
een Atheensch huwelijksleven niets te zeggen ? — Wij
zien rond om een antwoord, en daar treft ons de verbintenis van Pericles en Aspasia.
Wij overschrijden de grenzen van ons onderwerp niet,
wanneer wij bij de merkwaardige historische figuur
dezer vreemdelinge uit Milete iets langer stilstaan.
Niet slechts om haarzelf, maar ook om haar invloed op
de Atheensche verhoudingen verdient Aspasia onze
belangstelling.
Er zijn niet veel vrouwen in de geschiedenis van
Athene aan te wijzen wier biografie met zooveel schimp
en verbittering is geschreven als deze Aspasia. Nauwe
lijks kan men zelfs heden nog trachten haar nagedachtenis rein t wasschen zonder van Schönfärberei te
worden beschuldigd. Het is niet onze taak om het zondenregister van eene vrouw te controleeren die meer dan
drie en twintig eeuwen dood is. Maar als wij willen
doen uitkomen welke beteekenis Aspasia heeft gehad
voor het leven van de gehuwde Atheensche vrouw
harer dagen, dan dienen wij toch te beslissen of wij
haar voor eene hetaere hebben te houden, of niet. Voor
wetenschappelijk betoog dezer historische quaestie is
het hier niet de plaats. Maar de beslissende feiten mogen
wij hier wel aanroeren.
Aspasia, de dochter van Axiochos, is waarschijnlijk
op vrij jongen leef tijd en ongehuwd uit haar geboorteplaats Milete te Athene gekomen. Voor wie kwaad
van haar wil denken is dit al een boos teeken. Want
wij weten niet of zij met haar vader of alleen kwam,
niet hoe lang en op welke wijze zij te Athene heeft
gewoond vóór Perikles haar leerde kenne l' ; alleen
dit weten wij dat zij uit een land waar de deelneming
der vrouw aan het intellectueele leven der mannen
O. E. XX 4
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oneindig ruimer en vrijer was dan te Athene, zelve ook
eene vrijmoedigheid in den omgang met mannen meebracht, die in de vormelijke kringen der Atheensche
aristocratie veel aanstoot moet hebben verwekt. Meer
weten wij van hare jeugd niet : noch goeds noch kwaads.
want men zal toch niet mogen zeggen : „haar welluidende naam Aspasia „de welkome" duidt immers
haar métier reeds aan ?"
Maar omstreeks het jaar 450 zij moet toen nog
jong zijn geweest ontmoette haar Perikles. De groote
staatsman, toen op de middaghoogte van zijn politieke
loopbaan, was niet gelukkig getrouwd. Zijn vrouw
die vroeger met Hipponicus, den zoon van Callias,.
was gehuwd, had hem twee zoons geschonken, maar
met wederzijdsch goedvinden huwde hij haar uit aan
een ander, om zelf met Aspasia te kunnen trouwen.
Een echt huwelijk naar Atheensch recht kon dit niet.
zijn, d. w. z. : de kinders, uit zulk een echt met Bene
vreemdelinge geboren, zijn geen Atheensche burgers..
Maar overigens onderscheide men zulk een huwelijksverbintenis wel van een concubinaat.
Deze stap van Perikles heeft onmiddellijk kwaad
bloed gezet. Misschien nam men het den staatsman,
die zelf zoo angstvallig placht te waken voor streng
toezicht op het burgerschap, kwalijk dat hij een onregelmatig huwelijk aanging ; misschien afficheerde hij zijn
hartstochtelijke genegenheid voor Aspasia meer dan
men aan een man van zijne positie veroorloofde. In
ieder geval de onbeperkte vrijheid tot schimp en laster,
die de traditie aan de Atheensche komedie toestaat,
werd in volle mate op de Milesische indringster toegepast. Feiten te haren laste kon men niet aanwijzen.
Maar men kon haar, omdat zij niet naar Atheensch
recht wettige echtgenoote was, Perikles' bijzit noemen,
haar een hetaere of nog erger schelden. Wie haar voorstelde als de zedebederfster van Athene was, als hij
het geestig deed, zeker van zijn succes : de talrijke
politieke tegenstanders van Perikles zouden wel zorgen
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dat die komediegrappen bittere ernst werden. En als
een zoon van Perikles uit zijn eerste huwelijk, Xanthippus, die om zijn spilzieke vrouw te bevredigen
op zijns vaders naam geld had opgenomen, en zoo
met Perikles in twist was geraakt leelijke dingen
uit Aspasia's leven gaat rondstrooien, vindt hij gereedelijk gehoor. Straks wordt zelfs door een zeer bekenden
komediedichter, Hermippus, een aanklacht wegens
goddeloosheid en koppelarij tegen Aspasia ingediend.
Het is een zeer bekende scène uit de laatste, zwaar
beproefde jaren van Perikles' leven, hoe hij zelf dan
onder tranen zijne vrouw voor het gerecht vrijpleit
en haar ontslag van rechtsvervolging verkrijgt. Gelooft
gij dat die beroemde „tranen van Perikles" Aspasia
zouden hebben gered, indien er werkelijk grond voor
zulke ernstige aanklacht was geweest ?
Koppelarij die beschuldiging zelve staat in nauw
verband met de aanleiding die wij hadden om aan
Aspasia van Milete een vrij ruime plaats toe te kennen

in onze fragmentarische beschouwing van het leven
der Atheensche vrouw. Want juist zij is het geweest,
die aan de afzondering van dat leven een einde heeft
willen maken. Zelve, dááraan kan niet worden getwijfeld, was zij een ontwikkelde vrouw, begaafd met
wijsgeerig inzicht, helder van geest in politieke zaken
en met aangeboren talent voor de welsprekendheid.
Maar het belangrijke is, dat zij in de stijve étiquette
van het Atheensche leven Ionische vrijheid heeft willen
brengen. Men spreekt van Aspasia's salons. Niet ten
onrechte, mits men niet met Hermippus en de zijnen
om het feit dat zij tegen de oud-Atheensche gewoonte
in daar zoowel Perikles als andere mannen met getrouwde vrouwen in aanraking bracht, denkt aan verkeerde praktijken. Een der mannen die gaarne dien
omgang, bepaaldelijk den omgang met Aspasia, genoten,
was Socrates. Zou dat zóó zijn geweest, indien de vrijheid harer Salons ook vrijheid van zedelijke wetten
had ingesloten ? Zeker niet ; in ieder geval is het be-
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moedigend te zien hoe èn Socrates zelf èn. de Socratische
school zich moeite hebben gegeven om tegenover de
„hetaere" die de komediedichters beschimpen eene
Aspasia te plaatsen die met gezond inzicht in de persoonlijke waarde der vrouw pleit voor hare rechten en
zich beijvert om eene goede promnestria te zijn, zorg
te dragen dat echtgenooten elkander kennen v6 6r ze
elkander trouwen, toe te zien dat personen tot elkaar
gebracht worden die voor elkander passen, en mee te
werken tot die bevrijding die men zou kunnen noemen
de emancipatie der Atheénsche vrouw. Indien wij op
de elementen van die bevrijding letten, verbreedt zich
de basis van ons onderzoek. De vraag naar het huislijke leven der vrouw wordt een vraag naar haar maatschappelijk leven.
(Wordt ver v olgd).

HERMANN BAHR
DOOR

J. L. VAN TRICHT.

„Ich wollte ja nichts als das zu leben versuchen, was von selber aus mir heraus wollte.
Warum war das so sehr schwer ?"
E. Sinclair. Demian.

I.
De Oostenrijkse schrijver Hermann Bahr, hier te
lande nog weinig bekend, verdient er een grotere plaats
in de belangstelling in te nemen dan nu nog het geval
is. Het volgende wil een poging zijn, hem die te verschaffen. Er moge aanleiding te over zijn, hem vóór
alles als Oostenrijker een grote betekenis toe te kennen,
hij is tegelijkertijd representatief voor de geestelike
houding der moderne Europese mensheid in de laatste
dertig jaar. Als zodanig willen wij trachten hem hier
te bezien ; al is 't natuurlik onmogelik, zelfs bij deze
Europeër, het algemeen-menselike geheel van het nationale te scheiden, en al zal dit laatste zijn ontwikkelingsgang tenslotte zeer sterk mede bepalen.
Enkele biografiese biezonderheden mogen aan onze
beschouwing vooraf gaan.
Bahr werd 19 Juli 1863 te Linz in Opper-Oostenrijk
geboren, waar zijn vader notaris was. Deze was een
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man van betekenis in zijn stad en provincie, in wier
besturen hij zitting had. 't Type was hij van de nobele
liberaal, met een oprecht geloof in 't gezond verstand
en de vooruitgang, en een warme liefde voor 't algemeene welzijn, waarvan vrijheid voor hem allereerste
voorwaarde was. Hoewel katholiek, was hij dan ook
anti-klerikaal, waartegenover Bahr's moeder een echte
vrome vrouw schijnt te zijn geweest, maar somber en
in zichzelf gekeerd.
Er schijnt een innige betrekking te hebben bestaan
tussen vader en zoon. In de herinneringen aan zijn
jeugd, die wij in Bahr's geschriften aantreffen, speelt
zijn vader bijna altijd een rol.
De eerste veertien jaar van zijn leven bracht Bahr
te Linz door. Hij voelde er zich wonderwel op z'n gemak. Daar, in Opper-Oostenrijk, was hij immers thuis.
Zijns vaders geslacht stamde er vandaan. Menigmaal
heeft hij er zich op beroemd, dat 't Opper-Oostenrijkse
boerebloed, onstuimig en van geweldige levenskracht,
ook in zijn aderen klopte. In sommige van zijn dramafiguren, echte kracht-mensen, is 't terug te vinden.
Toen hij veertien jaar was, ging hij naar 't gymnasium
te Salzburg, daar hij, evenals zijn vader, notaris zou
worden. Waar hij van 't gymnasium zelf zo goed als
geen enkele goede herinnering behouden heeft, is 't
verblijf in Salzburg zelf van grote invloed op hem geweest. Want daar was de Germaanse cultuur met de
Latijnse vermengd : „Festes, deutsches Wesen von
der Bayrischen Art hat hier einen südlichen Sonnenglanz, und wenn der Wind aus den Tauern kommt,
ahnt man das geliebte Land Italien ; davon liegt ein
Hauch auf allen Dächern und Türmen" 1). In die
atmosfeer kreeg de Duitse schering van Bahr's wezen
een zuidelike inslag, waaraan hij later menigmaal het
verwijt te danken had, te „Französeln" 1
Na zijn eindexamen ging hij te Weenen in de rechten
).

1) Hermann Bahr — Buch, S. 16.
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studeren. In 1883 echter werd hij uit zijn land verbannen, daar hij op een bijeenkomst ter herdenking
van Richard Wagner een redevoering had gehouden,
waarin een al te sterke liefde voor het Duitse Rijk
zich uitte, wat de Oostenrijkse Regering meende
niet te kunnen dulden, juist omdat 't de vertolking
was van wat vooral bij de jonge intellektuelen in die
dagen omging. Dit bracht een grote ommekeer in zijn
leven te weeg. Zelf zegt hij ervan 30 jaar later : „Sonst
wäre ich jetzt ein braver Notar in Linz an der Donau" 1).
Wel ging hij te Berlijn zijn studies voortzetten. Zelfs
onder leiding van beroemde geleerden (Treitschke,
Scherer, Adolf Wagner, e. a.), maar zijn liefde voor
de rechtstudie en 't notariaat verflauwde, toen hij
tot groter innerlike zelfstandigheid rijpte. In Berlijn
vond hij zich zelf, en tegelijkertijd werd hij zich van
zijn eigenlike bestemming bewust : de kunstenaarsroeping werd in hem wakker en daaraan zou hij zich
geven, geheel.
Na een driejarig verblijf te Berlijn en enige reizen
door Europa (hij was ook lange tijd te Parijs), vestigde
hij zich te Weenen, waar Olberich later een huis voor
hem bouwde te Sankt Veit. En al werd hij ook telkens door een zekere onrust en bewegelikheid gedreven,
de voor zijn gevoel soms te benauwde Weense atmosfeer te verlaten, om in andere landen weer eens ruimer
te kunnen . ademhalen, toch kwam hij altijd weer te
Weenen terug.
Zijn belangstelling richtte zich op heel 't Europese
cultuurleven van zijn tijd. Hij voelde 't als zijn roeping, „mit zu helfen an der Form der neuen Menschheit" 2 ). Maar prakties wijdde hij zich vooral aan 't
toneel. Gedurende vele jaren schreef hij geregeld toneelkritieken, waarin hij 't zoeken en streven op 't gebied
van de kunst leiding trachtte te geven. Die kritieken
1) Das Hermann Bahr — Buch, S. 17.
2) Id. S. 17.
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zijn nu in verschillende bundels bijeen gebracht. Daarnaast staat zijn meer onmiddellik literaire werk. Vele
toneelstukken, drama's en blijspelen van allerlei aard
en waarin hij verschillende problemen van zijn tijd
behandelde, zijn in de loop der jaren van zijn hand verschenen. De voornaamste mogen hier worden vermeld :
„Der Star" (1898), „Der Meister" (1904), „Sanna"
(1905), „Der arme Narr' (1906), „Das Konzert" (1909),
„Das Princip" (1912), „Die Stimme" (1915).
In 1908 verscheen „Die Rahl", de eerste van een
serie van 12 romans, waarin Bahr wil trachten de
voornaamste typen uit het Oostenrijkzijner dagen uit
te beelden. Na „Die Rahl" verschenen nog „Drut'
(1909), „O Mensch" (1910), „Himmelfahrt" (1915), „Die
Rotte Korah's "(1918).
Verschillende bundels essays getuigen van zijn zeer
wijde belangstelling, en zijn voor de kennis van zijn
geestelike ontwikkeling onmisbaar : „Dialog vorn
Tragischen" (1904), „Essays" (1912), „Inventur" (1912),
.

.

.

„Expressionismus" (1916).
Op 't oogenblik is hij directeur van het Burgtheater

te Weenen, waartoe hij kort vó ór het uitbreken der
Revolutie werd benoemd.
Zijn betekenis ontleent Bahr 't allermeest aan de
merkwaardige ontwikkelingsgang, die hij heeft doorgemaakt. Hij is een typies „modern" mens. Want
kenmerkend voor de houding van de moderne mens
is hetgeen uitgedrukt staat in dat woord van Sinclair
aan 't hoofd van dit opstel : men wil alleen datgene
trachten te leven, wat vanzelf in een mens naar buiten
dringt. Men heeft zich vrij gemaakt van alle uitwendig
gezag, van alle overlevering. Men buigt zich niet meer
voor enige kerk of Heilige Schrift of conventie. De
waarheid, waarin vorige geslachten hun heil vonden,
is over boord geworpen als belemmerende ballast. Niets
van het oude geldt meer ; er is alleen maar het Leven,
het Leven zoals dat nu is, nu, in 't heden ; dat alleen
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wil men als gids erkennen, en alleen dat wil men trachten
te verwezenliken, wat men zelf aan Leven in zich heeft.
De enige wet, 't enige gezag, waaraan men zich wil onderwerpen, is binnen in de mens zelf gelegen : van de innerlike onbedriegelike stem verwacht men de leiding, en
van niets anders.
In deze houding openbaart zich het karakter van
onze tijd als een tijd van overgang, van kentering :
het oude op velerlei gebied voelt men als afgedaan,
't kan niet meer mee helpen het Leven tot schoner
ontplooiing te brengen ; maar 't nieuwe is nog niet
gevonden. 't Oude geestelik tehuis heeft men verlaten,
omdat men 't vervallen vond en niet langer bruikbaar,
maar men heeft nog geen nieuw gebouwd. En met
een verwerpen van hetgeen tot nu toe gegolden heeft,
gaat dan ook gepaard een uitzien naar, een zoeken van
de nieuwe levenswaarheid. En zoals alle waarheid,
ook die nu reeds eeuwen vast ligt in de vormen der
traditie, eens uit 't Leven zelf werd opgediept, zo verwacht men nu de nieuwe waarheid weer uit dezelfde
bron. Zonder vooropgezette meningen, niet gebonden
aan enige reeds erkende waarheid, vrij van 't overgeleverde, wil men zelf de waarheid, de inhoud van
't leven zoeken, door zich aan de innerlike stem van
't Leven toe te vertrouwen.
Bahr is typies modern in dit opzicht. Als hij voor
't eerst als student met vacantie thuis komt, verzekert hij zijn ontstelde vader : „Alles musz jetzt anders
werden !" 1) en van zijn driejarig verblijf te Berlijn
zegt hij zelf : „Damals bin ich frei geworden, dort fand
ich mich" 2 ). Zijn hele leven is sintsdien de poging

geweest, om op deze wijze, „voraussetzungslos", de
waarheid te vinden.
Aan alle kanten staat hij dan ook open voor wat
er zich roert om hem heen. Naar alle zijden steekt hij
1) Hermann Bahr -- Buch, S. 311.
2) Id. S. 17.
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zijn voelhorens uit. Zijn bewegelike belangstelling, door
niets gebonden, richt zich nu hier dan daar heen, al
naar gelang hij er iets waardevols vermoedt, dat hij
beproeven wil. Heel 't leven begeert hij te omvatten ;
't is allemaal voor hem, heel de rijke wereld ; hij mag
zijn spade in de grond steken, waar hij maar wil, nergens is verboden terrein voor hem, en al wat hij aan
rijkdommen ontdekt, maakt hij tot zijn eigendom.
Daardoor toont hij zich aan de mensen in zijn geschriften telkens weer in een andere gedaante. Men heeft
hem dan ook wispelturigheid en veranderingszucht
verweten ; men had geen houvast aan hem, men wist
niet, wat men aan hem had, hij was geen man van
karakter, meenden sommigen. Maar Bahr zelf heeft
die voortdurende verandering in de aanvang met
enthoesiasme beleden. Elke dag een ander zijn in
eeuwige wisseling ! daarin beleefde hij zijn vrijheid eerst
recht. Graag citeerde hij de regels van Goethe : „Wenn
die Leute glauben, ich bin noch in Weimar, so bin ich
schon in Erfurt" 1). Als hij eens in een album een spreuk
moet schrijven, -en iemand v(5ór hem heeft er in gezet :
„Immer derselbe !", dan haast hij zich er onder te
schrijven : „Niemals derselbe !" 2 En hij is er trots op,
in de ogen van zijn conservatieve tijdgenoten geen
man van karakter te zijn, want in hun ogen is karakter
hebben : na 't 20e jaar niet meer groeien, maar stil
staan. Hij vindt 't echter geen deugd, als men op z'n
60e nog presies zo is als op z'n 20e. Want de mens, die
men op 20-jarige leeftijd is, is toch nog maar zeer voorlopig ; en als men uitgaat om de schatten van 't leven
te ontdekken, kan men de diepte ervan op die leeftijd
immers nog op geen stukken na hebben gepeild. Maar
de meeste mensen zijn bang en traag ; ze willen niet
zoeken, niet groeien, niet strijden ; ze zijn tevreden
als ze maar rustig kunnen blijven bij 't inzicht, dat nu
)

1)
2)

Inventur, S. 138.
Id., S. 142.
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eenmaal hun deel geworden is : „Die innere Summe,
die sich ihnen mit zwanzig Jahren ergibt, wird auf
die Bank gelegt : von den Zinsen wollen sie leben !
Aber das Seelenreich ist nicht kapitalistisch organisirt,
die Seele kann sich nur van ihren eigenen Arbeit
ernähren, sie stirbt ab, wenn sie nicht mehr wächst" 1).
Hierin komt al tot uiting, dat die voortdurende verandering nog een diepere grond heeft, dan een onbevooroordeeld openstaan voor 't leven. Dit laatste alleen
zou een mens immers met onfeilbare zekerheid in de
verwarring brengen en hem nooit zijn innerlike vastheid laten vinden. Menig „modern" mens is dan ook
van louter ruimheid en vrijheid roemloos ondergegaan,
menigeen is aan een hopeloze onzekerheid ongeneselik
ziek geworden.
Maar Bahr heeft, ondanks de bewegelikheid van
zijn belangstelling, een vast richtsnoer gevonden in
zijn eigen wezen. Hij heeft, temidden van zijn vele veranderingen en van 't oneindig vele dat hem lokte, getracht te luisteren naar de eigen innerlike levenswet.
Wat de eigen aard hem beval, daaraan heeft hij getracht
te gehoorzamen, wat deze verwierp, trachtte ook hij
te verwerpen. Alwat van buiten tot hem kwam vond
in eigen levenswet zijn volstrekte maatstaf.
Verandering is voor Bahr dan ook : wezensontplooiïng.
Verandering betekent voor hem : innerlike groei, uitgroeien van de in hem sluimerende levenskiemen.
Verandering ontstond door een dieper graven in de
bodem van 't Letten, door een opdelven van nog ongekende schatten, die er in verscholen liggen. En zo kan
hij terecht in „Inventur" vertellen, dat, als hij, vijftig
jaar geworden, zijn oude lijfspreuk nog eens heerschrift : „Niemals derselbe !", zijn pen onwillekeurig
verder gaat en er aan toevoegt : „Und immer derselbe !" 2 )
Want zo is zijn lijfspreuk eerst volledig.
1)
2)

Inventur, S. 141.
Inventur, S. 144.
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Wij zullen deze levenshouding nu niet kritiseren.
Laten wij hier er slechts met nadruk op wijzen, dat
deze begeerte zich-zelf te zijn, niets te maken heeft
met wat men in ongunstige zin een zich-uitleven noemt.
Zich - uitleven in die ongunstige zin is slavernij, en wel
slavernij aan wat 't sterkste zich opdringt ; daaraan
geeft men zich willoos over, en 't sterkst-zich - opdringende
is bij de meesten noch 't hoogste noch het diepste noch
't meest wezenlike van zijn natuur. Zichzelf zijn daarentegen eist een grote mate van innerlike zelfstandigheid
en van geestelike ernst. Want men zal telkens weer
moeten inkeren tot zichzelf, om de éne stem, die 't
motief van zijn leven zingt, te horen uit de veelheid
van klanken in en om zich. Men zal, trouw aan die éne
stem, zelf de leiding van zijn leven moeten nemen, en
zich te weer stellen tegen alles, uit- en inwendig, dat
een mens aftrekken wil van die éne weg, en dit is niet
zonder ernstige geestelike inspanning te bereiken, voor
de meesten altans. Dat Bahr zelf 't ook niet zo gemakkelik vond, die eigen stem altijd te verstaan, blijkt
typies uit de wijze, waarop hij over zijn vijanden
spreekt. Hij is niet alleen verdraagzaam tegenover hen,
die anders zijn dan hij en hem daarom bestrijden, maar
hij zegent hen, daar juist de botsing met de tegenstander, de anders- geaarde, hem bewuster maken kan
van eigen aard : „ Der Feindi ist mein bester

Teil, mein Feind wacht über mir, ich hüte meinen
Feind, wir können nicht voneinander, wir sind füreinander da, damit keiner sich untreu werde. Ich
werde nicht ärmer, wenn ihr mir alle meine Freunde
nehmt, aber laszt mir meinen Feind !
Grenzen musz ich fühlen um mich frei zu fühlen.
Ich finde das selbst absurd, und kann es mir durchaus
nicht erklären, aber in mir ist es so. Um mich frei zu
fühlen, musz ich mich innerlich auf eigenem Grund
und Boden fühlen, dies kann ich erst, wenn mir meine
Grenzen angewiesen sind. An meinen Grenzen steht der
Feind, daran erkenne ich sie. Nun weisz ich meine
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Welt erst, und meine Macht. Ohne Feind war 's ein Chaos,
kein Ich.
An meinen Grenzen steht der Feind, als Schildwache
mir von Gott hingestellt" 1).
Inspanning en ernst eist deze levenshouding. Bovendien is de echtheid ervan gewaarborgd. Wat iemand
aan waarheid vindt, die niets van anderen wil overnemen en anderen niet wil napraten, dat zal dan toch
levenswaarheid moeten zijn. Zelfs wanneer wij deze
levenshouding voor ons zelf niet zouden begeren,
omdat wij meenden, dat zij geen voldoende waarborg
biedt voor het vinden van de hoogste waarheid, dan
zal men toch niet kunnen nalaten met belangstelling en
spanning zelfs toe te zien, waar een mens op deze wijze
uitkomt. Zijn ontwikkelingsgang zal meer dan individuele beteekenis hebben ; hij is representatief voor een
niet onbelangrijk deel van zijn en onze moderne tijdgenoten.
Wanneer wij nu willen trachten die ontwikkelingsgang
in hoofdtrekken te tekenen, aan de hand van diegene
zijner werken, die o.i. mijlpalen zijn op die weg, dan zijn
wij er ons van bewust in zekere zin willekeurig te werk
te gaan. Wij persen een zeer gecompliceerd leven, van
veelsoortige inhoud, in een sterk-vereenvoudigend schema.
Er zouden zeker veel meer en andere lijnen te trekken

zijn, zooals Willy Handl in zijn boekje over Bahr heeft
gedaan 2 ). Maar ten slotte komt 't er op aan zin te vinden
in het leven van een mens, en wanneer wij die menen
te hebben ontdekt, hebben wij ook een recht de feiten
in 't licht daarvan te bezien. Het volgende wil dan ook
niet meer zijn dan zulk een persoonlike kijk op Bahr's
leven. —
1) Inventur, S. 159 vv.
2) W. Handl. Hermann Bahr. 1913.
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II.
„De levensbeschouwing van het Impressionisme is er eene, waarover men niet gaarne
zware verhandelingen schrijven zou".
Just Havelaar. De Symboliek der Kunst, blz. 89.

Toen Bahr openlik begon op te treden, was de eigenaardige geestesrichting, die vooral in Frankrijk onder
de kunstenaars overheersend was, het Impressionisme.
Bahr, die enige jaren in Parijs woonde, heeft zich daarmee
vereenzelvigd, en min of meer als profeet dier nieuwe
richting zijn intrede in de kunstenaarswereld gedaan
met zijn bundel kritieken „Zur Kritik der Moderne"
(1891). Daarin geeft hij als wachtwoord uit van 't Impressionisme : „Das höchste Gebot an Jeden Einzelnen
kann nicht anders lauten als dahin : bis in die Fingerspitzen nervös zu sein" 1 ). En in de komende jaren is
Bahr voortdurend met dat Impressionisme bezig geweest 2 ); eerst, omdat hij 't als de zuiverste vertolking
van de levenshouding van zich zelf en zijn tijd beschouwde ; later, omdat hij 't hoe langer hoe bewuster
ging voelen als de grote vijand, die hij overwinnen
moest. Het in 1910 verschenen werkje „Expressionismus"
rekent er voor goed mee af.
Bahr heeft zeker gelijk met zijn bewering, dat het
Impressionisme, even goed als elke andere kunstrichting, in de grond van de zaak een bepaalde levenshouding
aanduidt. In de kunst openbaart zich immers juist de
eigenaardige zielsgesteldheid van een bepaalde tijd,
waarvan de meesten zich in de regel weinig bewust
zijn. En wanneer de kunstenaar naar een nieuwe techniek zoekt, wanneer de schilder niet meer bevredigd
wordt door de wijze van schilderen, waarbij hij werd
opgevoed, en door een innerlike drang wordt voortgedreven naar een andere wijze van schilderen, dan
1) Willy Handl. Hermann Bahr, S. 40.
2) o.a. in „Dialog vom Tragischen" en „Essays".
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komt dat, omdat hij zelf innerlik anders tegenover
het leven staat, de werkelikheid anders aanvoelt, dan
vorige geslachten.
In „Expressionismus" wijst Bahr als doorslaggevende
factor aan, hoe men staat tegenover de natuur, met
vertrouwen of met wantrouwen. Hoe meer men de
natuur vertrouwt, des te meer zal men geneigd zijn
zich aan zijn onmiddellike zinsindrukken over te geven ;
hoe meer men de natuur wantrouwt, des te vollediger
zal men vluchten in eigen geestesleven en van daaruit
de wereld zien en herscheppen. In het eerste geval zal
men meer passief, in het tweede meer actief tegenover
de natuur zich verhouden. De primitieve mens heeft,
zodra hij tot bezinning kwam, overwegend actief tegenover de wereld gestaan. De natuur verschrikt hem ;
zij valt als 't ware op al zijn zinnen aan, zodat hij overweldigd wordt door de chaos, de nog niet door zijn geest
geordende chaos, die hij niet aan kan. Hij voelt in zich
een kracht van dierlik geweld, die hij ook weet in de
natuur, en nu vreest hij „de vereenzelviging met de
natuur ; hij vreest de natuur, die hem verdierliken zal,
wanneer hij zich met haar vertrouwt" 1 ). Hij is bang
voor de natuur, want hij voelt zich niet opgewassen
tegen haar kracht : vele malen kan hij de overwinning
behalen, er komt een ogenblik, dat hij 't onderspit
delft.
En nu vlucht hij in zich zelf ; want daar is, behalve
een kracht van dierlik natuurgeweld, ook nog iets anders,
een innerlike, geestelike kracht, en daaraan vertrouwt
hij zich nu toe en die brengt hij nu in werking. Dat
goddelike in eigen wezen gaat hij belichamen in zijn
godengestalten, die hij zich denkt buiten zich zelf. Hij
schept zich zijn goden, die sterker zijn dan hij, maar
ook sterker dan de natuur, en die stelt hij daar tegenover, daarmee verdedigt hij zich tegen haar. Door
zijn offers wint hij hun gunst, en dan is de vrees voor
1) J. Havelaar. De Symboliek der Kunst, blz. 104.
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de natuur verbannen. In zijn ritueel, in zijn toverpraktijken trekt hij als 't ware een beschermende cirkel
om zich heen, waar de macht der natuur niet kan
binnendringen. Uit zich zelf schept hij dus een nieuwe
wereld, die hij projecteert in de wereld die hem omringt ;
en dat is zijn verdediging, zijn terugslaan als 't ware,
wanneer de natuur hem verschrikt en bedreigt. Deze
mens vertrouwt dus zijn zinnen de leiding niet toe,
maar hij gaat zijn zinsindrukken hartstochtelik te lijf
met eigen geestelike kracht. En dan ontstaat er een
kunst, die van deze levenshouding de onmiskenbare
sporen draagt.
De chaos overweldigt hem ; welnu, hij schept niet
zijn geest de orde, hij gaat vereenvoudigen : in plaats
van de bontheid, de verwarrende veelvuldigheid, brengt
hij de eentonigheid, altijd maar weer dezelfde vorm.
Hij stileert de natuur naar een vast, regelmatig model,
dat niet aan de wereld buiten hem, maar aan eigen
geest is ontleend.
Maar ook de diepte in de natuur maakt hem bang.
't Is 't onbegrensde, dat hij niet vatten kan ; 't reikt
verder, altijd weer verder dan hij kan. grijpen ; achter
alles wat hij ziet, is telkens weer wat anders, en daarachter weer, tot in 't oneindige ; onbekende, ongrijpbare gevaren schuilen weg in de diepte der dingen.
En ook hier weet hij zich te verdedigen. Hij haalt de
dingen als 't ware uit hun diepte en tekent ze in een
vlak ; hij berooft ze van hun drie afmetingen en geeft
ze er maar twee : ze zijn dan hun dreigend karakter
kwijt.
Zo wordt hun kunst verklaard uit hun algemeene
wantrouwende houding tegenover de natuur. Van 't
ogenblik af, dat deze houding anders wordt, zal de kunst
ook een andere worden. Hoe minder men de natuur
gaat vrezen, des te meer geneigd zal men zijn de natuur
binnen te laten, zoals ze zich door de zinnen aan de
mens voordoet. En wanneer men nu deze lijn tot de
uiterste consequentie doortrekt, komt men tot 't Impres-
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sionisme. Want in 't Impressionisme heeft de mens
zich zo geheel en volkomen van zijn innerlik af en naar
de wereld toegewend, dat hij bijna uitsluitend oog is
geworden ; en wel een oog, dat steeds passiever werd,
dat alleen maar opneemt, alleen maar ontvangt, zodat
't tenslotte niets meer is dan zuivere echo der natuur :
„Der Impressionist ist ein Versuch, vom Menschen
nichts als die Netzhaut übrig zu lassen" 1 ). „Impressionist, ist der zum Grammophon der aüszeren Welt
erniedrigte Mensch" 2 ).
De impressionist leeft dus bij de onmiddellike impressie.
Hij voltooit de handeling van 't zien eigenlik niet, maar
blijft middenin steken, juist op 't punt, waar de denkende
geest de zinsindruk wil gaan bewerken. Hij . houdt de
onmiddellike impressie vast, zoals ze door de zinnen
is ontvangen. Hij zal dus niet vragen, wat die impressie
betekent, wat deze hem leert omtrent de wereld buiten
hem ; het laat hem volkomen koud, of de licht- en
kleurindruk, die hij ontvangt, afkomstig is van een
landschap, een mens of een huis. Zijn ontroering is
hoofdzaak, en die tracht hij nu weer te geven, even stralend als hij ze ontving. En dus zal hij in zijn schilderingen geen dingen weergeven, de dingen met hun
vaste grenzen en omtrekken, maar hij zal de wereld
oplossen in mooie, kleurige, lichtende schijn.
De impressionist leeft bij de zinnen ; de geest is op
nonactiviteit gesteld : „Impressionismus, das ist der
Abfall des Menschen vom Geiste" 3 ).
De levenshouding, die zich in de impressionisties
schilderkunst openbaart, was kenmerkend voor Bahr
in zijn eerste periode. De ontroering, het gevoel, de
aandoening is hoofdzaak. Passief staat hij tegenover
het leven ; hij verwacht ervan : te worden aangedaan.
Vandaar zijn wachtwoord, dat 't er nu maar op aan1)

Expressionisme, S. 46.

2) Id., S. 81.
3)Id., S. 81.
O . E. X X 4

6
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komt, „bis in die Fingerspitzen nervös zu sein", want
hoe gevoeliger zenuwen en zinnen, des te veelvuldiger,
fijner genuanceerd, intenser de sensaties.
Hieruit is allereerst te verklaren de grote gevoeligheid van Bahr voor de schoonheid der dingen, die
telkens weer tevoorschijn komt in zijn gestalten : Mel-

chior Heitlinger in „Die Rahl", de ,,:Nussmensch" in
„0 Mensch". 't Is de gevoeligheid van een Pallieter,
die 't leven toch wel heel rijk kan maken. Er is een vreugde
van 't zien, een vreugde van 't horen, een vreugde van
't meetrillen met de trillingen, die 't leven uitzendt,
maar alleen hij kan die vreugde smaken, die openstaat
voor 't leven, wiens zinnen niet zijn afgestompt noch
sluimeren. Want, zoals Bahr in een opstelletje over
„Volksbildung" terecht zegt, 't is soms bedroevend,
hoe weinig de mensen van de schoonheid merken,
omdat zij er niet ontvankelik voor zijn : „Man gehe
nur einmal mit einem unsrer „Gebildeten" in einen
Wald, wenn die Sonne scheint, wenn die Vögel singen,
und frage ihn, was er seht und hört man wird erschrecken : er sieht nicht, er hört nicht, ihm glänzt die Sonne
umsonst, ihm tönt der Wald umsonst, er ist blind,
er ist taub, er hat es ja nicht gelernt, nicht sehen und
nicht hören gelernt, mit dumpfen Sinnen geht er in
einer ewigen Nacht dahin !" 1 ) .
De impressionistiese levenshouding daarentegen kent
de bewogenheid door 't leven, de ontvankelikheid voor
de taal, die de dingen spreken, voor al de verschillende
stemmen, oneindig verscheiden van klank, die aan
alle kanten klinken. De impressionist kent de heerlik
van die innerlike avonturen, waar Bahr geestig-heid
van zegt : „Manche reisen um die Erde und kommen
so arm zurück, wie sie ausgezogen sind. Andere gehen
über eine Wiese und brechen fast unter der Last von
inneren Abenteuern" 2 ).
.

,

1)
2)

Essays, S. 186.
Essays, S. 272.
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Maar wat de impressionist vooral kenmerkt is, dat
hij de aandoening, de schone ontroering, de sensatie
nu tot 't allervoornaamste verklaren gaat. Wat begeleidend verschijnsel is, verheft hij tot doel. De wereld
buiten hem bestaat feitelik niet voor hem, en heeft
geen betekenis noch waarde ; want zoals de schilder
de dingen van haar werkelikheid beroofde en ze oploste
in de schone, kleurige, lichtende schijn, zo is voor hem
't enige, dat hij van 't contact met de wereld verlangt,
dat hij daardoor bepaalde emoties opdoet. Een taak
tegenover die wereld kan hij dan ook niet erkennen ;
dat zou betekenen : actief tegenover het leven te staan.
Wat hij doet, doet hij terwille van de sensatie, die 't
hem belooft. Hij brengt 't nooit verder, dan te genieten
van de wereld. En daarom is hij de uiterste individualist,
want wat is individueler dan de eigen aandoening ?
Of eigenlik is dat misschien nog te veel gezegd, want
Bahr heeft aan de hand van Mach's filosofie uitdrukkelik verkondigd : „Das Ich ist unrettbar" 1). Wat
men het „ik" noemt, is niets anders dan een reeks
van voortdurend zich veranderende aandoeningen, een
naam, die wij voor 't gemak blijven gebruiken, maar
die geen concrete inhoud dekt, geen drager dier aandoeningen aanduidt. Bahr vergelijkt 't wel geestig met
de betiteling „het 4e Bataillon", voor een eveneens
steeds wisselende mensegroep, waaraan niets blijvends
is : want na 10 jaar is er een andere majoor, en geen
officier en geen man is meer de zelfde ; toch blijft het
heten, louter voor 't gemak, het 4e Bataillon 2 ). En
met het ik vervalt karakter, persoonlikheid, geestelik
leven : de mens is een bundel emoties, anders niet.
En zo gaat dan de impressionist de wereld door, als
een jager door de velden, die enkel en alleen jaagt terwille van 't genot van de sport en de spanning, maar
't wild achteloos laat liggen op de plaats, waar 't valt.
.

1) Dialog vom Tragischen, S. 79.
2) Dialog vom Tragischen, S. 95.
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Typies is 't antwoord, dat de jonge Maurice Barrès
in 1892 aan Bahr geeft, wanneer deze hem te Parijs
bezoekt en er zijn verwondering over te kennen geeft,
dat Barrès een Kamerzetel heeft aanvaard, schijnbaar immers in strijd met 't Impressionisme, in zijn
boeken beleden : „Aber die Erklärung ist doch gerade
in meinen Werken. Sehr einfach und höchst logisch.
Ich suche die gröszte Summe der stärksten Reize für
Nerven und Sinne. Möglichst viel in möglichst heftigen
und möglichst seltenen Emotionen fühlen, mit allen
Sinnen immer Neues neu genieszen und den Nerven die
reichste Fülle an Erlebnis geben, unendlich die Frissons
vermehren Sie erinneren sich ! Na also mein
Mandat ist mir nur ein Mittel, mir besondere Emotionen
zu verschaffen, die ich sonst entbehren müszte. Ich
bin in der Kammer, um ungekannte Sensationen zu
erfahren, die nur dort zu holen sind. Wie man nach
Italien geht, um sich mit Italienischen Impressionen
ze füttern, so gehe ich ins Parlament, um parlamentarisches Futter für meine Nerven. Das ist es" 1 ).
Dit schijnt ongeveer Bahr's levenshouding te zijn
geweest in de aanvang. De ziel, de geest, het innerlik
wordt ontkend, de mens leeft bij de oppervlakte. Het
zal alleen mogelik zijn 't daarbij uit te houden en er
vrede bij te vinden, wanneer de ziel niet alleen wordt
gelochend, maar ook kan worden uitgerukt. Bahr kan
dat niet, en daarom wordt zijn verder leven een strijd
om zijn ziel en tegelijkertijd een worsteling met het
Impressionisme.

„Der Mensch schreit nach seiner Seele".
H. Bahr. Expressionismus, S. 80.

De continuïteit van leven, die in 't woord „ik" ligt
opgesloten, is een waan ; er is geen drager van emoties
1) Studien zur Kritik der Moderne, S. 172.
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en stemmingen, die altijd dezelfde is, en die al die aandoeningen en stemmingen tot een eenheid samenbindt
in de persoonlikheid van hem, die ze ondergaat. Zo luidde,
volgens Bahr, de theorie N; an het Impressionisme.
Toch kan men zeggen, dat juist ten opzichte van die
continuïteit bij Bahr allereerst het conflict ontstond.
Hij meende de betekenis van 't leven eerst te grijpen
in de ogenblikken, dat hij door 't leven aangedaan werd.
In de verheven, de bezielde stemming voelt hij eerst,
wat 't waard is, leeft hij eigenlik eerst. In de „Dialog
vom Tragischen" daar is 't al niet meer de heel
oppervlakkige sensatie, die hij zoekt, maar meer iets
wat wij „bezieling" zouden kunnen noemen, en voelen
wij, hoe zijn Impressionisme heen wijst naar de diepte,
die het lochende , in de „Dialog vom Tragischen"
zegt hij : „Wir fühlen uns manchmal wunderbar erregt,
dann begreifen wir erst, was es mit uns ist, nun sind wir
erst gewisz, was wir zu tun haben, nun wird es in uns
hell, nun zögern wir nicht mehr, nun wagen wir, nun
ist Alles in uns bereit und Kräfte, Gedanken, Wünsche
bieten sich uns an, die wir noch niemals gespürt haben.
In solchen Momenten allein wachen wir gleichsam erst
auf, und hier spielt sich unser wahres Leben ab" 1 ).
Maar nu ligt hier al in opgesloten, dat men dus zijn
ware leven slechts in enkele ogenblikken beleeft
verreweg 't grootste gedeelte van 't bestaan gaat daar
dan buiten om. Want 't leven is nu eenmaal niet één
doorlopende reeks van verheven momenten ; er is ook
de grauwe, eentonige, onbezielde alledaagsheid. Ja,
iedere mooie stemming wordt met inzinking betaald,
na de extase volgt de depressie, na de zielespan
ning, waarin de wonderbaarste dingen in ons wakker
worden, de ontspanning, waarin we afgestompt zijn,
en alles binnen in ons zwijgt. Bahr moest zich dus wel
gaan afvragen : hoe komt 't toch, dat ik 't beste van 't
leven maar grijp in enkele momenten, en 't grootste
-

1)

S. 75.
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deel van mijn bestaan er zonder moet doen ? Dit conflict, dat velen ondergaan, ook al weten zij niet van
Impressionisme — de ellende van zich 't ene ogenblik
koning te voelen over 't leven en 't andere minder
dan een slaaf — dit conflict werd de drijvende kracht
van zijn innerlike ontwikkeling. 't Is duidelik, dat Bahr
dit alleen als een kwelling voelen kon, omdat zijn
diepere wezen, de drager van stemmingen en emoties,
zich niet verlochenen liet. Anders had hij niet hartstochtelik er naar kunnen verlangen, „het gehele leven
op de hoogte zijner verhevenste momenten te brengen" i). Nu was het gemis aan continuïteit in zijn leven
juist een bittere pijniging, en vertwijfeld heeft hij naar
een oplossing gezocht. Hij heeft die menen te vinden,
niet door zijn ziel recht te laten wedervaren, maar,
integendeel, door haar nog grondiger haar bestaansrecht te ontzeggen. Hij ontwierp het beeld van de ideale
Impressionist, wiens levenshouding hij nergens &fideliker meende te vinden dan bij de toneeispeler ; daarom
kent hij de toneelspeler opvoedende kracht toe, omdat
de mensen aan en in hem de ware levenswijze kunnen
aanschouwen.
Want de toneelspeler speelt telkens een andere rol,
nu koning dan moordenaar, nu monnik dan paljas,
maar als 't stuk is geëindigd en de komedie gaat uit,
dan legt hij ook zijn rol weer af, bek ommert er zich
verder niet om, en gaat rustig zijn gang als een heel
gewoon en alledaags mens. Als de toneelspeler zich
na de voorstelling, als hij in 't café zit temidden van
zijn vrienden, nog altijd als de Koning voelt, die hij
juist heeft gespeeld, dan wordt hij terecht uitgelachen.
Dit geldt nu ook voor 't leven. In 't leven geldt voor
de verheven momenten wat voor de komedie geldt :
„Um zehn Uhr ist alles aus !" 2 ) Karakter te willen
hebben, in heel zijn leven te willen doorvoer en wat
1) Bildung. Vorwort.
2) Dialog vom Tragischen, S. 73.
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men in zijn schoonste ogenblikken als waarheid heeft
erkend, is „der Wahn, die Rolle fort zu spielen, die wir,
in der Hypnose einer Leidenschaft, einen Moment,
einmal gewesen sind" 1). De poging, om altijd dezelfde
te zijn, een persoonlik, geestelik leven te leiden, een
leven van trouw aan 't allerbeste, doet de mens gelijken op „slechte Komödianten der Provinz, die, um
abends besser wirken zu können, auch bei hellem Tage
noch das finstere oder lächelnde Gesicht ihrer Rolle
tragen" 1 ). Wij moeten daarentegen zo verstandig zijn, „in
den Pausen lächelnd von unseren Rollen auszuruhen,
der König gelassen neben dem Bettler, die Nonne neben
der Sünderin" 1 ). Want „Niemand hält es aus immer
ein anständiger Mensch zu sein, dies wäre wider die
Natur ; man musz sich manchmal erholen können ; es
musz Pausen geben, in denen man sich erst wieder
etwas sammelt, bis es, in Gottes Namen, wieder angehen
mag" 2). Als de inzinking komt, moet de mens niet
treuren, maar rustig wachten tot opnieuw 't grote
ogenblik aanbreekt en zorgen, dan gereed te zijn.
\\T an t op die enkele ogenblikken komt 't aan en ware
levenswijsheid is, de rest van 't leven te gebruiken
om zich voor die ogenblikken voor te bereiden. Intussen
kan hij in zijn hoekje blijven zitten, zich zelf eerlik
bekennen, dat hij niet veel biezonders is, 't leven maar
nemen zoals 't komt en 't over zich heen laten gaan.
Zo is het ideaal van de nieuwe, de impressionistiese
mens, alleen te bereiken voor wie er volstrekt in slagen
kan, zijn dieper wezen uit te snijden. —
Het zal niemand verwonderen, dat Bahr er niet in
geslaagd is op deze wijze zijn innerlik conflict te boven
te komen : het Impressionisme, dat als jeugdfaze een
zekere bekoring hebben mag, is niet de uitdrukking
van een vol menselik leven. Wanneer vier jaar later de
roman „Die Rahl" verschijnt, blijkt 't zelfde conflict
1)
2)

Dialog vom Tragischen, S. 73.
Id., S. 51.
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hem dan ook nog steeds te kwellen, maar 't is verdiept,..
en daardoor op een hoger plan gebracht.
Schijnbaar is dit boek eenvoudig de roman van de
toneelspeelster, een tijdbeeld en anders niet. Maar in
werkelikheid werd Bahr's eigen strijd en smart in die
gestalte der toneelspeelster gedramatiseerd ; die hebben
veroorzaakt, dat hij het wezen van de toneelspeler juistzo heeft uitgebeeld, waar er immers zeker vele anderen
zijn, ook onder de besten, voor wie hun kunst een gans
andere betekenis heeft.
„Die Rahl" heet zij als toneelspeelster ; haar eigenlike naam is Bettine Rahl. Zij is de dochter van een
concierge, en nadat door een toeval haar aanleg voor
't toneel is ontdekt, is zij langs den weg van velerlei
lotgevallen eindelik de beroemde tragédienne geworden,
en mevrouw de gravin. 't Is geen gemakkelike weg
geweest, maar een die hard was en van vernederingen
vol. En nu is zij bovenaan op de ladder gestegen, alles
is haar deel geworden, roem en weelde en macht en
een man, die haar aanbidt en op de handen draagt en
in wiens nabijheid zij zich veilig voelt. Maar niettemin
wordt zij innerlik van onvoldaanheid, van ongestild
verlangen, van wanhoop verteerd. En de oorzaak daarvan is hetzelfde probleem, waar Bahr voor stond :
het waarachtige leven beleeft zij slechts in enkele ogenblikken, en wel op 't toneel. 't Zelfde probleem, maar
reeds dieper gegrepen, want „die Rahl" beseft, dat
't meer is dan stemming en emotie, dat 't haar eigen
diepere wezen is, dat in die ogenblikken opstijgt uit
de donkere gronden van haar natuur. En de smart i s .
er des te bitterder om, dat dit diepere wezen anders
is weggezonken, spoorloos en niet op te roepen.
„Ich möchte mich öffnen", zegt zij tegen de schilder
Höfelind, die haar schilderen moet, „denn da musz
was Wunderschönes verborgen sein" 1 ). Wat de kunst
eigenlik betekent voor deze kunstenares, heeft in. dit
1) S. 146.
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besef zijn wortels. Want op 't toneel komt 't naar
boven, „das Wunderschöne", anders wegschuilend in
de verborgen schatkamers van haar wezen. „Es gibt
einem plötslich einen Ruck und dann weisz man es,
dasz noch mehr im Menschen ist. Die Bäckerin, die
Königin, die Rolle, das alles ist es noch nicht, sondern
im Menschen musz mehr sein, jetzt weisz man es
Das sucht man dann überall. Wie seinen Hernn ein
verlaufener Hund, sucht man das die ganze Zeit. Was
man dort gespürt hat, dieses Mehr, dies halt !"
In deze woorden onthult zij het geheim van haar
wezen en van haar kunst. En dan toont Bahr 't ons
ook op 't toneel zelf, als zij speelt. En eerst verweert
zij zich bijna ; zij heeft in 't spelen geen zin ; de rol
interesseert haar niet ; totdat dan plotseling het wonder
gebeurt, deels toch wel door haar rol, deels door de
vonk, die uit de ruimte der toeschouwers op haar overslaat. Alles vergeet zij daar ; ze denkt niet bij de woorden, die zij moet spreken : die komen wel van zelf ;
maar uit de diepte stijgt haar eigenlike leven op, groots
en machtig en edel. „ Da war jetzt alles betaubt.
Es war nur noch ein seliges Schweigen überall. Und
dann, in diesem seligen Schweigen überall, hörte sie
sich. Sie hörte lauschend ihre Stimme jetzt. Sonst war
das doch gar nicht ihre Stimme, wenn sie sonst sprach ;
nein, sonst nicht. Erst jetzt stieg ihre verborgene Stimme
aus den weiszen Wellen an den Wolken her, über den
Wind. Und das war ihr Schmerz, der aus dieser Stimme
sprach. Ihr Schmerz flog da mit schwarzen Flügeln
auf. Ihr Schmerz trug sie durch Wellen, Wind und
Wolken hin. Und das war so gut, sich tragen zu lassen,
von ihrem ruhigen, starken, groszen Schmerz. Denn
während ihr Schmerz sie trug, stand sie zugleich unten
und sah zu. Und die dort unten stand, wunderte sich,
sie konnte nichts begreifen, sie wuszte nur, dasz es jetzt
schön war. Und die dort unten stand, dachte ganz still
')

1) S. 148.
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über alles nach, das konnte sie. Das ist mein heiliger
Schmerz, dachte sie, den ich den Menschen bringen
musz zur Erlösung ! Und dann fiel ihr ein, dasz der
grosze Kritiker geschrieben hat, ihr Stimme habe das
Weh der ganzen Welt auf sich geladen. Aber da fragte
sie sich, woher denn ihr Schmerz eigentlich war. Woher
nahm sie den Schmerz ? Sie hatte ihn. doch gar nicht !
Hier kommt er plötzlich. Woher ? Sonst doch nie !
Traurig ist sie manchmal, es ekelt ihr, dann möchte
sie wohl weinen. Aber dieser Schmerz ist das nie. Der
kommt nur auf der Bühne. Und vielleicht ist es deshalb,
dasz sie manchmal weinen musz. Vielleicht ist es nur
der Schmerz, der ihr drauszen fehlt. Ein einziges Mal
dies auch drauszen spüren, und so fortgetragen sein,
auf schwarzen Flügeln, durch die Luft hin ! Etwas so
starkes über sich spüren ! Warum hat sie das drauszen
nie ? Warum ist der Schmerz dort stumm ! Sie hat
ihn doch ! Jetzt ist er wieder da ! Und Allen hören ihn
und sind erlöst" 1 ).
Zo stijgt zij tot grote, wijde menselikheid, tot sterke
waarachtigheid, als 't wonder aan haar geschiedt. Dan
wordt dat „Mehr" in haar wakker. Dan is zij eerst
werkelik zich zelf en gaat zij op de hoogte, waar de mens
vrij is en zijn eigenlikste leven leeft.
Maar daarna, als de voorstelling is afgelopen en zij
is „abgeschminckt", dan is het alles weg, al dat grote,
heerlire en sterke ; dan is zij zelf als uitgedoofd, en alles
is mat en dof. In 't gewone leven, dan is zij dikwels niet
hoog en machtig en groot, maar grillig, gemeen en boosaardig. Zij viert haar luimen bot aan wie haar toevallig
in de weg komt. De lege uren grijnzen haar aan met
dodelike verveling, en zij moet maar zien, hoe zij ze zo'n
beetje doorkomt, menigmaal met niet veel goeds. En dan
ligt ze op de divan in de zaal van haar woning, waar
Höfelind haar tracht te schilderen ; ondragelik is de
grauwe leegheid van de dag, zij kauwt de éne sigaret
1) S. 201.
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na de andere, die, half opgerookt, weer wordt weggesmeten, en de criminele romans liggen aan flarden
om haar heen. En Höfelind is wanhopig : hij kan haar
zo niet schilderen, want het is niet „die Rahl", die daar
voor hem poseert ; die heeft hij alleen op 't toneel gezien
en de toen gemaakte schets is dan ook voortreffelik ;
maar wat daar voor hem op de divan zit, is niet „die
Rahl", maar „eine kleine dicke Person mit wässerigen
Augen, die Zigaretten raucht und fortwährend an einer
Parfümflasche riecht und immer kalt in den Füszen
hat" 1 ). En het gelukt hem eerst haar portret te schilderen, wanneer hij haar niet meer laat poseren, maar
haar schildert uit het hoofd, naar de herinnering, zooals
hij haar gezien heeft op 't toneel.
Zo heeft Bahr in deze vrouw zijn eigen ongestild verlangen verpersoonlikt, daarom is 't zo'n aangrijpende
schepping geworden. Het is het ongestild verlangen
naar verlossing van wat zij het diepste in zich wee'.
Prachtig komt dat uit op de avond van haar jubileum,
wanneer zij de opééngepakte menigte der toeschouwers
ziet hangen over de balustrade, en hoort hun luidruchtig
geestdriftsbetoon, en zij dan plotseling zich zelf weer
terug ziet, toen zij ook nog onder de toeschouwers was,
en, wat daar op 't toneel gebeurde, haar ook met geestdrift vervulde, en 't dan ineens begrijpt, wat zij met,
haar spel voor de mensen betekent, die 't ook
hebben, net zo als zij 't heeft gehad. „Und unheimlich
klar erinnerte sie sich jetzt, wie sie sich damals immer
sagte : Es macht nichts, es macht alles nichts, denn
einmal wird etwas geschehen, einmal wird etwas kommen, einmal wird etwas sein, musz nur halt noch ein
biszl warten Und sie wartete Tag um Tag, wie je 171
die dort oben warteten, auch wieder. Sie verstand die,
sie wuszte, was sie diesen war : sie versprach ihnen.
Dies alles, worauf sie warteten, versprach sie ihnen.
Sie versprach ihnen : einmal wird etwas geschehen
1) S. 95.
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einmal wird etwas kommen, einmal wird etwas sein !
Und deshalb ächtzten und schäumten und stampften
sie von Ungeduld dort oben. Ihr aber war jetzt so leid..
Wozu wird dem Menschen das ins Herz gesetzt ? Dieser
Wahn, dasz einmal etwas kommen wird ! Und nie !
Und nie ! Und er schleppt sich hin und läszt nicht ab
und hofft immer noch : einmal wird etwas sein ! Und
nie ! Und nie ! Kann denn das, was in allen Menschen
ist, was sie hält und • drängt und trägt und treibt, was
sie froh und gut und stolz und ausharren und alles bestehen macht, kann denn das, kann denn das lügen ?
Und es log ! Sie wuszte doch jetzt, dasz es log ! Sie
wuszte doch jetzt : Nie ! Die wuszten es nur noch nicht,
dort oben, in ihrem Taumel !" 1 )
Terwijl Bahr met deze schepping, gelijk reeds werd
opgemerkt, reeds boven het Impressionisme begint
uit te komen, tracht hij zich niettemin te troosten op
impressionistiese manier. Er is nl. in ditzelfde boek
nog een andere gestalte, Melchior Heitlinger, wier betekenis, naar het mij voorkomt, eerst wordt verstaan,
als wij haar zien als een poging van Bahr om zichzelf
te troosten : zo zou ik willen zijn, wil Bahr met die
gestalte zeggen. In die gestalte zijn, maar ook weer dieper
gegrepen, dezelfde denkbeelden belichaamd, die hij
in de „Dialog vom Tragischen" ten beste gaf. Melchior
Heitlinger is een soort Pallieter ; een zonnig mens, die
de groote diepe vreugde kent ; een mens, ontvankelik
voor al 't schone en grote in de wereld. Ook hij kent
de verheven ogenblikken, waarin hij eerst zijn eigenlik
leven leidt, om daarna weer terug te zinken. Maar —
en dit is 't waartoe Bahr zichzelf wil overreden, om
vrede te krijgen , Melchior legt zich bij die inzinkingen
gelaten neer. Hij geeft zich eenvoudig over aan 't leven
en zorgt er voor open te staan, wanneer de bezieling
komt, maar treurt er niet over, dat 't zo dikwels weg
blijft. „Das Grosze", verklaart hij, „fliegt überall herum,
1) S. 199.
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es fliegt durch die Welt und manchmal setzt sich's auf
den und machmal auf den und da sitzt's dann eine Zell,
wie Spatzen auf einer Telegraphenstangen, bis es wieder
wegfliegt, dann ist die Stangen wieder leer, du kannst
gar nichts machen, es kommt schon wieder einmal ! 1 ).
„Man weisz nie, ob's nicht morgen in der Früh drauszen
am Fenster sitzt ! Aber gibt acht, wenn du das
Fenster aufmachst, dasz es nicht wegfliegt. Und dann
darf man nicht traurig sein, vielleicht kommt's ja wieder,
wer weisz ? Du kannst doch nichts dafür !" 2 )
Melchior bekommert er zich dan ook niet om, dat
er pauzen zijn en hij in die pauzen dikwijls maar een
heel laag-bij-de-gronds mens is, die zijn vrouw veel
verdriet aan doet ; en zijn vrouw heeft 't hem alles van
harte vergeven, terwille van dat andere, waardoor hij
haar leven bovenmate rijk had gemaakt. Bahr laat deze
Melchior Heitlinger zo zwierig en zelfbewust en zorgeloos
door 't leven laveren, dat wij een ogenblik gevaar lopen
daardoor te worden misleid en werkelik te denken, dat
Bahr zelf boven alle pijnigende levensproblemen verre
verheven was. Maar de gestalte van „die Rahi" helpt
ons uit de drown : in waarheid is deze schepping nog
weer eens een wanhoopspoging, om de kwellende smart
over zijn innerlike gebondenheid en machteloosheid
te ontkomen, door ze als ongemotiveerd op zij te zetten.
Als „die Rahl"-Bahr het voorbeeld van Melchior
maar had gevolgd, was alles in orde geweest. Maar niemand gelooft in ernst, dal, dit mogelik was : wat hem
tot vertwijfeling bracht, was 't besef, dat 't om 't beste
van hein zelf ging ; zich daarbij neer te leggen, zon
betekend hebben de geestelike dood en aan de nosluimerende mogelikheden van rijker leven zou voor
goed de pas ter verwezenliking afgesneden zijn. In
Bahr was 't Leven echter te machtig, dan dat Melchior
Heitlinger hem werkelik troosten kon. —
1)
2)

S. 134.
S. 135.

(Slot Dolgt).

LEONELLO D'ESTE
DOOR

M. DE LA PRISE.

Wie 't genoegen smaken mocht eenige weken in Florence
door te brengen zal zich zeker onder de vele kunstschatten
welke de stad bevat, de kapel van Palazzo Riccardi, 't
oude verblijf der Medici's herinneren. Op de muren
van 't kleine vertrekje heeft Benozzo Gozzoli, Fra
Angelico's leerling, den wonderen optocht der Wijzen
uit 't Oosten geschilderd. Daar rijden de drie koningen de Grieksche keizer Paleologus met zijn ernstig
gelaat, een angstige vraag in de oogen : zonde 't hem
waarlijk gelukken de hulp der christenheid voor zijn
bedreigd vaderland, zelfs ten koste van zijn geloof te
winnen ? Hem volgen in een kleurrijken stoet, langs

nauwe paadjes door steile rotsen kronkelend, onder
slanke cypressen en laurier boomen met gouden vruchten
beladen, de andere koningen en de ridders en edellieden van hun gevolg. Allen vooraan rijdt de jonge
Lorenzo dei Medici, een Prins uit een sprookjesland
schijnt hij ons in zijn wit met goud versierd gewaad,
het hoofd met rozen gekroond. Zijn blik glijdt met
rustige voornaamheid langs den toeschouwer heen —
fier en ridderlijk zit hij op zijn statig wit ros en 't is
alsof Benozzo in hem den idealen vorst der vroeg
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Renaissance wilde afbeelden ; en toch heeft Lorenzo
in zijn later leven de verheven denkbeelden der humanisten niet verwezenlijkt, want al moge hij volgens
Guiccardini „de beste en aangenaamste tyran geweest
„zijn die men gehad kon hebben", zoo waren zijn eerzuchtige plannen alleen er op gericht zijn geslacht in
macht en aanzien te doen toenemen en bekommerde
hij zich weinig om 't wel en wee der Florentijnsche
burgers. Zijne verfijnde levenswijze, zijn vriendschap
voor kunstenaars en dichters, zijn eigene gaven hebben
hem tot een voorbeeld van den Renaissance-vorst gemaakt, en men verontschuldigt zijne slechte eigenschappen, zijne eerzucht en zijn wreedheid, door 't
gezegde dat die feilen bij 't meerendeel zijner tijdgenooten gevonden werden en de menschen der Renaissance nu eenmaal zoo waren. Misschien wel ten onrechte,
want onder de edellieden welke den schitterenden stoet
vormen die Lorenzo vergezelt, zoude wellicht het afbeeldsel te vinden zijn van een prins meer waardig
dan hij als de Augustus van zijn tijd gevierd te worden.
Leonello d'Este, zoon van Markies Niccoló III van
Ferrara was met zijn vader naar Florence gekomen,
toen de pest de leden van het concilie dwong Ferrara
te verlaten. Dit concilie in 1438 op 't verzoek van keizer
Johannes Paleologus bijeengeroepen, had tot doel eene
verzoening tusschen de Grieksche en de katholieke
kerk tot stand te brengen en den steun der Westersche
heerschers tegen de Turken te verkrijgen. Het grootsche
plan gelukte niet en onverrichter zake kon Paleologus
naar Constantinopel terugkeeren, maar geleerden en
denkers waren in de gelegenheid geweest met geletterde Grieken in aanraking te komen en menigeen hunner
mocht van de vreemde bezoekers een kostbaar handschrift
verwerven. Tot deze zal zeker Leonello d'Este behoord
hebben want van jongsaf aan, had hij de studie lief,
verzamelde boeken en genoot van 't onderricht van
geleerde mannen. Zijn ontvankelijk gemoed had de
werken van een Plato, een Seneca en een Cicero niet
-

96

LEONELLO D' ESTE.

alleen ter wille van hun verheven stijl bewonderd,
maar bezield door hunne nobele philosophie trachtte
hij hunne denkbeelden ten uitvoer te brengen. Hij stelde
zich niet tevreden zooals Gian Galeazzo Visconti met
vermaarde humanisten aan zijn hof te roepen, naar
hunne redevoeringen te luisteren en toch door wreedhij bleek
heid en losbandigheid berucht te zijn ;
als regeerder het onderwijs hem door zijn leermeester
Guarino gegeven, volkomen waardig. „Der erste

,,wirklich menschliche Herrscher unter den R enais„sance Fürsten", noemt Chledowski hem, en voegt er
aan toe „eine Art vorrede zu dem von ihm für Ferrara
„erlassenen Gesetz ist für ihm zeichnend. Er sagt
„alles Menschenwerk zerfalle in Staub, die Weisheit,
„allein sei ewig, und sie allein beherrsche die Welt.
„Darum müsse der Fürst sich von ihr leiten lassen,
„auf das wohl seiner Untertanen bedacht sein unter
„Hintansetzung seines eigenen Urteils". (Chledowski,
Hof von Ferrara, pag. 46) . Dat een vorst uit 't huis
Este zóó schreef en naar deze idealen zijn leven
richtte, dankte hij zeker aan den invloed der humanisten.

Leonello d'Este werd in 1407 te Ferrara geboren.
Zijn vader was Niccol6 III d'Este, markies van Ferrara, zijne moeder de schoone Stella dell' Assassino,
geliefde van den vorst. De jonggeborene werd echter al
bij zijn doop als zoon van den markies erkend die uit
zijn huwelijk, tien jaar eerder met Gigliola da Carrara
gesloten, geene nakomelingen had en zijne buitenechtelijke kinderen behandelde, als waren zij uit eene
wettige echtverbintenis gesproten. De kleine Leonello
werd aan 't hof opgevoed, kreeg tot gouverneur Guglielmo
Capello een geleerd man, en tevens, wat niet al te vaak
't geval was, een achtenswaardig mensch die zijn
leerling tot voorbeeld kon strekken. Leonello had zoo'n
leidsman van noode, want zijn vader markies Niccol6
was niet een man van wien een jongeling veel goeds
leeren kon. Reeds als kind aan de regeering gekomen
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werd hij door onwaardige voogden verwaarloosd. Zij
waren er slechts op bedacht hunne vijanden wreed te
onderdrukken en de jonge Niccoló had dagelijks het
schouwspel van galg en schavot voor oogen. Geen
wonder dat hij tot man gegroeid, gemakkelijk 't bloed
zijner tegenstanders vergoot en zijne teugellooze driften
niet wist te bedwingen.Op dertienjarigen leeftijd aan
Gigliola da Carrara uitgehuwelijkt bleef hun echt kinderloos. De levenslustige jongeling werd de leelijke en
ziekelijke prinses spoedig ontrouw. Het aantal der
vrouwen door hem gehuldigd, was, volgens de Ferrareesen, niet te tellen en werd in den loop der jaren op
achthonderd geschat.
„Aan deze en aan gene zijde van den Po
„Allen zonen van Niccoló ! "
zong men in de stad.
Bij zijn losbandig leven pa arde Niccoló als echte
vorst van zijn tijd, eene bijgeloovige vroomheid, en
volbracht menige lange pelgrimstocht. Zoo reisde hij
in 1413 met een gevolg van 50 ridders naar Jerusalem
en maakte Bene nacht door aan 't Heilige Graf, lang
uit ter aarde liggend, de armen als aan 't kruis uitgestrekt. Naar Loreto trok hij slechts een jaar later
en naar Vienne in Dauphiné in 1414. Op den terugweg beleefde hij een onaangenaam avontuur : de markies da Cava nam hem in de bergen van Piemonte
gevangen en wilde hem alleen tegen een hoogen losprijs vrijgeven. Het kloeke ingrijpen van den graaf
van Savoye verloste Niccoló uit zijne netelige positie
en Cava boette zijn daad met den dood. Niccoló verloor de lust tot zijne pelgrimstochten niet en keerde
nog eens naar Vienne terug.
De kleine Leonello zal zijn vader wel niet op die
verre reizen vergezeld hebben maar cLe verhalen van
alle merkwaardigheden door den markies en zijne
tochtgenooten gezien, boeiden hem zeker en zullen zijne
belangstelling voor de klassieke schrijvers aangewakkerd
hebben. De woorden waarmede Thomas á Kempis de
O. E. XX 4
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bedevaartgangers zijner dagen berispte, hen verwijtende
dat zij met lichtvaardigheid van plaats tot plaats
snelden zonder oprecht berouw te voelen, waren op
Niccoló van toepassing. Op zijne terugreis van 't Heilige
Land vertoefde hij eenige dagen op 't eiland Cyprus
en bezocht de plaats waar volgens de overlevering
Paris de schoone Helena ontvoerde. Van uiterlijken
schijn hield Niccoló veel, de hovelingen die hem naar
Vienne begeleidden, moesten licht groene kleederen
dragen en dat 't op zoo'n pelgrimstocht niet al te ernstig
toeging vernemen we uit de mededeeling van een kroniekschrijver waar deze ons bericht : „in Frankrijk hielden
„de vrouwen meer van den markies dan van hun eigen
echtgenooten !"
Dat Niccoló te midden der woelige tijden in welke
zijne regeeringsjaren vielen, zoo lang achtereen zijn
land verlaten kon, had hij aan zijne wijze en voor
meerendeel vredelievende politiek te danken. Hij werd
wel eens gedwongen oorlog te voeren, want 't kleine
Ferrara was omringd van machtige naburen : de republiek Venetië, de Pauselijke Staten, het Hertogdom
Milaan. Ieder van deze staten had maar al te gaarne
eene gunstige gelegenheid te baat gegrepen om 't rijke
landje bij hunne bezittingen in te lijven. De markiezen
van Ferrara moesten, indien zij onafhankelijk wilden
blijven, als voorzichtige schippers tusschen al die klippen door kun koers nemen en den cenen tot vriend
houden zonder den anderen te beleedigen. Niccolà
gelukte dit uitmuntend, hij bleef op goeden voet met
het heerschzuchtige Venetië, toonde zich een getrouw
vazal van den Paus en zocht zooveel hij maar kon
steun bij de kleinere vorsten die in dezelfde omstandigheden verkeerden als hij. Deze voorzichtige staatkunde zal hem er wel toe bewogen hebben, toen zijne
vrouw Gigliola da Carrara overleed niet zijne geliefde
Stella dell' Assassino te huwen, doch eenige jaren
later in 1418 Parisina Malatesta uit Ravenna tot .zijne
echtgenoote te verkiezen. De arme Stella zal de tijding
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dezer echtverbintenis als een doodvonnis in de ooren
geklonken hebben ! Gedurende de vele jaren die hunne
verhouding duurde : in 1405 werd hun eerste kind Ugo
geboren was de Markies haar trouw gebleven en de
markiezin Gigliola gaf geene redenen tot jaloerschheid.
Maar nu werd alles anders ! Stella met „peur haren blond
als goud, hare oogen schitterende als sterren, hare ledematen schooner dan die van Venus," gelijk de hofpoëeten
zongen, was de dertig genaderd, en Parisina de nieuwe
landsvrouwe was een jonkvrouwe van achttien jaren,
levenslustig en mooi, ontwikkeld en geestig. De angst
dat de kinderen uit dit wettige huwelijk hare zonen
zoude beletten den troon van hun vader te erven, knaagde
ook aan Stella's gemoed, geen wonder dat zij den
strijd opgaf en een jaar later overleed. Zij werd oprecht betreurd, hare vele deugden hadden haar door
allen doen beminnen, ook wegens den gunstigen invloed
dien zij op Niccoló uitoefende, vereerden haar de
Ferrareesen. Hare zonen Leonello en Borso erfden wellicht van haar die sympathieke voorkomendheid waaraan
het de vorsten van Casa d'Este maar al te veel ontbrak.
Eenige jaren na haren dood, werd Leonello door
zijn vader naar Perugia gezonden om van den Condottiere Braccio da Montone de krijgskunst te leeren.

Volgens sommigen werd Braccio's dochter zijne gelief de, maar de geleerden zijn het hierover oneens. Toen
Braccio na twee jaar sneuvelde, keerde Leonello naar
Ferrara terug. Hij had aan vele wapenfeiten deelgenomen en voor zijn latere leven bleken de ondervindingen in het leger van Braccio opgedaan van groot
belang. Kort na zijne terugkomst werd het ontzettende
treurspel afgespeeld dat niet alleen op Niccoló's tijdgenooten maar op allen die er van vernemen zulk een
diepen indruk maakt. De zonnige jeugd van Parisina
had te Ferrara alle harten weten te veroveren. Miss
Ella Noyes schildert ons in haar onderhoudend werk
„the story of Ferrara" hoe Parisina hare dagen doorbracht. Zij wist hare groote hofhouding zorgvuldig te
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bestieren, was eene goede meesteresse voor de jonkvrouwen welke haar omringden en wanneer zij haar
verlieten schonk zij hen bij hun huwelijk vijftig ducaten
en een fraai geschilderde kist. 't Zijn juist de kleine
figuren op zoo'n kist uitgeteekend, die ons 't hoofsche
leven dier dagen 't getrouwste weergeven. Gelijk de
edelvrouwen daar afgebeeld vergezelde de schoone
markiezin in sierlijke gewaden, een krans van bloemen
op 't hoofd met een plechtigen stoet de bruid naar de
kerk en leidde den vroolijken rondedans. Met valk
en honden te jagen was een van Parisiina's geliefkoosde
genoegens, en ook wat ons vrij zonderling voorkomt hield zij er renpaarden op na. Zij maakte zelfs
schulden om een kostbaar paard te koopen en de berijder „Giovanni de Rimini" deed hare kleuren, wit
en rood, op vele renbanen zegevieren. Uit dankbaarheid deelde zij met hem en de andere „paggi a correre"
't gewonnen geld. Parisina voelde echter ook veel voor
letteren en kunst. Zij speelde op de harp, en verteerde
veel geld aan nieuwe snaren. Trouwens Niccoló was
een vriend van goede muziek, en had uit Vlaanderen
koorzangers voor de hertogelijke kapel ontboden.
Schilders en dichters werden door hem en door Parisina
gastvrij ontvangen en kregen niet alleen de opdracht
portretten en altaarstukken te schilderen, maar moesten
ook speelkaarten, koffertjes enz. versieren. Van Venetië
liet de markiezin reukwerk, brokaat, zijden stoffen en
ivoren kammen komen, zij bezat ook een papegaai,
toen een hoogst zeldzame vogel.
Gelijk de meeste princessen van haar tijd las Parisina
met voorliefde de Romans der Ronde Tafel : „Estorie
Francese" werden ze in Ferrara genoemd. Niccoló
had vele werken van dien aard op zijne reizen verzameld en liet deze met fraaie miniaturen verluchten.
Het hof der Estes was reeds in de dertiende eeuw bekend voor 't gul onthaal aan de reizende minnezangers
geschonken en Azzo V I I (gest. 1212) droeg aan een toenmalig Ferrareesch dichter op, hunne liederen neer te
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schrijven. De belangstelling der Estes voor de avontuurlijke verhalen van Arthur en zijne ridders ging zoo
ver dat zij hunne kinderen de namen der vrouwen en
helden uit dien kring schonken. Een van Nicco16's
zonen heette Meliaduse en Parisina's dochtertjes Ginevra
en Isotta. Nicco16's boekerij bevatte de historie van
den Heiligen Graal, Lancilotto, Merlin's Waarzeggingen
enz. Zoude nimmer eene waarschuwende stem Parisina
op de gevaren dezer lectuur hebben gewezen en haar herinnerd hebben aan 't droeve lot harer verwante Francesca,
door Dante zoo aandoenlijk verteld ? Er was helaas
ook een Paolo aan 't hof van Ferrara. Nicco16's oudste
zoon Ugo was tot een „uitermaten scoen" jongeling
opgegroeid en in de oogen van zijn vader was niets
goed genoeg voor hem. Meliaduse zijn broer moest om
vier ellen laken voor een, nieuwen broek nederig smeeken,
Borso had maar een groen wambuis dat hij elken dag
droeg, maar Ugo bezat rijke gewaden met zilver gestikt,
en al wat hij maar begeerde. Parisina schonk hem eene
fraaie harp, misschien om zijne vriendschap te winnen,
want de overlevering zegt dat Ugo zeker uit liefde
tot zijn eigene moeder haar eerst weinig genegenheid toedroeg. Niccol6 zoude dit zoo gegriefd hebben,
dat hij, toen Parisina eene bedevaart naar Loreto ondernam, Ugo gelastte haar te vergezellen, in de hoop dat
zij als goede vrienden van de reis zouden terugkeeren.
Zijne wenschen werden verhoord — echter op andere
wijze, dan hij zich voorgesteld had ! Parisina en Ugo
leerden elkaar op dien langen tocht beminnen naar 't
voorbeeld van Lanceloet en koningin Guenever, en Tristan en Isoult. In een der vele gedichten aan het noodlottige paar gewijd beschrijft een hedendaagsch Italiaansch dichter in zangerige (helaas niet al te poëtisch
vertaalde) verzen hun wedervaren : 't is Ugo die aan
een vriend zijn hart uitstort :
„Wij keerden uit Loreto, 't was in de Meimaand
Toen ik met Parisina Belfiore verliet
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Onze koets vloog weg over de groote vlakte
Waar in een zee van smaragd het licht ontwaakte.
Als twee witte wolken, als golfjes wierook
Vlogen de rossen terwijl de dageraad gloorde.
Leonello die ons een eind weegs te paard begeleidde
Bewonderde ekstatisch de glorie van den Meimaand
De teugels latende glippen, ging hij, prevelende
Verzen van de een of andere minnezanger.
Muziek trilde in de lelieblanke luchten
Opwellende liefde snoerde haar de keel.
Eensklaps verborg zij haar gezicht aan mijn boezem
Driftig tegenstrevend, gaf zij zich geheel.

Hoe zondig hunne liefde ook was, voelen wij een
zeker medelijden met de beiden zóó jong nog en zóó
zwaar gestraft. Het duurde niet lang of hunne verhouding werd aan Niccoló verraden. Zijne wraak was
vreeselijk, in laatenden toorn, zonder naar de smeekbeden van zijn trouwen raadsman Contrario en zijn
grijzen dienaar Alberto del Sale te luisteren liet hij
hen in twee diepe kerkers van zijn slot werpen en in den
volgenden nacht onthoofden. Parisina., van haar bewaker vernemende dat Ugo reeds gestorven was, verlangde niet beter dan hem te volgen, ontdeed zich van
hare juweelen en legde het hoofd op het blok.
Toen Niccoló hoorde dat zijne bevelen ten uitvoer
waren gebracht, veranderde zijn toorn in radelooze
smart om zijn eerstgeborenen, hij beet een stok welken
hij vasthield in stukken, en bracht dagen in, vertwijfelden smart door. Tegenover Parisina's nagedachtenis
toonde hij zich onverbiddelijk en als een tweede khalif
uit de duizend en één Nacht vaardigde hij een decreet
uit waarbij alle vrouwen welke zich aan dezelfde zonde
schuldig maakten met den dood gestraft werden. Eene
edelvrouwe uit Ferrara werd dan ook terechtgesteld.
Aan alle naburige hoven liet Niccoló de ontzettende
gebeurtenis berichten echter werd het ongelukkige
paar algemeen beklaagd en was men van oordeel dat
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Nicco16's eigen gedrag hem 't recht ontnomen had,
zich zoo meedoogenloos te wreken.
Leonello's oordeel over deze tragische geschiedenis
is ons niet bekend, Chledcwski meent : „Dieser vorfall
,,scheint eine leise Schwermut erzeugt zu habben, die
„immer mehr in Seinem Wesen durchbrach". Hij zal
Ugo wel van harte betreurd hebben, wij kunnen
echter uit het feit dat hij zijn vader steeds met eerbiedige liefde beschouwde, afleiden, dat hij van Ugo's
schuld overtuigd moet zijn geweest. Niccol6 hechtte
zich hoe langer hoe meer aan hem, en de oudere,
doch minder begaafde Meliaduse werd gedwongen
geestelijke te worden de opvolging van Leonello
in het markiezaat van Ferrara was aldus voorbereid.
Leonello vergezelde zijn vader op zijna reizen naar
Venetië, waar de Estes het fraaie paleis bezaten, later
als de „Fondaco dei Turchi" (nu gemeentemuseum)
bekend. Hij stond zijn vader in alles trouw ter zijde
maar wellicht gevoelde hij in zijn nieuwen rang nog
meerdere behoefte aan dien wijzen steun welke hij
uit den omgang der humanisten putte. 't Zal tenminste
wel dank aan zijn invloed geweest zijn dat een der
meest bekende en geachte leeraren van dien tijd, Guarino
da Verona in 1429 Verona verliet om zich voor goed
in Ferrara te vestigen.
De eerste indrukken van Ferrara zullen wel niet
voor Guarino van de aangenaamste geweest zijn ! Er

heerschte de pest, en de arme man die reeds te Verona
herhaalde malen uit angst der besmetting de bergen
in had moeten vluchten, trok met zijn groot huishouden hij had elf kinderen van dorp tot dorp.
Pas in December kon hij zijne woning te Ferrara betrekken en zijne school openen die weldra druk bezocht werd. Zelfs uit het buitenland kwamen weetgierige jongelieden zich onder Guarino's leiding stellen
en men telde Polen, Duitschers, Hongaren en Engelschen onder zijne leerlingen. Guarino verdeelde zijn
leerplan in drie cursussen in de eerste werden de
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scholieren in het lezen en in de goede uitspraak der
Latijnsche taal onderwezen ook oefenden zij zich in
het ontleden van woorden enz. De volgende cursus
`Tas in twee afdeelingen, de methodische en de geschiedkundige, gesplitst. De eerste was aan het bestudeeren
der grammatica gewijd, er werd tevens met 't vervaardigen van Latijnsche verzen een aanvang gemaakt.
Vergilius en Cicero werden ter wille van hun fraaien
stijl gelezen terwijl Guarino zijn eigen grammatica enz.
gebruikte. De geschiedenis vormde de leerstof der
tweede afdeeling. Guarino eischte van zijne leerlingen
dat zij zoowel van de historische gebeurtenissen als
van de mythologische overleveringen der oude volken
op de hoogte zouden zijn, en alle toen bekende historieschrijvers werden door hem behandeld Tacitus,
Juvenalis en Ovidius worden ons o. a. genoemd. In
de derde klasse leerden de jongelieden Rhetorica uit
Quintilianus en Cicero, zij verdiepten zich in de studie
van Plato en Aristoteles. Volgens de toenmalige gewoonte moesten zij de meest vreemdsoortige thesen
verdedigen, zoo bijv. de traditioneele kuischheid van
den bever, de goede naam van Dido, enz.
Gelijk de beroemde Vittorino da Feltre die te Mantua zijne school de „Casa Gioiosa" het „Vroolij ke
Huis" had gedoopt, voelde Guarino veel voor 't nut van
lichamelijke oefening, en zoo zijne leerlingen vaak tot
middernacht gebogen over hunne boeken zaten, verlangde hij eveneens dat zij gymnastiek zouden doen,
rijden, zwemmen en jagen. In een zijner brieven aan
Leonello d'Este prijst hij de genoegens van 't buitenleven : de jacht als eene noodzakelijke voorbereiding
tot den oorlog, of misschien nog juister een nabootsing van 't krijgsbedrijf daar de jager vroeg opstaat,
de koude en de hitte trotseert, honger en dorst lijdt,
werkelijke en voorgewende aanvallen maakt, hinderlagen stelt, met zijn vijand worstelt, ook roemt Guarino
„zwemkunst, die niet alleen het lichaam verkoelt maar
„er veerkracht aan geeft, de mensch die zwemmen
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„kan, heeft en met de zoogdieren, en met de visschep
„iets gemeen, wanneer hij van den grasrijken oever
„in de kristalheldere wateren springt, en daarin onder „duikt, dan weer roerloos met den stroom meeglij dt
„of 't water met zijne armen klieft ". Guarino beveelt
't balspel aan waarmede reeds Alexander en Caesar zich
vermaakten. In tegenstelling met strengere pedagogen
stond hij zijne leerlingen het dansen toe, in den
carnavel van 1433 hielden zij een gemaskerden optocht
waarvan Leonello de hoofdpersoon was, en eindigden
met een sneeuwballengevecht. Maar niet alleen de
verstandelijke en lichamelijke ontwikkeling zijner leerlingen werd door Guarino ter harte genomen : hij zorgde
trouw voor hun geestelijk welzijn : „Hauptsächlich
„lag es Guarino daran seine Schülern gesunde mora -

„lische Grundsätze einzuimpfen, gerade darin war
„man damals sehr lax. Er hielt an die Satzungen der
„Kirche fest u. führte im Gegensatz zu vielen Humanis„ten seine Schülern täglich vor dem Unterricht in die
„Kirche. Das er ein guter Pädagoge war bewies er an
„seiner eigener Familie, denn elf von seinen dreizehn
„Kindern, hat er zu brauchbaren Menschen erzogen".
Niemand zal zijne dochters dan ook in spotverzen
bezongen hebben, zooals 't vaak met de „professorsmeisjes" uit Ferrara gebeurde, wier moeders door de
studenten beschuldigd werden de rijke jongelui als
toekomstige schoonzonen achterna te loopen. Guarino
wist trouwens uitstekend zijne waardigheid te bewaren, en weigerde eens eene uitnoodiging tot een
feestelijk banket, hij wilde met zijne grijze haren de
vreugde der jeugd niet storen. Dat zoo'n beminnelijk
man de achting en liefde zijner leerlingen ten deele viel
verwondert ons niet. Vooral Leonello had zijn meester
oprecht lief en hoe hartelijk hunne verhouding was
leeren wij uit de latijnsche brieven welke hij Guarino
onophoudelijk deed toekomen, en waarvan Carducci
zoo teekenend zegt :
„Hij (Leonello) schreef Guarino van uit 't leger van
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„Braccio da Montone, hem eene overwinning berichtend,
,,waartoe hij voor een groot deel had bijgedragen, hij
„schreef hem van uit 't jachtveld en van uit zijn buiten„verblijf hem als geschenk reeën en fazanten zendend,
„hij schreef hem, vlak bij, van uit zijn paleis hem 't
„werk van een latijnsch schrijver sturende zoo juist
„aangekocht, of zijn oordeel vragend over een klas,,siek of omtrent een punt van discussie onder de ge„leerden, en de meester was meer clan trotsch, ver„lief d op zijn leerling en wanneer hij tot hem of van
,,hem schrijft ziet men dat in zijn nog ruw latijn, een
„traan van waarachtige en bekoorlijke liefde trilt".
Van 1429 tot zijn huwelijk in 1435 volgde de jonge prins Guarino's lessen en wijdde bovendien veel
tijd aan de studie van werken over staatkunde enz.
Plutarchus, (ter wille van Leonello door Guarino in
het Latijn vertaald) en Caesar behoorden tot zijne
lievelingschrijvers. Als een voorbeeld van den ernst
waarmede Leonello zijne studie voortzétte moge gelden,
dat hij 't eerst de aandacht der geleerden er op vestigde
dat de toen druk gelezene en besprokene briefwisseling
tusschen een der Apostelen en Seneca vervalscht was.
Leonello behoorde tot de meest beroemde redenaars
van zijn tijd. Gelukkig voelde hij veel voor zijne eigene
taal, las Dante en Pardi zegt dat zeker s dank aan zijn
invloed, de vermaarde Leone Battista Alberti een
warm pleidooi voor het meerdere gebruik van het
Italiaansch schreef. Zelf dichtte Leonello vele verzen,
waarvan ons twee sonnetten bewaard zijn gebleven.
Zij herinneren in vorm en inhoud aan den toen zoo
bewonderden Petrarca, Leonello klaagt droef over de
wreedheid van God Amor die nooit ophoudt hem te
verwonden. Welke ongelukkige liefde hij bezong is ons
niet bekend. Op zijn huwelijk in 1435 kunnen deze
klachten niet van toepassing zijn : „zijne verhouding
„tot zijne eerste vrouw Margherita Gonzaga heeft
,,al 't geurige van een liefdesroman". (Pardi).
Leonello mocht zich inderdaad boven de meeste
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vorsten van zijn tijd gelukkig prijzen, hij huwde niet
met eene onbekende, welke hij voor de trouwplechtigheid nimmer gezien had, maar met eene prinses die
hij gedurende haar maandenlang verblijf in Ferrara
had leeren beminnen. Niccol6 was gaandeweg de raadgever van de meeste vorsten uit Noord-Italië geworden
en trachtte deze door allerlei goede diensten aan zich
te verplichten. Zoo stelde hij Gianfrancesco, Hertog
van Mantua voor, diens dochter Margherita aan den
machtigen condottiere Francesco Sforza uit te huwelijken. Sforza was te Ferrara met de d'Estes opgevoed
en zoude zeker naar Niccolefs raad luisteren. In 1429
kwam de Prinses in Ferrara opdat Sforza haar ontmoeten zoude, maar 't plan vlotte niet ! Sforza begeerde haar niet tot bruid en om een einde aan de zaak
Le maken zocht hij allerlei uitvluchten, o.a. dat Margherita voor Leonello bestemd was. De markies van
Mantua kwamen deze praatjes ter ooren en hij liet zijne
dochter door een zekere Maestro Filippo terughalen.
Echter moest deze Niccoló zijne verontschuldigingen
aanbieden en hem verzekeren dat de eenige redenen
welke Gianfrancesco hiertoe bewogen, de geruchten
waren door Venetianen en Fiorentijnen verspreid en
waaraan Francesco Sforza geloof hechtte. Zijn goede
naam eischte nu de terugkomst zijner dochter, hij
dankte Niccol6 voor het vriendelijke onthaal dat Margherita bij dezen gevonden had en verzekerde hem dal_
met Sforza geene andere onderhandelingen hadden
plaatsgevonden, dan degene welke door zijne tusschenkomst waren geschied. Wat het plan betrof Margherita
Leonello tot vrouw te geven, wanneer Sforza haar niet
wenschte te huwen, zoo zoude Gianfrancesco tevreden
zijn haar niet alleen aan dezen, maar zelfs „aan den
kleinsten jongen van uw huis" te schenken !
Hieruit mogen wij gelijk Pardi zegt, afleiden dat
de jonkvrouw en Leonello elkaar hadden leeren beminnen en de beide ouders deze verbintenis wenschten.
Toen Sforza zijne aanspraken op Margherita's hand
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prijs gaf werd zij in 't zelfde jaar met Leonello verloofd, die aan haar moeder een kartelij ken brief schreef.
Toch werd het huwelijk pas in 1435 voltrokken, er
vielen geldzaken te regelen, Niccoló zat bij Gianfrancesco in de schuld en de bruidsschat moest de rekening
vereffenen, daarbij eischte de markies van Mantua
dat Niccoló zijn aanstaanden schoonzoon als opvolger
erkennen zoude. Nog in 't zelfde jaar 1429 verleende
Paus Martinus V een breve waarbij Leonello gewettigd
werd, in 1431 beloofde Niccoló in een staatsstuk dat
Leonello na hem in Ferrara regeeren zoude en sloot
zijne andere kinderen, wettig of onwettig, van de regeering uit. Aan alle naburige hoven werd dit besluit kond
gedaan. Dat dit stuk voor Leonello van groot belang
was, behoeft nauwelijks gezegd te worden, vooral wanneer men bedenkt dat nog in 't zelfde jaar Niccoló's
derde huwelijk met Riccarda da Saluzzo plaats vond.
In hun huwelijksakte werd Leonello's recht van opvolgen bevestigd, zelfs al mocht Riccarda haar gemaal
kinderen schenken. Leonello behoefde zich dus bij

de geboorte van Ercole en Sigismondo, Riccarda's
zonen niet over de aanspraken dezer wettige nakomelingen te verontrusten ,maar hunne moeder beschouwde
hen natuurlijk als verongelijkt, en de latere geschiedschrijvers van Ferrara die onder 't bestuur dezer prinsen schreven, hebben Leonello uit hoofsche vleierij

vaak onrechtvaardig beoordeeld.
Leonello en Margherita schreven e]lkaa r gedurende
de jaren hunner verloving Latijnsche brieven, want
de prinses was eene leerlinge van den bekenden Maestro
Vittorino da Feltre en had eene uitstekende opvoeding
genoten. Haar portret, door Pisanello geschilderd hangt
in de Louvre en haar fijn gelaat, tegen een achtergrond
van groene takken, lichte bloesems en zwevende kapellen
afgebeeld, schijnt iets zeer sympathieks te hebben. Hoe
de bruidegom er uit zag weten wij uit een schilderij in

de verzameling Morelli te Bergamo. „A fine sensitive
profile" vindt Miss Noyes, „ein eigenartiger Kopf mit
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,,lockigem Haar, einer seltsam abgeschrägten Stirn,
„einer schmalen langen Nase, kleinen aber scharfen
„Augen, sinnlichen Lippen der Gesamteindruck ist
„nicht unsympathisch", zegt Chledowski. De groote
bos krullen, die toen in de mode was en veel op een
pruik lijkt, geeft Leonello's profiel iets vreemds, maar
er is een rustige voornaamheid in zijn blik, zijn gelaat heeft niets van 't afstootend zinnelijke van Lorenzo
dei Medici's laatste portretten en mist die meedoogenbooze hardheid van de beeltenissen der latere d' Estes.
In Februari 1435 werd het huwelijk in praal en statie
voltrokken. Zonder zich aan de koude te storen welke
de velden met sneeuw bedekte, reed Margherita op
een wit paard, onder een baldakijn door Ferrara's voorname ingezetenen gedragen, de stad binnen. Zij was
in een fluweelen mantel met hermelijn gevoerd gekleed,
en wij moeten 't betreuren dat Pisanello dien fraaien
optocht niet voor ons uitschilderde tegen de smettebooze witte sneeuw zullen al die kleurige gewaden prachtig zijn uitgekomen de feesten waren schitterend en
kostten heel veel geld. Niccoló moest groote sommen
leenen en zijne onderdanen leegden zuchtend hunne
beurzen. Drie dagen duurde de pret en toen betrok
het jonge paar de vertrekken voor hen in 't kasteel
der Estes bestemd. Uit oude boeken en papieren in 't
archief te Ferrara bewaard weten wij dat Leonello en
zijne jonge bruid een zomerslaapkamer op 't Noorden
en een winterslaapkamer „de pauwenkamer" op 't
Zuiden hadden. Wij vernemen welke meubels deze zalen
vulden, hoe fraai 't groote praalbed was met donzen
kussens, linnen lakens en eene sprei van groen en
zwarte zijde, kunstig geborduurd met vijf figuren,
„waarvan eene die op een orgel speelt" en ander
loofwerk bestikt. In de kleedkamer bevond zich een
groot koper waschbekken met de wapens van Leonello,
een schaakspel en een gouden uurwerk met een zwevende
engel versierd. In Leonello's studeerkamer „la camera
dei cimieri" werd zijne boekenverzameling in een
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mooie kast bewaard deze had aan den tyran van
Lucca behoord en na diens val had Leonello die aangekocht. Zulke buitenkansjes kwamen toen wel meer
voor. Leonello was een groot boekenvriend en verteerde
veel geld aan zijne bibliotheek, later toen hij als markies over ruime inkomsten beschikte, wisten de Italiaansche geleerden dat wanneer zij een kostbaar handschrift duur verkoopen wilden zij zich slechts tot
Leonello behoefden te wenden. Zoo verkocht Poggio
hem twee prachtige exemplaren van de werken van
den kerkvader Hieronymus. Hij liet een werk van Caesar
met miniaturen verluchten, en in het boek van Decembrio
,, Politia litteraria", samenspraken over letterkundige
onderwerpen handelend, is de persoon welke over 't
onderhoud en 't beheer eener bibliotheek 't woord voert
niemand minder dan Leonello. Hij vertelt hoe men
boeken voor stof en schade moet bewaren, welke vertrekken zich het beste er toe leenen tot boekerij in te
richten, de keus van passende schilderijen, de wijze
waarop de deelen gebonden moeten worden enz. Margherita zal van den boekenschat genoten hebben want
gelijk Chledowski 't zegt „Sie stand ihrem Gatten geis„tig nahe und traumte gleich ihm von Griechen und
„Römern". 't Jonge paar ter eere vertaalde Guarino
twee levensbeschrijvingen uit Plutarchus en beide
brachten menig gelukkig uur in de stille „studio" door.
Lang zoude Leonello's eersten echt niet duren. Margherita had eene zwakke gezondheid, leed aan eene
maagkwaal en twee jaren verstreken eer de geboorte
van hun Benig kind Niccoló plaats vond, uit dankbaarheid zond zij een ex-voto naar 't graf van den
Heiligen Franciscus te Assisi. In hare brieven klaagt
Margherita over zware koude in 't hoofd, zij kan alleen
eieren en soep verdragen, en eet geen vleesch meer.
In denzelf den brief vertelt zij vol moederlijke zorg
van haar teer kindje en van hare onvermoeide pogingen
't zwakke wichtje te versterken. Tot herstel van gezondheid reisde zij naar 't lustslot Governolo waar de
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vorsten van Mantua de zomermaanden doorbrachten,
maar de verandering van lucht baatte niet : zij overleed in Juli 1439. Leonello's smart was groot, waar
hij volgens 't gebruik dier tijden, haar ter eere het
zinnabeeld van een margrietenbloem, op zijne kleederen
en persoonlijke eigendommen had laten aanbrengen,
zoo werd deze thans door een aanbeeld, met een gebarsten hamer een schild met gebroken lansen, bogen
met gespleten pijlen en andere zinnebeelden van rouw
en droefenis vervangen.
Vijf jaren lang bleef Leonello ongehuwd, toen dwongen
staatkundige redenen hem eene nieuwe echtverbintenis
aan te gaan. In 1440 overleed markies Niccoló en als
heerscher van Ferrara volgde Leonello trouw diens
vredelievende politiek. Hij begreep tegen hun machtigen
nabuur Venetië steun bij andere vorsten te moeten
zoeken. Niccoló had tot bondgenoot Filippo Maria
Visconti, hertog van Milaan verkozen en dezen trouw
met raad en daad bijgestaan. Bij zijn laatste bezoek
aan Milaan was Niccoló vrij schielijk overleden men
zeide dat er vergift in 't spel geweest was en hoewel
Leonello op goeden voet met Visconti bleef, wenschte
hij een meer betrouwbaren vriend dan de wankele
ziekelijke Filippo Maria. Hij voelde zich tot den ge-

letterden koning van Napels aangetrokken en droeg
zijn broeder Borso op dien vorst de hand zijner natuurlijke dochter Maria te vragen. Borso was een goed diplomaat. Leonello's wensch werd vervuld en hij kon op
de vriendschap van zijn koninklijken schoonvader
rekenen. Borso had echter aan zijn broeder de schaduwzijden van 's konings regeering medegedeeld en Leonello
oordeelde 't van belang Alfonso I op zijne staatkundige
fouten te wijzen. Toen Borso in 1442 de bruid te Napels
ging halen kreeg hij een lijvig stuk mede waarin al de
zwakheden van Alfonso's bestuur helder uiteen werden
gezet. In dit merkwaardige dokument, dat voor Leonello's
verstandelijke ontwikkeling zoo teekenend is, waarschuwt
hij Alfonso tegen roekelooze geldverspilling, hij moet

112

LEONELLO D'ESTE.

trachten de liefde zijner onderdanen te verwerven,
„hij had door elkeen bemind moeten zijn, door klein
„en groot door arm en rijk, door alle soorten van men„schen", maar nu in tegendeel werd hij eerder gehaat
daar hij de beloften vroeger gedaan niet nagekomen
was. Hij diende zijne woorden gestand te doen, de
belastingen te verminderen „en het te onthouden dat
„de vestingen der staten voor 't meerendeel in de liefde
„der onderdanen bestaan". Leonello trachtte Alf on so
te overtuigen dat in 't belang van Napels was wanneer
deze bij den dood van Filippo Maria, de laatste Visconti, het hertogdom Milaan poogde te vermeesteren.
Leonello schetst in enkele doch zeer juist gekozen
woorden de vorsten die 't toenmalige Italië regeerden
en geeft van groote scherpzinnigheid blijk. Maar zijn
schoonvader hoewel erkentelijk hij gaf Borso eene
volmacht waarbij hij Leonello toestond met Milaan
te onderhandelen en hem tevens van zijn bondgenootschap verzekerde, volgde zijn raad niet op. Na 't overlijden van Filippo Maria werd Milaan eene Republiek,

doch spoedig wist Francesco Sforza die met Filippo
Maria's onechte dochter Bianca gehuwd was de heerschappij aan zich te trekken, de inwoners der steden
Parma en Pavia verzochten echter Leonello hun opperheer te worden, doch hij sloeg dit vleiend aanbod wijselijk af, de strijd met den machtigen Sforza vreezend.
Hij bleef aan de politiek van zijn vader trouw en werd
door alle partijen als een rechtvaardig heerscher geëerd.
Ferrara heette algemeen „il domicilio della Pace". Hij
wist een dreigend conflict tusschen Napels en Venetië
vredig op te lossen en nam de zware taak op zich Sforza
met die Republiek te verzoenen. Hij had te veel van
zijne krachten gevergd en „de pijn in 't hoofd bracht
„hem in 't graf".
Wist Leonello's buitenlandsche politiek Ferrara voor
oorlogsgevaar te behoeden, zoo bleef ook onder zijn
beleid de stad van die binnenlandsche twisten verschoond, welke zoowel onder de regeerring van zijn
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voorgangers als onder die van zijn navolgers straatgevechten en terechtstellingen met zich brachten. Behalve
een kleine opstand, zonder moeite gedempt, kwamen
er geene ongeregeldheden onder zijn bewind voor. Samenzweringen trachtte hij te voorkomen door de twee
prinsen die de ontevredenen als voorwendsel tot oproer
en muiterij hadden kunnen verkiezen, uit zijn land te
verwijderen. Ercole en Sigismondo de wettige zonen
van zijn vader, zond Leonello naar Napels, om aldaar
in 't gezelschap van den troonopvolger te worden opgevoed. Dat de jongelieden er goed behandeld werden
bewijst het feit dat Ercole, op zijn beurt markies van
Ferrara geworden, tot zijne bruid eene Napolitaansche
prinses verkoos. Wij hebben reeds verhaald hoe Leonello
Borso met eervolle diplomatieke zendingen belastte
een verstandige wijze, hem uit Ferrara te verwijderen
waar de ledigheid 's duivels oorkussen had kunnen
worden. Hij schonk hem echter landerijen en kasteelen
en beide broeders hadden elkander hartelijk lief. Voor
Parisina's dochtertjes deed Leonello wat hij kon en
schikte voor hen goede huwelijken helaas kon hij
hen niet gelukkig maken, de eene stierf nog jong !
—

Niet alleen genoten de inwoners van Ferrara van

een vredig bestaan, maar dank aan 't gevoel van verantwoordelijkheid dat Leonello tegenover zijne onderdanen bezielde, bezaten zij vele voorrechten. Hij verminderde de drukkende belastingen, deelde bij een
zware hongersnood graan kosteloos uit, stichtte goede
scholen enz. Het beroemde hospitaal van Ferrara had
aan hem zijn ontstaan te danken, hij verzachtte zooveel hij kon de wreede strafwetten. Landbouw en
veeteelt beschermde hij eveneens, en 't is geen wonder
dat een der meest bekende humanisten van zijn tijd
Leone Battista Alberti na een bezoek aan Ferrara
schreef : „Daar begreep ik welk een geluk het is in
„een staat te leven waarin niets de vrede van het ge„moed bedroeft, onder de heerschappij van den besten
„vader, die de wet en de gewoonten eerbiedigt".
8
0. E. XX 4
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De Ferrareezen mochten zich dus onder Leonello's
bestuur gelukkig prijzen, slechts eenmaal zullen zij gemopperd hebben ! toen zij bij de feesten voor
zijn tweede huwelijk al te diep in de beurs moesten
tasten ! Niet alleen werd eene belasting door de gemeenten geheven maar particulieren moesten eveneens
bijdragen ! Leonello oordeelde dat de: koningsdochter
uit het rijke Napels niet met de kamers van „Vittorino da
Feltre's bescheidene Schülerin", zooals Chledowski haar
noemt, tevreden zoude zijn hij liet de vertrekken
eertijds door de arme Parisina als regeerende markiezin
bewoond, weer gereed maken. Tapijten werden door
de Vlaamsche handwevers destijds door Niccoló uit
Vlaanderen ontboden geweven, zilveren voorwerpen
van allerlei aard aangeschaft, zooals kettinkjes en
bellen voor valken. Ja, zijne zorg ging zelfs zoo ver
dat kasten en koffers met rijke gewaden gevuld werden.
In kisten lagen stapels lijnwaad en tallooze paren handschoenen sommige met bont gevoerd, andere van
gemsleder om bal mede te spelen, weer andere met
goud geborduurd. Schilders zooals Sagramoro da Soncino, Niccoló Panizato en anderen versierden banieren,
deuren en muren, tot vogelkooien en duiventillen aan
toe. De pages kregen nieuwe kleeren, de hofdames gewaden van groen laken en de markies zelf een kleed
van gouden stof. (Maar al deze sierlijke kleedij was
volgens de boerenuitdrukking „echt kastengoed" na
de feesten werd alles keurig opgeborgen, sliepen de
pages weer op 't stroo en hadden geen haarborstels,
maar alleen eenige houten kammen. De japonnen der
hofdames werden vaak gestopt en als t' noodig bleek,
verlengd, en iedere edelman zelfs de markies droeg
naaigerei bij zich om de ontbrekende knoopen aan 't
wambuis te kunnen zetten !)
Borso haalde de bruid in eene galei, met vlaamsch
tapijtwerk versierd en van purperen zeilen voorzien.
De republiek Venetië had ter eere van Leonello eenige
schepen als geleide medegegeven en in Maart 1444 ste-
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vende de vloot naar Napels. Eene maand later kwam
de bruid te Venetië aan en werd door den Doge met
praal en statie ontvangen. De stad schonk haar een
kostbaar kleinood en de belangstelling in de vorstelijke
jonkvrouwe was zoo groot dat tengevolge 't ontzettende
gedrang de Rialtobrug door midden brak, tweehonderd
menschen in 't water vielen, waarvan twintig verdronken.
Van Venetië reisde Maria d'Aragona naar Lagoscuro
waar Meliaduse d'Este haar wachtte, gevolgd door
schepen beladen met de schoonste edelvrouwen en
voornaamste ridders uit Ferrara. Wat echter 't meest
de aandacht trok, was eene boot waarin een groot aantal
mooie boerenmeisjes uit Polesine zaten „op eigenaar„dige wijze gekleed, zingende en dansende om hunne
„vreugde te kennen te geven". In Castelnuovo ontving Leonello zijne bruid en drie dagen rustte Maria
van hare vermoeienissen uit. 27 Mei trok zij Ferrara
binnen, de baldakijn werd nu door Ferrara's professoren gedragen, die voor de gelegenheid roode handschoenen kregen. De prachtigste feesten volgden.
Meliaduse liet op den 28sten Mei het plein voor 't kasteel in bosschen en weiden herscheppen en van uit
een der torens konden de jonggehuwden hem en zijne
metgezellen als jagers vermomd allerlei wilde dieren
zien neerschieten. Tornieren en steekspelen werden
gegeven maar 't mooiste zal toch wel de voorstelling
op de plaats voor de kathedraal geweest zijn, voor de
gelegenheid tot een eikeubosch omgetooverd waar
St. George de schutsheilige van Ferrara een draak
doodde en de prinses verloste. Er werd gedurende die
dagen heel wat gegeten en gedronken : 1000 ossen en
kalveren, 40.000 kippen verorberd en 15000 pond suiker
gebruikt om al die gerechten te bereiden. Leonello wa s
als lekkerbek bekend en schijnt over zijn kok, Maestro
Calemio, zeer tevreden te zijn geweest, tenminste in een
schrijven beveelt hij dezen aan den koning van Napels
aan wanneer zijn schoonvader voor de bruidsdagen van
zijn zoon iemand noodig mocht hebben.
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Maria van Aragon was evenals weleer Margherite
Gonzaga, eene bekoorlijke prinses met welke Leonello
spoedig gelukkig was. Wij kunnen ons gemakkelijk
hun leven voorstellen, hetzij in het paleis te Ferrara
of in de schoone villa van Belriguardo, Leonello's
lievelingsverblijf. 's Morgens reden beiden misschien op
de jacht, Leonello in een groen gewaad, een stroohoed op de lokken, zooals de ruiter van Cossa's fresken,
omgeven van koene ridders die met moeite hunne vurige
paarden bedwingen. Hen volgt de valkenier Costa da
Candia, door Leonello zoo bemind dat, toen bij een
schipbreuk Costa's leven als door een wonder gered
werd de markies uit dankbaarheid een ex voto uit was
in de kerk van Sta Maria di Belfiore liet ophangen.
Costa was hier afgebeeld met twee valken aan zijne
voeten, de beeldhouwer Baroncelli had dit werk vervaardigd. Door moerassen en bosschen snelden de
jagers, en niet alleen logge reigers en schuwe fazanten
maar ook herten en wilde zwijnen werden achtervolgd.
Wellicht droegen de moedige doggen dezelfde namen
als Lorenzo dei Medici's brakken :
„Hij riep, Tamboro, Pezuelo en Martello
La Foglia, la Castagna en la Gu rina
Fagiano, Fagianin, Rocca en Capello
......En Serchio en Fuse en mijn oude Buon tempo

De markies schonk meestal een gedeelte van den
buit aan den ouden Guarino, soms zocht hij zijn leermeester in zijn villa op waar Guarino's vrouw de
boerderij moest bestieren terwijl hij zelf met een Vergilius in de hand het landvolk gadesloeg en bij den
ploeg de klassieken aanhaalde. Dan noodde de bejaarde
geleerde den markies op „f ave en favole" „boonen en
fabelen" gelijk hij schrijft en zag men Leonello gelijk
Carducci beschrijft :
„de rechterhand op zijn trouwen hazewind leggende
„in 't groen gekleed spreekt hij van Caesar aan Guarino.

Bij 't vallen van den avond keerden de jagers naar
Ferrara terug en vereen den zich aan den disch waar
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geestige kout en gezellige vroolijkheid gevonden werd,
door liefelijke muziek afgewisseld. „Doch geene zinne„lij ke klanken maar eenvoudige en ernstige wijsjes"
(Guarino). Wie weet echter of op den maaltijd niet
een dans volgde zoo'n dartele boerendans toen in
zwang, „de kettingdans" bijv. waarbij de dansende
paren zongen terwijl zij rond draaiden.
„de dans slingert in en uit
„Arm in arm
„terwijl de eene vaster houdt
„Laat de andere los."

De markiezin keek dan glimlachende toe terwijl hare
jonkvrouwen Costanza, Violante, Rizzarda en Catarinella met Guelfo, Giovanni, Pellegrino en Conte „de
pages van den markies rondhuppelden in hare „cotta
„alla catatana" van groen damast met zilverer maliën
versierd, de fluweelen mouwen met zilver bestikt,
juweelen in 't donker haar, zal de schoone Napolitaansche
er wel bekoorlijk hebben uitgezien en weinig op Leonello's
zachte verwijten gelet hebben dat waar zijne decreeten
de dames uit Ferrara verboden veel geld aan hunne
kleeding ten koste te leggen zijne gemalin 't voorbeeld
van eenvoud geven moest ! Maria van Aragon wees
hem dan zeker op de weelde door zijne geliefde Romeinen
ten toon gespreid en verzocht, om zijne aandacht af
te leiden een der minstreelen een „fransche geschiedenis" voor te dragen ; de muziek zweeg, de dans stond
stil en allen luisterden vol belangstelling naar de historie van Floris en Blanchefloer of Reinout's avonturen.
De humanisten schudden afkeurend 't hoofd en trachtten
Leonello te overreden deze wufte verhalen te verbieden
maar voor een ridder als d'Este bleven deze legenden
vol onweerstaanbare bekoring. Hoffelijk als altijd, liet
hij zich dan van nieuwe manuscripten vertellen, luisterde naar een latijnsch gedicht van een der vele hofpoëeten (er waren te Ferrara evenveel dichters in de
stad als kikkers in de moerassen, zeiden de spotters)
of bezag met zijne vrienden Pisanello's medailles
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Zoo vergingen de uren totdat de torenwachter 't naderen
van den morgen verkondde en de gasten verdwenen
Helaas. Ook ditmaal was Leonello geen blijvend
geluk beschoren. De vochtige lucht van Ferrara schijnt
op de gezondheid van Maria van Aragon een nadeeligen invloed. uitgeoefend te hebben. Zij overleed kinderloos in 1449 een jaar daarna volgde Leonello haar
in 't graf. De geheele bevolking van Ferrara treurde
om den goeden markies — de gouden dagen van Ferrara
waren ten einde. Want zoo zijn broeder Borso die nu
nu aan de regeering kwam Leonel.lo's zoontje Niccoló was nog een kind even vredelievend als zijn
voorganger bleek, zoo was hij tevens ijdel en pronkzuchtig en wist telkens de buidels zijner onderdanen
te leegen. Met Leonello verdween de echte vorst der
humanisten door Carducci zoo treffend beschreven.
„Deze Italiaansche heerscher met zijn edelen inborst
„bewaarde al de eigenschappen van een goeden ridder
„hij verkreeg daarbij, uit de klassieken, de wijsheid in
„hunne leer bevat, en wat nog grootere waarde heeft
„de philosophie en menschlievendheid der Antonynsche
„keizers. Hij stichtte, indien 't mij vergund is te
„zeggen, de geestelijke sfeer der ferrareesche cultuur,
„verre van de politieke stormen en van den fellen
„strijd der gedachten en die der lusten, de sfeer in
„welke later de dichtkunst van een Boiardo en een
„Ariosto zich konden ontwikkelen en tot bloei komen.
„Voor hem den vroegtijdigen dood, de vergetelheid, de
„onbekendheid het gerucht der loftuitingen, het
„geschetter der epische trompetten, de zang der muziek
„gold de anderen, de wreeden, de trotschen, de onrecht„vaardigen, de ruwen".

THESEUS EN MINOS
DOOR

EDWARD B. KOSTER.

Naar Bakchylides.
Het donkerblauwgestevende schip,
Vervoerend den strijdmoedigen Theseus
En de veertien fiere Ionische edelingen,
Doorsneed het Kretisch zeegebied ;
Want in den vèr glanzenden zeilenmantel
Neerstormden de Boreïsche vlagen
Door den wil van de aegis-strijdbare Athene ;
En de heilige gaven van Kypris,
De lokkend-gediadeemde godin,
Schrijnden het hart van Minos ;
En hij hield zijn hand niet langer af
Van de maagd, maar hij beroerde
Haar beide blanke wangen ;
En Eriboia riep tot den bronsgepantserden Pandion-nazaat ;
En Theseus zag de daad,
En onder de brauwen rolde hij
Zijn donker oog, en zware pijn
Verscheurde hem het hart,
En hij zei : „O zoon van hoogmachtigen Zeus,
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Niet vroom bedwingt ge uw gemoed
In de diepten van uw borst,
Houd in, o held, grootpralend geweld.
Alwat het almachtige lot van de goden
Voor ons heeft beschikt, en de weegschaal van Dike
Ons toeweegt, zullen wij
Als lotsbestel vervullen, wanneer 't komt.
Maar gij, weerhoud uw heev'gen lust,
Als ook u de lieflijknamige Phoinixdochter,
Vermengd met Zeus op Ida's top,
Heeft gebaard als der sterv'lingen grootste ;
Maar ook mij heeft de dochter van Pittheus,
Den rijken, gebaard, in liefde vereend
Met Poseidon, god van de zee,
En de violetgelokte Nereïden
Vereerden haar een gouden sluier.
Daarom, gij Knosische oorlogsleider,
Beveel ik u, bedwing
Den zuchtenrijken overmoed, want niet
Zou 'k willen zien het lief'lijk licht
Van den onsterfelijken dageraad,
Als ge een van de jong'ren hier
Verneeren zoudt tegen zijn zin ;
Neen, eer vertoonen wij handengeweld,
En de godheid zal tusschen ons richten.
Zoo sprak de speerdapp're held,
En de varenden stonden verplet,
Bewond'rend zijn trotschen moed,
En toorn rees in 't hart van Helios' schoonzoon,
En hij smeedde een nieuw bedenksel,
En zeide : „Gij oppergeweldige,
Hoor mij, vader Zeus, zoowaar
De blankarmige Phoenicische mij u baarde,
Zend nu van den hemel een snellen
Vuurmanigen bliksemstraal,
Ten zeker-zichtbaar teeken ; maar als
Ook u de Troizenische Aithra schonk
Aan Poseidon den schudder van de aarde,
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Breng dan dit heerlijk-gouden
Sieraad van de hand
Uit de diepten van de zeeën op,
Uw lichaam koen in 't huis uws vaders werpend.
Gij zult weten of naar mijn gebed
De Kronide hoort,
Onze allesbeheerschende dondervorst".
En de grootmachtige Zeus verhoorde 't eed'le gebed,
En hij schiep voor Minos hoogheerlijken roem,
Willend maken zijn zoon al-gezien,
En hij bliksemde, maar gene, aanschouwend,
De strijdkoene held, het welkom wonder,
Sloeg de armen naar den weidschen hemel,
En hij sprak : „Gij, Theseus, ziet
Deze duid'lijke gaven van Zeus,
Maar slinger thans u neer
In de zwaardaverende zee,
Uw vader, vorst Poseidon, zal
U geven hoogsteig'renden roem
Over de schoonbeboomde aarde".
Zoo sprak hij, maar 't gemoed van Theseus
Wist niet van wankelen, maar staand
Op 't sterkgetimmerd dek,
Deed hij den sprong, en willig
Ontving hem de heilige wei van de zee.
En 't hart van den zoon van Zeus
Was hevig verbaasd, hij beval
Te houden onder den stuwenden wind
Het kunstig bewerkte schip,
Maar het lot baande een anderen weg.
De snel zich reppende kiel schoot voort,
Gestuwd door den vlaag van den Noordewind,
En de jonge Atheensche schaar
Doorvoer een schrik, toen zij zag
Hoe de held zich slingerde in zee.
En uit verteederde oogen viel een traan,
Het zware noodlot tegemoet ziend ;
Maar zeebewonende dolfijnen droegen
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Den grooten Theseus snel naar 't huis
Van zijn zeewagen-mennenden vader,
En hij kwam in de zaal van de goden ;
Daar ziend de dochters van de rijken Nereus,
Was hij bevreesd, want van hun fiere leden
Blonk schitt'ring als van vuur,
En om hun haren wapperden
De goud-doorvlochten linten, en in. dans
Verzadigden ze 't hart met lenige voeten,
En hij zag de lieve vrouw zijns `aders,
De ontzagbare koeoogige Amphitrite,
In de liefelijke woning,
En ze wierp hem een mantel om, donkerviolet,
En legde op zijn krullende lokken
Een blameloozen krans,
Dien eertijds bij 't huwelijk haar
De listige Aphrodite gaf, van rozen gewonden.
Wij moeten gelooven alwat de goden
Aan reed'lijk gezinde sterv'lingen geven :
Hij dook op bij het slankgestevende schip ;
Met hoe vratige zorgen stak hij
Den Knosischen legervorst,
Toen onbevochtigd hij steeg uit de zee,
Een wonder voor allen, terwijl
De gaven der goden blonken aan zijn leden,
En de trotschgetroonde nimfen juichten
Met jeugdige welgemoedheid,
En d±e zee schaterde, en der eed'Ien. schaar
Luid juub'lend zong met lief'lijke stem.
Deliër, van gemoed gestreeld
Door de reien van Keiers,
Geef den eed'len gezegend geluk.

,
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XXI.

De tweede revolutie in Duitschland.
Het is uiterst waarschijnlijk, dat ondanks de snelheid waarmee de uitgevers van dit maandblad mijn
Aanteekeningen ter perse en onder de oogen der lezers
plegen te brengen, de situatie in Duitschland een aanmerkelijke wijziging zal ondergaan in de periode verloopend tusschen mijn schrijven en uw lezen en ik verzoek daarom den zonder twijfel welwillenden lezer om
als hij aan de volgende beschouwing zijn aandacht
wijden wil, daarbij in overweging te nemen, dat op
het op dit oogenblik in Duitschland aldus gesteld is :
De regeering Kapp is sinds een week of iets meer
verdwenen na haar glorie van vijf dagen en het bewind
van Ebert c.s. is weer ingesteld ; niettemin bevindt
zich nog een aanzienlijk aantal van Kapp's Baltische
troepen in Berlijn ;
in het verre oosten van Duitschland heerscht volgens niet geheel betrouwbare berichten een witte terreur, uitgeoefend door Al-Duitsch gezinden ;
in Saksen is de communistische revolutie die op de
revolutie-Kapp volgde en een oogenblik scheen te zullen
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slagen, bedwongen door de regeeringstroepen, maar
smeult niettemin het vuur ;
in het industrie-gebied van den Rijn en Westfalen
echter heeft de communistische revolutie getriomfeerd
en zijn alle plaatsen onder de macht van arbeidersraden die beschikken over een „rood leger" dat volgens sommige berichten 50.000 volgens andere 100.000
man telt ; met de leiders dier troepen is een wapenstilstand gesloten en wordt verder onderhandeld over
de vraag of men het zal uitvechten dan wel op een
accoordje gooien.
Ziedaar de toestand waarin de contra-revolutie het
Duitsche rijk gebracht heeft na veertien dagen, en wie
deze misère vergelijkt met de hoopvolle verwachtingen
die ik de vorige maand, nog wel onder het opschrift
„een nieuw geluid" mocht publiceeren, zal misschien
wel met mij de aanleggers van het schelmenstuk van
13 Maart levenslange opsluiting op het Duivelseiland
of een dergelijk oord gunnen. Men zegt dat het Luden
dorff zelf geweest is die als regisseur dezer tragedie optrad en niemand die de werkzaamheid van die noodlottige figuur in de laatste jaren der geschiedenis van
Duitschland gevolgd heeft, zal het onmogelijk achten,
maar onverschillig of hij het was dan wel een zijner
geestverwanten, zeker is wel dat de zelfde bent, dezelfde
geest, die den oorlog ontketende en die hem Duitschland liet verliezen, ook aan deze waanzinnige misdaad
schuldig is, die de juist ontloken hoop op herstel van
het neergeslagen Duitschland en daarmee tevens van
de Europeesche samenleving als met één ruwe schop
van een kurassierslaars den bodem heeft ingetrapt.
Want al gaat alles nu verder zoo gunstig als we het
kunnen denken : al slagen de gematigde, vreedzame en
werkzame elementen erin het gevaar voor een dictatuur
van het sabel-régime en dat, voor een dictatuur van
Jan Rap af te wenden, dan is toch het werk van herstel ongetwijfeld eenige maanden vertraagd. Het is
immers moeilijk denkbaar dat de wereld bereid zal zijn
.
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crediet te geven aan een Duitschland waar de burgeroorlog smeult en dat vandaag of morgen misschien wel
uiteenvalt in een Oost-Duitschland onder Jonker-heerschappij, een bolsjewistisch westen en een onafhankelijk, misschien constitutioneel zuiden.
Laat ons intusschen ook tegenover dezen rampspoed
de hoop op een ten slotte herstelde Europeesche samenleving niet prijs geven ; wij hebben 't immers geweten,
dat na die vijf jaar van vernietiging het herstel niet
geleidelijk en zonder schokken wezen zou en als we
genoeg vertrouwen in de Europeesche cultuur der
twintigste eeuw gehad hebben om haar bestand te
achten tegen den oorlog en haar gevolgen, dan mogen
wij dat vertrouwen nog niet opgeven als 'n paar misdadigers in Berlijn den pas bezworen storm opnieuw
ontketenen en na twee weken de ramp nog niet geheel
hersteld is.
Hoe is het gekomen ? Landgenooten die Duitschland
bezocht hebben in de laatste maanden hebben het zien
aankomen. Het ging daar zóó slecht ten gevolge van
de naweeën van den oorlog, de ontwrichting die de
revolutie en de demobilisatie gebracht hadden, de noodlottige valuta stand en de drukkende bepalingen van
het verdrag van Versailles, dat er als 't ware behoefte
was aan een nieuwe uitbarsting. De regeering die aan
dit alles natuurlijk niets helpen kon, kreeg, even natuurlijk, van alles de schuld en wat Ludendorff en zijn bent
Duitschland voor misère bezorgd hadden werd op
rekening van de republiek geschreven, omdat het vroeger immers zoo veel beter geweest was dan thans. Daar
komt bij dat de directe aanhangers van deze regeering
nooit zoo heel sterk in aantal geweest kunnen zijn :
de „hoogere standen" uit het oude Duitschland waren
bijna geheel monarchistisch, grootendeels zelfs geestverwanten van de jonkers, en de arbeidersmassa was
weer voor een zee r groot deel uiterst links, was al
dadelijk na de eerste revolutie bereid geweest Rusland's
voorbeeld te volgen. De groepen die deze regeering
-

.
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steunden, waren derhalve de middelste lagen, d.z. de
bezadigde arbeiders en burgerij, misschien wat men
pleegt te noemen de kern van een natie, maar dan een
kern die vermoedelijk in aantal heel wat minder sterk
was dan de beide vleugels en die in elk geval bestond
uit vreedzame, , werkzame, rustige menschen die niet
zoo maar één, twee drie naar een geweer of een handgranaat grijpen. De regeering regeerde dus bij gratie
van links en van rechts en het is duidelijk dat zoodra
dit evenwicht van een van de twee kanten verbroken
werd, haar aanhangers niet gereed zouden staan om
haar in straatgevechten te verdedigen, juist omdat die
aanhangers het tegendeel van vechtgrage lieden zijn.
Nu was echter na de communistische woelingen van
verleden jaar de evenwichtstoestand een toestand
van zeer labiel evenwicht natuurlijk -- zoo tot stand
gekomen, dat de eigenlijke steun voor de regeering
lag aan den rechtervleugel. De groote mannen van het
oude regime hadden na de nederlaag tegenover de geallieerden ingezien dat het voor hen zaak was, zich
voor 't oogenblik terug te trekken en anderen te laten
regeeren. Zij immers zouden van den vij and niets gedaan
krijgen en bovendien was het voor hen onmogelijk om
te regeeren, omdat de arbeiders weigerden onder het
oude regime te werken. Aldus regeerden Ebert en de
zijnen, steunend eenerzijds op de bajonnetten van
rechts, anderzijds op het vertrouwen dat zij bij een
deel der arbeidersmassa genoot, want zij zag er wcl
kans toe de arbeiders aan het werk te houden en wist
al te ernstige stakingen te bezweren. Het was dus wel
is waar niet geheel onjuist als angstige en wantrouwende
Fransche bladen schreven dat de regeering Ebert een
„camouflage" was van de Duitsche militaristen, want
het militair gezag waarop zij steunde kwam inderdaad
van dien kant, maar toch was het ook weer niet geheel
juist, want het jonkerdom liet Ebert en de zijnen niet
regeeren uit eigen vrijen wil maar omdat hetzelf er geen
kans toe zag, en 't is dus niet waar dat de socialistisch-

AANTEEKENINGEN OP DE WERELDGEBEURTENISSEN.

127

burgerlijke regeering voor stroopop diende. Wel deden
die groote heeren uit den ouden tijd zoo nu en dan
hun macht voelen — men denke maar aan den toon
dien Ludendorff durfde aanslaan voor de onderzoekings-commissie voor welke zijn schuld aan Duitschland's ondergang zoo duidelijk bleek, doch die niettemin
doodsbang was voor zijn vuist op de tafel — maar des
ondanks bleef de invloed der jonkers binnen vrij beperkte grenzen en dus, terwijl de werkschuwheid der
arbeiders begon te verminderen, ja hier en daar weer
het stukwerk-loon ingevoerd werd om de productie te
verhoogen, en aan den anderen kant het militairisme
der jonkers zich niet uitte in al te ernstige of voor het
buitenland schadelijke maatregelen, herwon Duitschland gaandeweg eenig vertrouwen bij sommige van
zijn vroegere vijanden, met het zeer gewichtige en voor
Duitschland heilzame gevolg dat het aaneengesloten
vijandelijk front begon te scheuren en Engeland zeer
belangrijke teekenen ging vertoonen van het ontstaan
eener vredes-psychose in de plaats van den oorlogsgeest. En ongetwijfeld zou Frankrijk op den weg gevolgd zijn, want zelfs de „Temps" bepleitte de „réle
vement économique" van den nog immer gehaatten
vijand (Temps van 4 en 5 Maart) en het economisch
memorandum der geallieerden, al was het dan vaag
en al wisten de Fransche diplomaten het een weinig
minder gunstig voor Duitschland te maken, dan het
oorspronkelijk was ontworpen, was een duidelijke bevestiging van dit nieuwe geluid, waarover de vorige
maal mijn Aanteekening handelde.
Maar ziedaar dat in de hoofden van een groep verdwaasde Duitschers de oude geest aan het spoken ging.
Inplaats van deze blijde teekeningen eener betere toe
komst met vreugde te begroeten en de regeering die
onder zulke weergaloos moeilijke omstandigheden het
zoover had weten te brengen, te steunen, werd een
deel van het Duitsche volk de altijd maar voortdurende
misère blijkbaar te machtig en de hoop dat er eerlang
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beter tijden zouden kunnen aanbreken, was niet krachtig genoeg om hen uit de desperado-stemming op te
heffen, die zieh uitte in verzet tegen de mannen van
thans en verheerlijking van den ouden tijd. We hebben
allen daarvan de teekenen gezien en verstaan : de
arrogantie van Helfferich in het Erzberger-proces, de
relletjes tegen Duitsche professoren die geen jonkergeest ten toon spreidden de studenten waren immers
bij uitstek menschen van het oude regime, verarmd
als ze waren door de waardevermindering van het geld
en door het vervliegen van de hoop op een mooie carrière, die bij het oude regime hun zeker gewacht zou
hebben ! het stijgende anti-Semitiisme en eindelijk
het relletje in hotel-Adlon, dat levendig denken deed
aan incidenten uit de jaren voor den oorlog Maar
dat men zoover zou gaan van nu reeds openlijk voor
den dag te treden, hadden wij hier, die de dingen gemakkelijker objectief kunnen beoordeelen dan men
het in Duitschland zelf kan, toch niet kunnen verwachten, en men vraagt zich ook nu nog met verbazing
af, hoe zelfs mannen met zoo weinig politiek besef als
de Duitsche jonkers ertoe zijn kunnen. overgaan. Want
al was nu de ontevredenheid over den toestand zeer
groot en al gaf men de regeering daarvan de schuld en
al was de haat tegen Frankrijk gaandeweg genoeg
gegroeid om een belangrijk deel van het Duitsche volk
hoewel dan toch vermoedelijk wel weer in hoofdzaak : „de hoogere standen" te laten terugverlangen
naar de oude monarchistische glorie, die misschien bij
velen als een voorbereiding gehoopt werd voor een
revanche op Frankrijk na niet te langen tijd, men
moet toch geweten hebben dat elke regeering met
monarchistische gevoelens of zelfs alleen maar bestaande
uit mannen die groot waren geweest onder het oude
regime, uiterst zwak moest staan naar twee kanten :
tegenover de Entente die hier terstond den ouden
vijand herrezen zou zien, en tegenover de arbeiders
die met goede woorden en dreigementen ertoe gekregen
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waren te werken voor de regeering-Ebert maar die dit
zeker niet zouden willen voor de bende van Ludendorff.

*

*

In vijf dagen tijds hebben de feiten het bewezen
De nauwkeurige geschiedenis van de contra-revolutie
moet nog geschreven worden, maar als het waar is dat
zij Ludendorff's werk is geweest dan is van de vele
flaters deze wel de meest krasse, dat voor de uitvoering van deze Duitschland-verlossende-daad gekozen
werd iemand als Kapp, wiens naam nergens bij de
natie eenig gezag had behalve bij een handjevol van
de aller-conservatiefste jonkers en wiens eenige glorie
in vroeger tijd geweest is dat hij een smaadschrift
tegen Bethmann-Hollweg schreef en nadat hij door
deze in den rijksdag aan de kaak gesteld was, den kanselier tot een tweegevecht uitdaagde.
Dat de contra-revolutie begon met te slagen zal wel
te wijten geweest zijn aan de omstandigheid dat de
regeering over veel te weinig troepen beschikte om dit
jonker-leger dat in de Baltische provinciën op eigen
avontuur gevochten had en daarna blijkbaar tegen
den wil der regeering naar Döberits bij Berlijn gesmokkeld was, te bevechten, zoodat de vlucht naar Stuttgart een daad van wijs beleid was hoe weinig zij van
kracht getuigde. Immers, blijkbaar had de regeering
goed gezien dat dit jonker-bewind onmogelijk lang
overeind zou kunnen blijven staan, want den eersten
dag reeds bleek zijn zwakte, toen het niet rondweg
uitkwam voor zijn verlangen om de Hohenzollern terug
te halen en ook geen revanche tegen Frankrijk predikte, maar integendeel begon met te verklaren dat
het vredesverdrag zou worden uitgevoerd. Want waartoe diende het, de regeering weg te jagen als het niet
was om de republiek den dood aan te doen en de
revanche voor te bereiden ? Natuurlijk echter kón de
nieuwe regeering niet anders handelen dan zoo, omdat
ze anders dadelijk heel de macht der Entente tegen
9
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zich gehad zou hebben en bovendien het gros der
Duitsche natie ongetwijfeld nog zeer weinig verlangend
is naar een nieuwen oorlog met de Franschen, anders
gezegd omdat zij in alle opzichten veel te zwak was
om datgene te volbrengen waarvoor zij gekomen was.
Edoch de camouflage van haar ware bedoelingen baatte
haar niet : de Entente wilde niets van haar weten en
de arbeidersmassa herkende terstond den wolf onder
de schaapsvacht en weigerde voor deze nieuwe-oude
mannen een hand uit te steken.
Men kent den verderen loop van zaken : de revolutie
van links die op den loer lag om zoodra de kans schoon
was het verloren terrein te herwinnen stak het hoofd
op, Kapp en de zijnen verdwenen nog schielijker dan
zij gekomen waren, en in den brand dien hij gesticht
had werd het gebouw van Duitschland's herstel verteerd. Een oorlog van allen tegen allen barstte los aan
alle kanten, arbeidersraden werden gevormd en met
hen de befaamde roode legers en het in vijf jaar oorlogs
zoo uitmuntend getrainde Duitsche volk brengt nu
in zijn eigen huis de zegeningen van den krijg die het
vroeger zoo verheugd was te mogen voeren op anders erf.
Maar wie zijn eigenlijk de mannen die overal aan
het vechten zijn ? Wie zijn de roode troepen, wie de
regeeringssoldaten ? Zijn de regeeringssoldaten wel
echte regeeringssoldaten, d. 1. aanhangers van Ebert,
en de zijnen, of zijn het eigenlijk weer dezelfden die
daar straks in de bres stonden voor Kapp en zijn
bende ? Dit zijn vragen waarop men het antwoord tevergeefs zoekt in de berichten, maar wat men wel duidelijk ziet is dat de communistische idee in staat is goed
bewapende legers als uit den grond te stampen die
hier wel, daar niet in bedwang gehouden worden door
andere troepen, die heeten te vechten voor de regeering maar die 't misschien alleen doen tégen de communisten en die straks weer gereed zullen zijn om voor
een monarchaal regime de wapens op Le vatten. Natuurlijk kunnen er ook waarachtige aanhangers der regee-
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ring-Ebert bij zijn, maar 't staat toch te bezien of die
in groote getale aanwezig zijn, want zij zijn immers
juist de bij uitstek vreedzame burgers en dezen blijven
in Lijden als deze binnenshuis en laten het aan anderen
over, met handgranaten en machine-geweren te loopen.
Wat moet er van dit alles worden ? De regeering poogt
blijkbaar den evenwichtstoestand te herstellen die op 13
Maart verbroken werd, en volgens de jongste berichten
ziet 't er wel naar uit, dat zij slagen zal, al zal zij zelf
wel belangrijk gewijzigd worden. In elk geval zal men
de rust alleen kunnen herstellen door weer op de geweren van rechts Le steunen tegenover de macht van
links. Vermoedelijk zal het zwaartepunt naar links
verschoven worden, nu gebleken is dat uiterst links
op stuk van zaken sterker is dan uiterst-rechts, en
zullen gesteld de communisten dragen de overwinningspalm niet weg er zooveel concessies aan de
sovjet-vrienden gedaan worden dat er meer dan vroeger waarborgen gevonden worden tegen een te sterken
invloed van de jonkers. Maar in elk geval zal het een
zeer labiel evenwicht zijn, zoolang de toestand in
Duitschland niet in waarheid geconsolideerd is, d. i.
zoolang het verscheurde land niet weer een ware regeering heeft met macht van oost tot west en noord tot
zuid, steunend niet op soldaten en officieren die eigenlijk tegenstanders zijn en op arbeiders die ook niet van
haar willen weten, maar op een volksgeest die de hare
is en die haar in staat stelt een betrouwbaar leger tot
bewaring van de orde te vormen.
Is die toestand denkbaar in afzienbare toekomst ?
Zooals op dit oogenblik de zaken staan kan de situatie
zich naar twee kanten ontwikkelen : óf het roode leger
breidt zijn macht uit over heel Duitschland en
dit gaat het lot van Rusland tegemoet, óf de evenwichtstoestand waarvan zoo even gesproken werd
herstelt zich. In het eerste geval, dat gelukkig steeds
minder waarschijnlijk wordt, kan niemand de gevolgen overzien, in het tweede moet iedere Duitscher die
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het wel meent met zijn land en iedereen daarbuiten
meewerken om het labiele evenwicht in een stabiel
te doen overgaan. Hier ligt een levensbelang van de
allereersten rang voor de Entente, zó(5 groot dat wij
in de laatste dagen de berichten uit Londen en Parijs
met nauwelijks minder spanning hebben gevolgd dan
die uit Berlijn. Want denkt de Entente te doen ? Zal
zij volharden bij haar afwachtende houding, of ingrijpen ? Men zegt, dat zij ook in dit zoo uiterst gewichtig vraagstuk niet eensgezind is of althans geweest
is en zeker is het dat een invloedrijk deel van de Fransehe pers voortdurend heeft aangespoord tot ingrijpen
terwijl men in Londen daarvan ongetwijfeld niet gewild heeft. Aarzelend was zelfs tot enkele dagen geleden de houding die aangenomen werd ten aanzien
van den strijd in het industrie-gebied, d.i. aan den
rand van het door de Entente bezette territoir, en blijkbaar heeft het eenige zelfoverwinning aan Foch en
Millerand gekost om tot het besluit te komen dat de
regeeringstroepen gesteund zouden worden ! 1
Toch ligt het voor de hand dat het in de eerste plaats
Frankrijk's belang is, Duitschland niet den weg van
Rusland te laten opgaan, maar alles te doen wat mogelijk is om het te behoeden voor een bewind van links
even goed als voor een van rechts, dus om de tegenwoordige regeering te steunen. De T em ps zelf betoogt met
recht dat militairisme en bolsjewisme elkaar geenszins
uitsluiten en dat een Spartacistisch Duitschland voor
Frankrijk militair gevaar oplevert evengoed als een
Jonker-regime ! Wat dan te doen ? Zorgen dat Duitschland het vredesverdrag nakomt en zijn kanonnen, vlammenwerpers en machine-geweren afgeeft, zegt de
Temps, maar wij die ondanks alle bescheidenheid gelooven dat wij den toestand objectiever en daarom
juister kunnen beoordeelen dan het groote Parijsche
.

)

1) Volgens de jongste berichten weigert de Entente zelfs op
Frankrijk's aandrang een regeeringsleger in het neutrale Roer-gebied
toe te laten !
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orgaan, zijn van meening dat al kan hierin eenige waarborg gelegen zijn, het toch een zeer onvolledige
zwakke is. En wij voor ons kunnen niet anders meenen
dan dat de beste waarborg voor de toekomst die Frankrijk en de rest van Europa vinden kan, ligt juist in
de politiek die Engeland begon te voeren en leidt to
het herstel van Duitschland.
Want al zijn nu Ludendorff c.s. de bedrijvers van
het misdrijf, de Entente-politiek heeft het hun mogelijk gemaakt en voor de zóóveelste maal is gebleken
hoe chauvinisten aan weerszijden van de grenzen —
onderling de felste vijanden natuurlijk — samenwerken
om de wereld in den afgrond te storten. Indien er in
Versailles gesloten was een vrede-Wilson in plaats
van een vrede-Clemenceau, dan was er geen sprake
geweest van een contra-revolutie, omdat Duitschland
dan op 't oogenblik veel verder op weg zou zijn om zich
te herstellen en immers alleen de ellende waarin het
Duitsche volk nog maar altijd leven blijft, al is de oorlog meer dan een jaar geleden geëindigd, uitbarstingen
als die nu voorgekomen zijn mogelijk maakt. Psychologisch moge het uitstekend verklaarbaar zijn dat men
een onmenschelijken en onbarmhartigen vijand als
Duitschland geweest is een harden vrede heeft opgelegd
— en schrijver dezes heeft nimmer meegedaan met hen
die de Entente-leiders deswegen voor schelmen uitmaakten maar al was al het leed dat men Duitschland te lijden geeft nog oneindig meer verdiend geweest
dan het nu misschien is, dan nog zou het simpelste
eigenbelang van de geallieerden hen ertoe moeten brengen
er een eind aan te maken en den vijand van gisteren
'n paar jaar tijd te geven om zich te herstellen, en
daarmee zich zelf in staat te stellen de aangerichte
schade te vergoeden.
Het kan bijna niet anders, of ondanks gebeurtenissen
als die van deze maand, gaat men ten slotte toch in
deze richting varen, maar waarlijk hier is nu eens gevaar
bij verzuim en juist het feit dat Duitschland nog altijd
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staat aan den rand van den afgrond die in deze maand
zich geopend heeft behoorde een einde aan alle aarzeling te maken. Waarlijk, het verdrag van Versailles
behoeft niet eens gewijzigd te worden ! Frankrijk heef t
volkomen gelijk als het daarvan niets weten wil, maar
wel kan men het op zulk een wijze toepassen dat Duitschland op adem komen kan : men kan uitstel geven van
betalingen, van leveringen, men kan helpen en steunen
en vooral men kan en men moet hoe eer, hoe beter
Duitschland toelaten tot den Volkenbond ! Geen andere
politiek dan deze kan Europa beveiligen tegen doodelijke
gevaren, en hoe eer men haar inzet, hoe krachtiger
haar doorvoert, des te geringer is het gevaar, des te
grooter de kans dat Duitschland zij ii verplichting om
Frankrijk te herstellen nakomt.

***
De

Duitsche contra-revolutie heeft alle andere ge-

beurtenissen van deze maand in onze aandacht verdrongen en ik zie er van af deze tot slot te resumeereil.
Maar één aangelegenheid mag toch niet onvermeld
blijven : 't is de bezetting van Konstantinopel door
Engelsch-Fransche troepen naar aanleiding van de
bloedige gevechten in Klein-Azië, en daarnaast de uitvan een Syrisch rijk onder den Emir Faitsjal.
roeping van
De oostersche quaestie was de aanleiding tot den oorlog,
maar haar oplossing bracht deze nog niet en alle politiek
beleid der Entente-diplomaten zal noodig zijn om in
den Levant een situatie te scheppen die overeenstemt
met de verlangens der mogendheden, en geen gevaar
oplevert voor nieuwe schokken. 't Is duidelijk dat Engeland en Frankrijk voorshands den toestand daarginds
niet beheerschen ; zullen zij er meester kunnen worden
zonder groote offers en zullen de naties tot die offers
voor dit doel bereid zijn ?
Groningen, 25 Maart 1920.

LEESTAFEL.

Frans Bastiaanse, een Zomerdroom, gedichten. Apeldoorn.
Uitg. Mij. de Zonnebloem.
Het is lang geleden dat B.'s bundel „Natuur en Leven" (1900) verscheen, waarin deze dichter een eigen geluid had doen klinken ; sinds
dien hoorden wij dit geluid niet weer, totdat thans deze bundel „een
Zomerdroom" verscheen. Deze nieuwe verzen spreken van een herleving na een tijdperk van geestelijk onvermogen :
Niets meer van het leven vroeg ik,
Als een slaaf geworden, droeg ik
Op mijn ziel hetzelfde juk
Met de grauwe levensdagen,
Dat die andre slaven dragen,
Onbewust van hoogst geluk.
Deze gedichten, naar hun geestelijken inhoud beoordeeld, zijn uitspraken juist van dezen innerlijken omkeer, waarvoor de dichter soms
gelukkige beeldingen vindt, en die den toon en de beweging in zijn
gedicht bepaalt. Een overgang van mineur in majeur, gelijk in het
stemmige „avond" waar het neerzinken der stilte geschilderd wordt :
En gij sluit den glans der dingen
Met de zachte handen dicht
en waarvan het laatste koeplet luidt :

Over land en onbetreden wegen
Dieper rust en dieper duister zijgt
En waar alles, allen, zwegen
Zingen gaat die heel den nacht niet zwijgt...
De verzen verkondigen een hervonden geloof in het leven, zooals
in het fleurig en kleurig gedicht : Aan een tuinfluiter, het klinkende
„Lied van de dorschers", „Al de droomen van mijn leven" en verscheidene andere. Zal het hervonden innerlijk geluk een bron blijven
voor dichterlijke inspiratie ? Dit is slechts mogelijk bij een voortgroeiing
en gestage verbreeding van het innerlijk wezen, die alle organen levend
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houdt, zoodat telkenmale op andere manier de dichter ondervindt
wat hij aldus uitspreekt :
Wat vrage ik dan ! ben ik dan niet
Stralende wolk gelijk,
Daar mij door eindeloos gebied
Van schoonheids koninkrijk
De stormwind mede heeft gevoerd
Van koninklijken geest
ben ik ooit zóó zeer ontroerd,
En
Z66 diep in rust geweest
B. de H.
I. Kooistra. Onze groote kinderen. Over opvoeding in de
puberteitsjaren. Vervolg : Streven naar ons doel. Amsterdam.
P . N. van Kampen en Zoon. 1919.
Na wat wij over het eerste deel van „Onze groote kinderen" gezegd
hebben, kunnen wij over dit vervolg kort zijn. Het boek heeft dezelfde
deugden, maar ook dezelfde gebreken als zijn voorganger. Als algemeenen indruk zouden wij kunnen zeggen, dat het door de groote
liefde en belangstelling voor de „groote kinderen", die eruit spreekt,
heilzame lectuur is voor allen, die zich bekwamen voor het onderwijs.
W.
Frits van Raalte. Xenerriël. Het boek van Satan en de
ziel eener vrouw. Arnhem. Uitg. Mij. v. Loghum Slaterus
en Visser, 1918.
„Ook is het goed, een symbolisch verhaal of gedicht te schrijven,
maar dan zoo, dat niemand zeker is, het geheel te hebben begrepen,
en bedenk vooral, dat een symbolisch verhaal dezelfde bekoring geeft
als de ziel eener vrouw : zoodra we die geheel doorzien, is het interessante eraf."
Deze woorden van Satan, midden uit Frits van Raalte's boek gegrepen, geven m.i. heel juist het recept weer, waarnaar de Schr. hier
heeft gewerkt. Liefst zeg ik er niet meer van dan dit. Het interessante is van dit boek niet „af" maar toch ook niet altijd aanwezig.
Het eeuwig-paradoxale vermoeit en prikkelt den lezer op den duur ;
ook wordt daarmee vaak een wel wat goedkoop effect bereikt. Niet
duidelijk is, waarom Lumiëtta zoo diep moest vallen ; psychologisch
schijnt mij dat niet verklaard. Maar wellicht is 't verstandiger niet
naar een verklaring te zoeken, doch het werk in zijn geheel te aanvaarden als de vrucht van een schrijvers gril, als een proeve van
paradoxale wijsbegeerte.... Het schijnt wat gevaarlijk, werkelijk te
doen alsof men dit boek moet begrijpen. H. S.

MULTATULI HERDENKING
-

DOOR

MAURITS UYLDERT.

Er zijn omstreeks het midden van de vorige eeuw in
ons land twee boeken verschenen van uiterst verscheiden
aard en strekking, die zich ondanks scherpe aanvallen
van literaire autoriteiten hebben kunnen handhaven
en ook nu nog door geen landgenoot ongelezen worden
gelaten : Beets' „Camera Obscura" waartegen Potgieter
zijn banvloek slingerde „Kopijeerlust des dagelijkschen levens" en Multatuli's „Max Havelaar". Men
vergast er zich reeds op al te jeugdige leeftijd aan,
maar wordt de Camera door ouderen nog herhaaldelik
ter hand genomen en door belangstellende herlezing
gehuldigd, met de Havelaar is dit in mindere mate het
geval.
De oorzaak ? De jeugdige Beets schreef genoegelike
studentikoze en gevoelige novellen en schiep, al deed
hij geen hogen worp, zijns ondanks een kunstwerk. Hij
was een geboren dichter, zij het niet een van grote
stijl, en de aard van een dichter laat zich nooit verloochenen. Douwes Dekker was dichterlik aangelegd
doch geen dichter, al meende hij een kunstwerk tot stand
te kunnen brengen. Hij gaf tenslotte een strijdschrift.
Beets begreep het menselik hart in zijn alledaagse
O. E. XX 5
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roerselen. Misschien moeten wij zeggen dat hij ook de
buitengewone ontroeringen begreep, maar dan toch altijd
slechts die van een alledaags hart. Hij vermocht mede
te voelen en met meesterlike nauwkeurigheid te tekenen
wat hart en oog getroffen had. Hij versmaadde het overbodige, dat afbreuk kon doen aan de zuiverheid van zijn
schets. Hij verwierp het overdadige, dat de macht van
zijn woord slechts verzwakken kon. Met de strengheid
van den kunstenaar hield hij zijn conceptie binnen het
kader dat haar paste en zo bracht hij haar zuiver en
gaaf aan zijn lezers. Wellicht viel hem dit gemakkelik
daar hij niet door grote aandoeningen werd bestormd,
niet door felle ontroeringen werd verscheurd, zoals die
tijdgenoot, die op zijn naam den stempel van het lijden
drukken kon en zichzelf wel vergeleek met den Man
van Smarte ? Goed, maar met de kleine aandoeningen
die naar hem toe stroomden, met de lichte ontroeringen
die hem bewogen, deed hij al wat een kunstenaar vermag
te doen.
Ook Douwes Dekker had een geest die scherp treffen,
raak tekenen kon, en waar zijn zeer ontvankelik gemoed
zich hartstochtelik uitstort zal hij de harten zijner lezers
tot tranen bewegen. Hij treft diep en ontroert fel. Maar
de „Max Havelaar" mist de grote lijn die door den aandrift van den bezielden geest getrokken wordt van het
eerste tot het laatste woord, die de woorden, als golven
van een stroom, tot volzinnen, zingende, hijgende, bonzende, stormende of gillende zinnen aaneenrijt, de zinnen
tot hoofdstukken bindt en de hoofdstukken in harmonies evenwicht tegen elkander opbouwt tot zij, Boek
geworden, een overtuigende, overweldigende macht vormen waaraan geen geest, geen gemoed weerstand bieden
kan, die nadert aanvalt en zegeviert en geen letter
verkwist.
Huet, over de „Camera Obscura" en de „Max Havelaar" schrijvende, noemt het eerste werk verheven, maar
niet verhevener dan de nok van een gereformeerd bede-
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huis. „Bij het verhaal van Saïdja's karb ouwen daarentegen, bij de toespraak tot de Hoofden van Lebak,
gaat gij regelregt de lucht in, en gevoelt niets anders
boven uw hoofd dan het azuur van Insulinde's hemel".
De tegenstelling is ongetwijfeld scherp getekend, Huet's
pen is altijd scherp. Maar het kan den oplettenden lezer
niet ontgaan dat de grote kriticus de „Camera Obscura"
in zijn geheel neemt en de wijde blauwe Indische hemel
slechts boven het hoofd voelt als hij zich verdiept niet
in de „Max Havelaar" maar in enkele fragmenten van
de roman.
Zeker, de hartstochtelikheid, de aandrift van den
bezielden geest sprak krachtiger in Douwes Dekker
dan in Beets, maar de eerste miste het syntheties vermogen dat voor het scheppen van een kunstwerk, van
een kunstvolle veeleenheid voorwaarde is. Daardoor
is zijn werk fragmentaries gebleven. Huet noemt „Max
Havelaar" een mozaiek. Maar de kleuren en figuren van
dit mozaiek zijn niet in het minst harmonies en wat is
een mozaiek zonder harmonie ? Wat is een kunstwerk
zonder harmoniese architectuur ? Telkens weer, als men
zich in Multatuli's werken verdiept, gevoelt men hoezeer
de geest van den schrijver de spanning ontbeert die
noodig is tot het voleinden van de grote taak. Het ge
welf, dat de geestelike bouw van begin tot einde in één
zwevende boog overspannen moet is gescheurd, laat
wind, regen en zonlicht door die hun verwerende invloed
doen gelden en daarbinnen de schone stemmingsvolle
tinten, de evenredigheid der lijnen en de gewijde mysterieuse harmonie die tot het wezen van elk kunstwerk
behoort verstoren.
Het element waardoor de kunstenaar Multatuli zich
voortdurend ontijdig onderbreken laat is dat van den
strijder. Of laat ons liever, want juister, zeggen dat de
strijder Multatuli de kunstenaarsaandrift die in hem
leefde voor het doel van zijn strijd heeft willen benutten
zonder dat deze aandrift zich ooit ten volle in hem heeft
kunnen ontwikkelen, hem geheel in zijn macht kreeg,
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hem beheerste en hem tot kunstenaar, tot dichter verhief. Nooit ? Ja toch ééns, zij het kort. Maar buiten dat
verrukkelike poëem van Saïdjah en Adinda, die ontroerende droom van smart, verlangen en hoop, het lied
van liefde en dood dat de dichters van alle tijden hebben
gezongen, buiten deze teedere droom worden wij telkens, waar wij ons aan den schrijver in volle aandacht
overgeven, pijnlik gestoord. Het verhaal dat ons van de
idee, die den schrijver beheerst, had moeten doordringen ;
de beeldenreeks die hij voor onze geest stelt ; de muziek
die hij ons in de zinnen giet om ons geheel in de tooverban van zijn overtuiging te brengen, wordt door den
strijder in hem onderbroken, de strijder verdringt den
dichter en kan niet nalaten, even te voorschijn komend,
redeneerenderwijs de taai der verbeelding te herhalen
en de indruk ervan te verzwakken. Zoo staat de
strijder den dichter in den weg en daar de dichter ten.slotte slechts de verkapte strijder is staat Multatuli in
al zijn werken tegenover Multatuli, is hij zelf zijn felsten,
zijn hardnekkigsten tegenstander. Als Douwes Dekker
op tijdgenoot en nageslacht niet den invloed heeft gekregen welke hij begeerde en voor zijn doel noodig had,
dan heeft hij dit aan Multatuli te wijten, aan Multatuli
in de eerste plaats.
Veelzijdigheid was Dekker's kracht, maar tevens zijn
noodlot. Hij was waarlik een veeleenheid, doch meer
veelheid dan eenheid. Hij was veelzijdig maar naar alle
kanten sterk persoonlik. De kwaal van zijn leven is geweest dat zijn karakter niet de kracht heeft gehad om
de vele uiteenstrevende machten van zijn wezen te binden
en in dienst te stellen van één enkele beheersende macht.
Men mag dit karakterzwakte noemen, of gebrek aan
wilskracht ; velen die zo spreken beroemen zich slechts
op karakter door afwezigheid van veelzijdige persoonlikheid. Men kan, en dit schijnt bij Douwes Dekker het
geval geweest te zijn, zwak blijken door overmaat van
kracht. Maar de kracht van Douwes Dekker was van
middelpuntvliedende aard. Hij bond de gedachten en
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beelden die in hem oprezen, de aandoeningen die de
peripherie van zijn wezen raakten, niet te zamen tot
een machtige idee waaraan hij de wereld zou kunnen
onderwerpen, de schijf van zijn geest draaide met verwoede snelheid, slingerde al wat hij bezat in het rond
en strooide versplinterde ideëen uit. Maar zo zeker
als de idee in het enkelvoudige sterkt, opricht en steun
geeft, zo zeker gaat men eraan te gronde wanneer zij
meervoudig wordt. Dekker's gedachte-soldaten streden
in het kampveld van den geest man voor man, elk afzonderlik ; zij zijn niet in gelederen, bataljons en regimenten tot een leger saamgereid, een leger dat, zegevierend of verslagen, zijn naam in de krijgsgeschiedenis
zou optekenen. Maar toch, ook als afzonderlike strijders
hebben zij baanbrekend werk verricht.
Multatuli steekt het overigens waarlik niet onder
stoelen en banken dat voor hem de literaire kunst middel
was, geen doel. Zijn huiverigheid voor mooi-schrijven,
voor mooi-gevonden-worden, moge voor een deel p ose
geweest zijn, ongetwijfeld is hij oprecht als hij verzekert
dat het hem om mooi schrijven niet te doen is, als hij
angst toont dat men zich door waardering voor den
schonen vorm van den inhoud zal laten afleiden. Hij
heeft niet begrepen dat inhoud en vorm bij het waarachtige kunstwerk één en onafscheidelik zijn, dat men
ook een boek zou kunnen schrijven zo gaaf en overweldigend schoon van „vorm" dat niemand zich aan den
daarin gemanifesteerden „inhoud" zou kunnen, zou
willen onttrekken, dat men door uitsluitend tot gemoed
en verbeelding te spreken de gedachten die de overtuiging vormen moeten tot volgzaamheid dwingt.
Reeds in 1874 klaagt Vosmaer dat Multatuli's stem
geen weerklank vindt. „Waarom zwijgt de Nederlandsche
pers ?" vraagt hij : „Waarom zijn hier de gidsen en leiders
ten achter bij de leken ?" En hij vraagt zich af : Zijn
de organen der litteratuur soms ook te zeer gewend
aan de bekende kategoriën ? Of gaat het hier zoals met
Goethe's Faust : worden deze . ingrijpende ideëen, deze
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nieuwe vormen niet begrepen ? Het antwoord vindt
men weer bij Huet die scherper keek en fijner onderscheidde : „Wee de kunst, indien treffen de hoofdzaak,
en getroffen te hebben een vrijbrief wordt voor de wijze
hoe en den prijs waarvoor !" Het beginsel „kunst om
de kunst" heeft Multatuli niet in zijn volle waarde begrepen ofschoon hij Napoleon van dit te-kort aan
begrip in idee 1180 een verwijt maakt hij heeft het
zoal begrepen dan toch niet toegepast omdat hij, wij
zeiden het reeds, daartoe niet aangelegd was.
Het antwoord van Huet op Vosmaer's onderstellingen
verklaart tevens hoe Multatuli's invloed op tijdgenoot
en nageslacht vooral op het nageslacht zo ver
beneden de verwachtingen zijner vrienden gebleven is.
De erkenning van Multatuli's verdiensten zal later komen,
voorspelde Vosmaer. Maar de kunst is een tyrannieke,
een jaloerse minnares die met algehele en hartstochtelike overgave om haar zelf alleen bemind wil worden,
geen rivale duldt en zich wreed en moorddadig wreekt
op wie haar verraadt ter wille van een ander of haar
ketenen wil tot slavin. Haar wraak is een dronk uit de
gif-beker der vergetelheid. Slaven-diensten verrichten,
draagster zijn van wijsgerige gedachten of humanitaire
tendensen, zij kan het niet. Zij moet uitsluitend bij zich
bestaan, zij kan alleen in de sfeer harer eigen smetteloosheid de adem, in de droom harer zuivere schoonheid de bezieling vinden die haar leven doet. Maar zo,
in haar ongerepte naaktheid kan zij geweldig zijn, zegenende aarstengel of teisterende furie gel ijkelik, en heviger,
machtiger strijdster voor rede en recht dan alle gedachten
en tendensen ter wereld bijeengenomen.
Niet in het artistieke lag Multatuli's kracht. Hij was
geen kunstenaar en wilde het niet schijnen. Hij was
kampvechter en door omstandigheden revolutionair.
En zo heeft het kunnen gebeuren dat het werk van een
in burgerlike zelfgenoegzaamheid opgegroeid theologies
student het uithoudt tegen den arbeid van dezen Icarus
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die aan zijn hemelbestormende hervormingsplannen ten
onder is gegaan.
Wie thans Multatuli herdenken wil kan het slechts
doen in dezen wanhopigen kampvechter, kan slechts
zijn strijdschriften herdenken : de Max Havelaar en de
geschiedenis van Wouter Pieterse. Reeds dat deze werken
het karakter van een strijdschrift dragen is oorzaak dat
zij aan den tijd van hun ontstaan gebonden zijn, dat
men ze uit dien tijd niet kan losmaken, ze slechts ten
volle vermag te waarderen als men zich in de sfeer van
een vorige eeuw verdiept ; is oorzaak mede, dat zij hun
kracht en hun waarde voor het thans levende geslacht
grotendeels hebben verloren.
Niettemin, de ideëen van Multatuli hebben eenmaal
hun baanbrekend werk verricht, wij zeiden het reeds,
zij hebben menig traag brein geschokt, de duffe atmosfeer die in het midden van de vorige eeuw boven Nederland hing helpen zuiveren, menige gedachte is als rijpe
kiem in wachtende voor gevallen en zeker is het geen
zelfoverschatting geweest toen Multatuli boven zijn
Ideën Jezus' woord schreef : „Een zaaier ging uit om
te zaaien". Ware hij dichter geweest, zoals zijn discipelen
hem zagen, wij zouden zijn invloed ook thans nog rechtstreeks ondergaan. Nu genieten wij de voordelen van
zijn heilzamen arbeid slechts indirect, maar het voordeel is er desondanks. Ja, Multatuli deed zijn soezende
tijdgenoten de ogen uitwrijven en „maakte wakker",
zegt Huet in een zijner laatste opstellen (Het Multatuliartikel van '85) „De virtuoos van het sarcasme" zoals
hij Dekker in een vroeger opstel gekarakteriseerd had
geeselde de tragen van geest, de armen van gemoed
in een tijd toen een zweepslag toedienen geen overbodige
bezigheid was. En Huet kon de waarde van een zweepslag waarderen. Hij zelf trok er zelden op uit zonder
een karwats in de hand. Ook is zijn oordeel over Multatuli meer waard dan het oordeel van Vosmaer, daar
Huet allerminst blind was voor Multatuli's gebreken,
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hij die de verzen van Vorstenschool „een pedante soort
van proza" noemt.
Multatuli's kracht is zijn hartstocht geweest, zijn
serveuse, veelal door verbittering opgezweepte hartstocht. Verbitterd was hij, verbittering treedt overal
in zijn Ideën aan den dag, als hij schamper spot „dat
men tegenwoordig geen scherpzinnigheid beloont met
ringen, galakoetsen en onderkoningschap" (idee 520).
Dezelfde hartstocht en geestelike bandeloosheid die het
hem onmogelik maakten zijn wijsgerige overwegingen
tot een stelsel van bezonnenheid op te bouwen, die
hem dwongen zijn gedachten, een alarm-sein, als met
vuurpijlen aan den nachteliken hemel te schrijven en
als voetzoekers onder de slaperige wandelaars te werpen, die hem weerhielden ze tot een onoverwinnelike
phalanx stelselmatig op te stellen, hebben hem de kracht
gegeven vol te houden toen teleurstelling in ontmoediging en verslapping dreigde te ontaarden.

BIJ MENOEL BERG'S JUBILEUM
DOOR

Mr. J. C. VAN OVEN.

Wanneer een man van Mengelberg's beteekenis jubileert, dan passen geen dithyrambische loftuitingen, want
zijn werk spreekt duidelijker taal dan de meest hoogdravende woorden. En dus als ik, dilettant in den letterlijken zin, die de muziek liefheb bijna boven alles,
naar aanleiding van zijn feest het mijne zeggen ga, dan
is het niet om een nieuwe bloem te vlechten in zijn reeds
zoo rijke krans, maar enkel en alleen uit behoefte om
mijn hart te luchten, dat hoe vol ook van dankbaarheid
toch niet vrij bleef van teleurstelling. Het is mij gegaan als zoo velen die om en bij 1900 uit de provincie
naar Amsterdam kwamen om in onze heerlijke hoofdstad te studeeren of op een andere manier hun loopbaan
te beginnen, maar tevens om er het bloeiende kunstleven mee te maken : mijn leven heeft zich in de eerste
jaren van mijn verblijf geconcentreerd in die groote
concertgebouw-zaal, zoo smakeloos van versiering maar
waarin niettemin een stemming heerschen kan als in
een antieken tempel. En waarlijk, het was als de culte
eener godin die daar bedreven werd en wier hoogepriester
de man was wiens jubelfeest men in deze maand vieren
gaat !
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Op een zeldzaam gelukkig tijdstip is hij naar Amsterdam gekomen : hijzelf als vier- of vijf en twintig jarige
in de eerste volle expansie van zijn vurig kunstenaarstemperament, het orkest eerst zeven jaar oud maar door
Kes gevormd tot een allervoortreffelijkst instrument
en dan vooral het publiek smachtend naar muzikale
emotie en ontwikkeling. Hij kwam in het Amsterdam,
dat, nog maar kort geleden wakker geschud door de
beweging van tachtig, ook van de muziek iets anders
verwachtte dan zij tot dusver gegeven had ; dat muzikale
kunst-ontroering verlangde inplaats van muzikaal vermaak of muzikale genoeglijke verpoozing. En hoe weinig
kende men destijds nog de wereld-muziek-litteratuur !
Bach was eerst weinige jaren geleden uit het stof der
archieven en bibliotheken herrezen. Haydn, Mozart,
Beethoven, Schubert, men kende hen slechts uit de
huiskamer en uit zeer onvolmaakte orkest-uitvoeringen.
Brahms was „hoogst modern". Wagner had geklonken
in middelmatige opera-uitvoeringen en begon pas in
betrekkelijk kleinen kring bekend te worden dank zij
Viotta's Wagner-vereeniging. Berlioz werd door vele
ernstige muziek-liefhebbers voor minderwaardig, banaal
gehouden er zijn zoowaar plaatsen in ons land waar
men er nog zoo over denkt ! Franck's naam had men
hoogstens wel eens hooren noemen, Strauss, Mahler,
Debussy die toen jong waren maar toch reeds meesterwerken achter den rug hadden, waren zelfs bij name niet
bekend. Het verlangen echter om de ongekende schatten te vermeesteren was opgewekt en men wilde van
den jongen man die daar eensklaps voor het groote
orkest geplaatst was niets liever dan dat hij met beide
handen in de schatkamer grijpen zou en de gaven uitstorten over de dankbare schare.
Welk een benijdenswaardige taak voor een zoo begaafd en geestdriftig man als de jonge Mengelberg ;
welk een Zondagskind moet men zijn om met zulke gaven
voor zoo een taak gesteld te worden en hoe schitterend
heeft hij er zich van gekweten in het eerste decennium
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van zijn werkzaamheid ! Wat de menigte vroeg, hij gaf
het met zijn toomelooze energie en zijn machtig talent.
Hij hief Mozart op uit de sfeer van muziekmeesterachtige
alledaagschheid waarin deze vroeger al te vaak was
uitgevoerd, en deed zijn muziek tintelen, flikkeren,
weemoedig schreien. Hij doordrong ons met Schubert's
smartelijken weemoed, toonde dat Berlioz niét banaal
is maar een toovenaar met klanken, de hoogste uiting
van het romantisch genie in de muziek. Dat César Franck
nooit „moeilijke muziek" geschreven heeft maar in voor
ieder verstaanbare taal zijn nobel hart heeft uitgezongen
om het onze tot in zijn diepste diepten te roeren. Hij
verklaarde spelenderwijs de voor ons destijds bijna
ondoorgrondelijke moeilijkheden van Richard Strauss'
harmonieën hoe eenvoudig schijnen zij ons thans !
dank zij zijn expressief gebaar en zijn zeldzaam analytisch talent. Hij voerde ons mee in de ten hemel stijgende geestdrift van Alfons Diepenbrock's jeugdwerk.
Hij deed nog zoo veel meer, te veel om op te
noemen, maar het allermooiste heeft hij ons gegeven
door ons Gustav Mahler voor te tooveren !
Evenwel, dat gebeurde eerst later, na zijn eersten tijd,
want in die eerste tien jaar had hij de handen vol met
de oudere, tot dusver niet voldoende begrepen klassieke muziek en Wagner en Berlioz te laten doordringen
tot het groote publiek, en wij hadden werk te over met
het opnemen van al die nieuwe schoonheid. De moderne
bij uitnemendheid was toen Richard Strauss, want van
mindere goden als Tsjaikofsky en Grieg spreek ik nu
niet. Strauss zoo te vertolken dat het publiek hem begrijpen kon was in de jaren tusschen 1895 en 1905 een
grootsche taak, waar pionnierswerk en al had Mengelberg niets anders gedaan dan dit dan nog zou hij een
eervolle plaats innemen in de muziekgeschiedenis van
ons land. Daar was een sterken tegenstand te overwinnen, want het bedaagder deel van het publiek had
zich wel gewillig gevoegd naar de nieuwe wetten der
concertzaal, van zwijgen onder de muziek en niet de
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zaal binnen komen na het sluiten van de deuren, en
had wel geleerd om een symfonie van Beethoven niet
langdradig te vinden, maar met deze overwinningen
op zich zelf was het tevreden en het verlangde nu geen
verdere vorderingen meer op den weg der muzikale
evolutie. Er ontstond aldus een tegenstelling klassiek
modern die ons nu wel zeer verouderd voorkomt maar
die twintig jaar geleden hoogst reëel was, en Mengelberg's krachtige overtuiging en energie, gesteund door
de sympathie van het jongere deel van 't publiek, was
noodig om het besef te laten doordringen dat er ook na
1860 nog mooie muziek gecomponeerd is.
Zoo was er na tien jaar veel strijds gestreden en Mengelberg had de overwinning behaald, maar toen
Ik heb terstond gewaarschuwd dat mijn terugblik geen
onverdeelde loftuiting zou zijn en ik ben nu gekomen
aan wat ik voel als de donkere periode in Mengelberg's
kunstenaars-bestaan, want de jongeren die hem hadden
gesteund in zijn strijd voor het nieuwe, werden plotseling
in hun verwachting van nieuwe schoonheden bitter
teleurgesteld. Mengelberg, inplaats van den ingeslagen
weg voort te zetten en na Strauss de anderen grooten
van onzen tijd, Mahler, Debussy en andere moderne
Franschen, te brengen tot het begrip der menigte, werd
zijn artistieke roeping ontrouw om in het buitenland
uiterlijken roem te gaan behalen. Juist wij, die door
zijn werk het meest gezegend zijn en die daarvan zoo
luid als ons mogelijk is getuigen, wij die hem door onze
sympathie en onze toejuichingen gesteund hebben in
zijn worsteling tegen het conservatisme, wij hebben het
recht om hem deze ontrouw te verwijten. Wij willen
niet beoordeelen of het hem zedelijk vrij stond, te doen
wat hij in zijn eigen belang wenschelijk achtte en ons
in den steek te laten, want wij beoordeelen hem niet
als een ander mensch, omdat hij voor ons veel meer
was dan een willekeurig dirigent van een groot orkest
die morgen door een ander vervangen kan worden, maar
de eenige die doen kon, wat wij, zijn waarachtige ver;
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eerders, verlangden en verwachtten. Wij hebben zijn
desertie gevoeld als ontrouw aan ons maar vooral aan
zijn beter-zelf.
En het ergste was dat toen juist de poort naar een
nieuw gebied van muzikale emotie voor onze oogen
geopend was. Wij zagen het beloofde land voor ons
toen de leidsman ons in den steek liet ! Sedert den herfst
van 1903 was Gustav Mahler bijna jaarlijks naar Amsterdam gekomen en had ons klanken voorgetooverd
waarvan wij tot op dien tijd nog niet gedroomd hadden.
Het was nog maar een betrekkelijk kleine groep die
deze muziek als een nieuwe blijde boodschap begroette,
maar zij groeide elk jaar en zij had immers het recht
te verwachten dat Mengelberg die zelf Mahler in
eigen land nauwelijks gewaardeerd naar Amsterdam
gehaald had, voor hem zou doen dubbel en dwars datgene wat hij voor den zoo veel minder verheven Strauss,
ja voor den middelmatigen Tsj aikofsky gedaan had ?
Dat hij met zijn ijzeren wil en rotsvast geloof ook tot
deze nieuwe schoonheid de ongeloovigen bekeeren zou ?
Maar Mengelberg had andere idealen : de buitenlandsche
reizen vergden steeds meer van zijn krachten en de
Amsterdamsche programma's vervielen immer meer in
herhalingen of erger -- werden meer en meer solistenprogramma's. Ook zijn leiding ontwikkelde zich in uiterlijke richting en met den dirigent veranderde het publiek
dat naar hem luisterde : het eenvoudige uitsluitend om
de muziek opkomende gehoor van het eerste decennium
maakte gaandeweg plaats voor een mode-publiek. Het
concertgebouw was niet meer de kunsttempel vals
voorheen.
1-let tijdperk waarover ik nu schrijf ligt tusschen de
jaren 1905 of 1906 en 1911 of 1912. Gelukkig kwam
ook dit tot een eind en de aarts-overwinnaar die Mengelberg heet kon ten slotte ook zich zelf overwinnen. Voor
een krachtmensch als hij is immers zelfs een periode
van artistieke verslapping nog geen verloren tijd en
ondanks al de uren in den trein doorgebracht heeft hij

150

BIJ MENGELBERG'S JUBILEUM.

zich ook in deze periode wel degelijk ontwikkeld. He t
is echter een ontwikkeling in technischen zin geweest,
geen in artistieke persoonlijkheid. Ja, zijn techniek als
orkest-leider is in en na die jaren geklommen tot een
waarlijk pyramidale hoogte. Het orkest wordt onder zijn
leiding in waarheid een instrument dat reageert op de
subtielste intenties. De meest ingewikkelde harmonische en contra-punktische passages blijven doorzichtig
als glas en heel de partituur rijst onder Mengelberg's
vertolking voor u op als een volmaakt overzichtelijk
beeld van lijnen en kleuren. En dan de klank-effecten
die hij uit de orkest-massa te voorschijn toovert ! Die
decrescendi, afvloeiend door een tiental maten tot een
fluisterend zuchten, die langzaam aanzwellende crescendi, uitbarstend in klaterende forti ; die spontane versnellingen en vertragingen van het tempo die het werk
als het ware ontdoen van zijn netwerk van maatstrepen
en het opheffen tot een hoogeren vorm van rythme, heel
die wonderbaarlijke techniek van het orkestspel doet
u verstomd terneerzitten onverschillig of ge een overbekend oud werk hoort dan wel een moeilijk nieuw, en
welke grieven ge ook in uw binnenste koestert tegen
dien toovenaar met het orkest, ge buigt het hoofd en
ge erkent : ziehier een meester.
't Is dit bereiken van den denkbaar hoogsten trap
in de techniek van het orkestspel geweest die Mengelberg ten slotte in staat heeft gesteld, ook zijn artistieke
verslapping te boven te komen. Want al was het dan
vijf jaar later dan wij gewild hadden, al was het eerst
na Mahler's dood, hij hééft toch ook dit werk volbracht,
hij hééft Mahler tot het publiek gebracht en de kleine
groep Mahler-bewonderaars van vijftien jaren terug is
gegroeid tot een ware Mahler-gemeente. Wel werd zijn
reizen er niet minder op en vooral niet gemakkelijker
of minder tijd- en energie-roovend, in de oorlogsjaren
en wel bleven de Amsterdamsche programma's veel te
veel gevuld met herhalingen. Wel voelden we elk seizoen
hoe na een prachtig begin in September en October als
.
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de leider frisch terug kwam uit de Zwitsersche bergen,
er een verslapping intrad in November als het reizen
begon en blijkbaar te veel van zijn krachten vergde,
een verslapping die aanhield tot April als er weer meer
vrije tijd kwam voor werk thuis en het seizoen gesloten
werd met nog 'n paar zeer belangrijke uitvoeringen.
Wel verlangden wij naar nog heel veel meer nieuws dan
ons gegeven werd, niet naar Mahler alleen, maar ook
Debussy, Ravel, Schönberg wellicht, en zouden we zelfs
al minder onvoldaan geweest zijn wanneer dat nieuwe
niet van Mengelberg zelf gekomen was, die er nu eenmaal
geen tijd voor had als hij wereld-dirigent wilde wezen,
maar van den hoogst tatentvollen tweeden dirigent
Evert Cornelis, wien de gelegenheid om Mengelberg aan
te vullen blijkbaar onthouden werd. Maar ondanks dat
alles werd toch dat ééne waarop wij sedert jaren wachtten
volbracht : Mahler werd uitgevoerd, heel zijn oeuvre
verscheen gaandeweg op de programma's en het kwam
tot ons in zijn volle stralende pracht dank zij Mengelberg's meesterlijke orkest-techniek en zijn volmaakt

begrijpen van, zijn groote liefde voor dit werk.
Zoo brachten ook de jaren na 1912 sublieme avonden
en middagen in het concertgebouw, al waren het er veel
minder dan wij gewild hadden en al verdrong Mahler
nu ander nieuw werk dat thans aan de beurt had moeten
en kunnen komen indien de periode tot 1912 niet ongebruikt gelaten was. Want al heeft Mengelberg óók moderne
Era.nschen uitgevoerd en ook daarin veel van zijn machtig
kunnen gegeven, toch kan wat hij voor deze richting
gedaan heeft niet in vergelijking komen met zijn verdienste voor Strauss en Mahler.
Laat ons dan onvoldaan maar niettemin innig dankbaar zijn en erkennen dat als Mengelberg thans jubelen
gaat met Mahler en daarbij de hulde van heel muzikaal
Nederland en een deel van het buitenland in ontvangst
neemt, zelden huldebetoon met meer recht gebracht is
dan dit. En laat hem, die als schrijver dezes, niet in de
gelegenheid zal zijn het feest mee te maken en door zijn
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aandachtig luisteren de best mogelijke hulde te betoonen,
zijn scherfje bijdragen door in stillen weemoed het verheven genot te gedenken dat hij aan Mengelberg's Mahlerherscheppingen te danken heeft gehad. Want als ik nu,
na alles gezegd te hebben wat ik zoowel aan dankbaarheid als aan teleurstelling voel, al die jaren van concertgebouw-leven die ik meegemaakt heb op mijn rustig
balkon-hoekplaatsje, bijna altijd tusschen dezelfde hoorders, met één terugblik overzie, dan verdringen de lieve
herinneringen met onstuimige kracht alle decepties. Dan
dringt zich de herinnering naar voren ik doe slechts
een greep uit de veelheid dier beelden uit 't verleden —
aan dien avond van 'k meen het jaar 1905, 'n week
nadat Mahler zelf zijn Vijfde had gespeeld maar haar
schoonheid niet voldoende tot ons had kunnen brengen,
toen Mengelberg de tweede uitvoering leidde en de volle
aangrijpende somberheid van haar treurmarsch, de
hemelhooge vervoeringen van haar bewogen deelen over
ons uitstortte, zoodat we in onze ontroering niet wisten
wien meer te danken, den schepper van zooveel schoonheid of den man die ze ons deed begrijpen. Ik denk aan
de vele lichtende avonden en middagen dat de Vierde,
het „Himlische Leben" weerklonk en ons langs een weg
van berustenden weemoed naar een waar Elyseum
voerde. Ik denk aan de herhalingen in later jaren van
dat smartwerk, de Tweede, die nog wel heel onvolmaakt
en jeugdwerk is maar den Mahler-vriend toch zoo innig
lief, zooals zij vertelt van innerlijken strijd en leed, totdat
het koper met zijn natuurtonen de opening van de
hemelpoort verkondigt en een fluit jubelt, als een vogel
die daar op den drempel zijn lied uitzingt. En ook aan
de derde denk ik met haar prachtig maar veel te lang
eerste deel en haar onvergelijkelijk slot, het eerste Mahlerwerk dat wij hoorden ; en aan de zevende met die fantastische Nacht-muziek en dat hemelstormende laatste
deel waarin het daglicht doorbreekt....
Maar vóór alles dringen zich toch de herinneringen
aan de Achtste en aan het „Lied von der Erde". En
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van de Achtste dan de uitvoering op dien Decemberavond in 1916 toen, midden in den sombersten oorlogstij d, Mengelberg en Mahler ons kwamen opheffen uit
de duisternis naar het licht. Als een Gothische kathedraal
rees ze op ! En nooit heb ik Mengelberg's genie ondergaan als op dien avond. Weggevaagd was nu alle uiterlijkheid, alle virtuoziteit ; daar was geen gedachte meer
aan Mengelberg's glans en roem, daar was alleen het
werk, Mahler's werk, en met een volledig opgaan in die
golven van geluid en ontroering teekende hij de lijnen
van het ontzagwekkende muzikale bouwwerk met volmaakte duidelijkheid af voor de duizend die het uitvoerden en de tweeduizend die met ingehouden adem
deze uitstorting van den Geest der muziek ondergingen.
Naast deze herinnering en gelijkwaardig met haar staat
die aan het „Lied von der Erde" in zoo vele en zoo
voortreffelijke uitvoeringen, want na de mislukking op
het concertgebouw-jubileumsfeest in 1913, toen een
zanger wegbleef en slechts een brokstuk uitgevoerd werd,
is dit verheven lied van weemoed, schoonheid, smart
en aardsch afsterven in waarheid tot eigendom geworden van Mengelberg, het orkest en de trouwe
hoorders.
En zoo blijft de herinnering van hem die zich verdiepen gaat in het mooie dat Mengelberg hem in de
vijf en twintig jaar van zijn werkzaamheid in Amsterdam
gebracht heeft in laatste instantie staan bij de triomfantelijke slot-accoorden der scheppingshymne die de
Achtste is en bij de weemoedige celesta-klanken die het
laatste uitgezuchte „Ewig, ewig" van het „Lied von
der Erde" omspelen.
Groningen, April 1920

^

E. XX 5

11

DE BETEEKENIS DER VROUW IN DE MAATSCHAPPIJ EN DE LITTERATUUR VAN
OUD-ATHENE
(Amsterdamsche Atzlavoordrachfen).
DOOR

K. KUIPER.

II.
Emancipatie. Het woord beteekent letterlijk losmaking uit de slavernij. Is dan inderdaad de Atheensche
vrouw een slavin ? Ongetwijfeld is rechtens haar vrijheid in hooge mate beperkt. De Atheensche staat heeft
zich na de Perzische oorlogen tot op den tijd van Perikles
wonderbaar snel ontwikkeld ; in kunst, in wetenschap,
in levensvrijheid en levensgenieting kent het tempo
dier ontwikkeling geen parallel in de wereldgeschiedenis.
Maar de stuwkracht die de Atheensche democratie voortdreef, die alle burgers naar de markt riep, de legers ver
in het buitenland voerde, den horizont van de Atheensehe belangensfeer oostwaarts en westwaarts uitbreidde,
hield stand vóór het vrouwenvertrek. Zelfs Perikies
zegt in zijn beroemde grafrede, na zijn breede schildering van de glorie der Atheensche samenleving, slechts
dit ééne woord tot de weduwen der gesneuvelde krijgers :
„Indien ik thans ook nog melding maken zal van hetgeen
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vrouwendeugd eischt van al diegenen die in weduwstaat achter zullen blijven, dan kan ik dat alles in één
woord samenvatten. Voor u is het groote roem, indien
gij u niet minder betoont dan uw natuurlijke aanleg is
de grootste eer is het voor een vrouw, wanneer noch
tot lof noch tot berisping haar naam op mannenlippen
komt".
Is het Perikles, Aspasia's echtgenoot die zoo spreekt
Of heeft ook hier Thucydides, de geschiedschrijver, den
staatsman gemaakt tot den drager van zijn eigene gedachten ? Om het even : de Athener van den bloeitijd
handhaaft de gedachte die nog een eeuw later door
Aristoteles zoo scherp is geformuleerd : „De slaaf heeft
macht tot overleg, de vrouw heeft die wel, doch zonder
bevoegdheid tot beslissing, de knaap heef t die, doch
onvolkomen".
Zoo is het inderdaad rechtens, en gedeeltelijk ook
in de praktijk. Gelijk de jonge vrouw — zonder hare
toestemming of medewerking — wordt uitgehuwelijkt,
zoo kan ook haar huwelijk worden ontbonden, zonder
dat zij daarom heeft gevraagd. — Welk een vooruitzicht ! En met hoe groote kalmte geven daarvan de
procesredenen ons voorbeelden !
Nikarete de dochter van Damostratus was gehuwd
met Phanostratus. Maar op zekeren dag krijgt hij de
gelegenheid een erfdochter te trouwen. Hij haalt zijn
vriend Theocritus over, Nikarete als vrouw te nemen.
Bij dezen krijgt zij twee kinderen ; maar als haar man
buitenslands onder de wapenen is lijdt zij gebrek en
moet om in haar onderhoud te voorzien als kindermeid
gaan dienen.
Het blijkt niet dat zulk eene vrouw eenig recht heeft
zich te verzetten. Een vader kan zijn dochter uithuwelijken aan een vriend, een echtgenoot kan aan zijn
broeder of zijn neef zijn weduwe legateeren. Machteloos
staat zij tegenover zulk een beschikking. Als Demosthenes, de vader van den beroemden redenaar sterft,
huwt hij zijne weduwe Cleobule met een bruidsschat
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van 8000 drachmen uit aan Aphobos, die haar intusschen niet neemt. Zij vermag niets tegen den stelselmatigen erfenis-roof der voogden, Aphobos, die zonder
de moeder, en Demophon die zonder de zuster te huwen,
zich meester maken van Demosthenes' vermogen. Blijkbaar trouwens was Cleobule een zwakke vrouw. Terwijl de voogden Demosthenes' opvoeding stelselmatig
verwaarloozen, houdt zij den jongen thuis uit vrees
voor zijn zwakke gezondheid. Maar al was zij minder
zwak geweest, in recht zou zij niet veel hebben vermocht. De Atheensche opvatting is dat de vrouw, uit
den aard van haar zwakheid, bescherming behoeft,
maar tevens voogdij, die hare bevoegdheden beperkt.
Bescherming in ruimen zin, en ook van staatswege. De
groote Aristides liet zijne dochters in benarde omstandigheden achter : toen zorgde de staat voor een bruidsschat, en die gift werd niet als een aalmoes, maar als
een eeregave beschouwd, ja in het nageslacht gehandhaafd. Binnen den kring der stamgenooten geschiedt
hetzelfde. Eene eeredecreet tot huldiging van een
verdienstelijken medeburger beveelt niet zelden met
nadruk zijn verweesde dochter in de zorg van de stamgenooten aan, straf bedreigend tegen wie haar in woord
of daad kwaad mocht doen. In dien zin wordt stellig
de Atheensche vrouw niet op den achtergrond gedrongen.
Socrates geeft bij Xenophon een algemeen ' geldende opvatting weer als hij zijn zoon onderhoudt over den eerbied op welke zijn moeder Xanthippe volgens Xenophons verzekering de lastigste van alle vrouwen die
er ooit geweest zijn aanspraak kan maken. Geëerd
is de huismoeder zeker ; kenmerkend is het b. v. dat
in een van Plato's dialogen Socrates Alcibiades telkens
niet slechts met toevoeging van zijns vaders naam
aanspreekt, maar tot hem zegt, „0 Gij, zoon van Clinias
en Deinomache" ; en wie de genealogieën van bekende
en minbekende Atheners samen wil stellen, of de grafschriften en votiefsteenen der Atheensche burgers bestudeert, zal geen moeite hebben om een aanzienlijke
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lijst van Atheensche matronen op te maken. Toch geldt
in rechten zeer zeker de regel dien de redenaar Isaeus
aanhaalt. „De wet verbiedt dat Bene vrouw verbintenissen aangaat boven de waarde van een medimne gerst".
d. i. in Isaeus' tijd ongeveer een drietal drachmen. Dit
klinkt vernietigend voor ieder die in de Atheensche
vrouw iets anders dan een onvrije dienstmaagd wil zien.
En zeker zal men voor de rechtbank die oude bepaling
wel met ernst „een wet van Solon" hebben genoemd
en uit kracht daarvan menige vrouwelijke beschikking
hebben bestreden. Maar zou het niet te Athene vaak
zijn gegaan als in de moderne maatschappij ? Ons B. W.
zegt in art. 164 : „Ten opzichte van handelingen of
verbintenissen door de vrouw aangegaan wegens alles
vat de gewone dagelijksche uitgaven betreft, alsmede
ten opzichte van arbeidsovereenkomsten door haar als
werkgeefster ten behoeve van de huishouding aangegaan,
veronderstelt de wet dat zij de bewilliging van haren
man heeft bekomen". Voor dienstcontracten heeft
Athene die onderstelling niet noodig : het instituut der
slavernij ontheft de huisvrouw in de oudheid van de
genoeglijke afwisseling van dienstpersoneel die aan ons
leven variëteit geeft. Maar overigens is het natuurlijk
juist zoo geweest als bij ons. Critobulus, een van Socrates' vrienden, drukt dit in ietwat te deftige woorden
met Socrates sprekend, aldus uit : „Ik ben overtuigd,
dat een goede vrouw als deelgenoote in de huishouding
een bezit is van onschatbare waarde. Want door den
arbeid van den man komen meerendeels de inkomsten
binnen, door het huishoudelijk bestier van de vrouw
geschieden de meeste uitgaven. Als die beide dingen op
de juist wijze geschieden wast het bezit aan, zoo niet,
dan gaat het achteruit".
Critobulus is geen burgerman ; toch klinkt ons zijn
verklaring klein-burgerlijk, ondanks zijn deftigheid.
Ongeveer zoo zal de pleiter spreken in een van Lysias'
redenen, Euphiletus wel een burgerman die den
schurk Eratosthenes, een vrouwenverleider van beroep,
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bij zijn vrouw heeft betrapt, en naar Atheensch recht
heeft doodgeslagen. In het naïeve verhaal van zijn eerste
huwelijksjaar vertelt hij hoe hij haar eerst onder controle heeft gehouden, langzaam de teugels vierde en
eindelijk toen hun kindje geboren was haar geheel
vertrouwde en haar de sleutels gaf. Een Atheensche
vrouw vindt dus doorgaans niet de sleutels der provisiekamer onder haar huwelijkscadeaux, en Aristophanes
verzint zooveel leelijke geheimen van valsche sleutels,
die de dames elkaar leeren maken, dat er zeker wel
huisheeren moeten zijn geweest die 't geheele toezicht
aan zich hielden. Maar op den duur is dat ondoenlijk.
En in de burgergezinnen, waar de vrouw meeverdient,
kan dat ook niet zoo zijn geweest. Aan werkvrouwen,
minnen of kindermeiden behoeven wij daarbij niet eens
te denken. Maar stelt u de markt te Athene voor. In
vakken ingedeeld als een groote bazar ook 't moderne
Athene houdt graag de verschillende branches in verschillende wijken is daar alles te koop : schoenen,
boeken, groenten en kaas, bloemen en zoutevisch, vleesch

en gevogelte kan daar iederen morgen de huisheer
want gewoonlijk doen dat de dames niet uitkiezen.
Maar die hem te woord staan zijn dames de la halle,

—

vlug ter taal en rap in het tellen. „Boerenwijven" —
zult ge zeggen of vrouwen uit zóó geringen stand
dat ze in ons betoog niet meerekenen !" Ik zie het
anders in. In een comedie van Aristophanes loopt een
aangeschoten oude heer een broodverkoopster omver.
Wat zegt deze ? „Dat zal je geld kosten, oude heer,
dat je het stalletje van Myrto, de dochter van Ankylion
en Sostrate, in elkaar hebt getrapt !" Men ziet het,
deze broodverkoopster is een echte Atheensche, die
hare beide ouders kan noemen. Maar merkt ook dit op :
zij noemt haar man niet. Zij heeft blijkbaar het gevoel
dat zij voor zich zelf kan zorgen. Ik kan mij deze Myrto
niet voorstellen 's avonds aan haar heer en meester
haar dagwinst in de hand uittellend.
Juist omdat in het democratisch Athene, met zijn
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snelle wisseling van winst en verlies, van armoede en
rijkdom, de standen zoo in elkander loopen, verdienen
deze voorbeelden onze aandacht. De theoretisch geeischte onbevoegdheid der vrouw was niet vol te houden, evenmin als de eisch van hare kloosterachtige
afsluiting in het vrouwenvertrek. Zeker, de wet kent
haar geen eigen bezit toe. Maar zijn de kleerera die zij
ten huwelijk mee brengt, zijn de gouden banden om
haar enkels, is het collier dat haar man haar als huwelijksgeschenk heeft gegeven, ook niet eens haar eigendom ? „Ik verpand er mijn mantel onder" zoo roept
bij Aristophanes een vrouw, en een andere : „De moeder
van Hyperbolus schiet geld op woeker". Zou er in het
theater één man zijn opgestaan om uit te roepen : „Zoo
wel aan het een als aan het ander ontbreekt de rechtsgeldigheid ?" —
Maar dit is comedie. Uit de wereld der processen —
een zeer onaantrekkelijke, kleinzielige en inhalige wereld,
die onze liefde voor Athene eigenlijk het liefst zou willen
voorbijgaan vinden wij herhaaldelijk bewijzen, dat
de rechtsbeperking der vrouw niet consequent werd
gehandhaafd. Dit geldt niet alleen de praktijk. Natuurlijk zijn er te Athene huwelijken geweest, waar de vrouw
de baas was. Zelfs Themistocles had de naam van een
te gehoorzaam echtgenoot, en Xanthippus, een van
Perik]es' zoons uit zijn eerste huwelijk werd tot zijn
wisselruiterij ten koste van zijn vader gebracht door
de verkwistingen van zijn jonge mooie vrouw. Maar als
in procedures over erfrecht testamentaire beschikkingen van een vader in handen zijner weduwe blijken
te berusten, als zulk een weduwe schenkingen doet, en
geld uitleent, en de daaruit voortvloeiende pretensies
voor de rechtbank niet als ongeldig worden bestreden,
ook al blijkt uit niets dat zij onder manlijke assistentie
zijn aangegaan, dan is het duidelijk dat gaandeweg
aan de weduwen althans een grooter zelfstandigheid
in geldzaken is toegekend. Die gevallen zijn niet zeldzaam, maar weinigen spreken zoo duidelijk als hetgeen

160 DE BETEEKENIS DER VROUW IN OUD-ATHENE.
Aeschines op boosaardigen toon van zijn tegenstander
Demosthenes vertelt. „Weet ge
zoo zegt hij ongeveer
hoe Demosthenes, toen hij zijn vaderlijk erfdeel had doorgebracht, aan den kost is gekomen ? Hij
speurde naar huisgezinnen waar de vaders overleden
waren en de moeders het vermogen bestierden. Zoo
heeft hij eens eene familie gevonden, rijk en door een
domme trotsche weduwe met een halfwijzen verkwistenden zoon bestierd. Daar heeft hij zijn slag geslagen".
Nu is Aeschines een buitengewoon
zelfs voor Athene
buitengemeen
kwaadsprekend advocaat ; Demosthenes en Aeschines worden het niet moede elkander erg
elkaars ouders met allerlei onbewijsbare aantijgingen
te lijf te gaan : de schoone Kransrede van Demosthenes
is door tal van zulke beschuldigingen ontsierd ; maar
gevallen als het hier aangehaalde worden niet gefingeerd, als ze volstrekt onwaarschijnlijk zijn. De invloed
van omliggende staten, waar vrouwen, ook zonder assistentie, recht van erflating uitoefenen, slaven vrij laten,
tempelwijdingen doen en schenkingen geven, deden zich
in de vierde eeuw ook te Athene wel gevoelen. Een man
komt niet tusschen beide, als zijne vrouw voor de begrafenis van haar vader geld uitgeeft. Ja een enkele
maal zien wij haar in zulk een geval geheel zelfstandig
een volgens streng recht volstrekt bestrijdbare handeling verrichten. Van een weduwe is de zoon in rechten
de voogd, de kurios, zonder wien zij niets heet te kunnen
doen. Lysias verhaalt nu van een weduwe die een zeer
slechten zoon had in de volgende bewoordingen : „Ik
wil niet alle aanklachten opsommen die zij bij haar
leven tegen hem had. Maar uit hetgeen zij bij haren
dood heeft moeten doen zult gij gemakkelijk opmaken
welk een zoon hij voor haar was geweest. Immers zij
had niet den moed zich zelve na haren dood aan zijn
zorg toe te vertrouwen. En daarom stelde zij aan zekeren
Antiphanes, met wien zij in het geheel niet verwant was,
driehonderd drachmen ter hand ten behoeve van hare
begrafenis".
—
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Voor de beoefenaars van het Attische recht blijven
zulke voorbeelden juridische raadselen. De vragen die
men hier kan stellen mogen wij voorbijgaan. In ieder
geval is het van belang op te merken dat het hier eene
begrafenis geldt, een zaak dus van godsdienstigen aard.
En hierop moet volle nadruk worden gelegd : de voorstelling van de seclusie der Attische vrouw ondergaat
zeer sterke wijziging zoodra wij aandacht schenken aan
hare plaats in het religieuze leven. Men zegt zoo dikwijls „alleen bij godsdienstige feesten zien wij de
Atheensche vrouw van goeden huize in het openbaar
verschijnen". Maar dat „alleen" verliest zijn beperkende kracht, wanneer wij bedenken hoezeer in den
Atheenschen staat geheel het leven is doortrokken van
religieuze elementen.
In onze beschouwing van het kinderleven der Atheensche vrouw werd reeds op dat feit herhaaldelijk gewezen.
Het is niet noodig het daar gezegde aan te vullen door
een opsomming van de lange reeds kalenderdagen op
welke vrouwen in ritueele functie aan het maatschappelijk leven deelnemen, lang te spreken over de eeredecreten aan priesteressen gewijd, over den marmeren
eerezetel op welke de Demeterpriesteres de opvoering
der groote tragediën in het theater bijwoont, zeker
niet als eenige vrouw bij die 't geheele leven der Atheners
beheerschende plechtige samenkomst. Ik wil liever den
schijn van volledigheid niet eens nastreven, maar den
dienst van één enkele godin bespreken. Zoo kan het
duidelijkst blijken hoezeer op sommige, niet zoo heel
zeldzame, tijden de slagboom die de vrouwen van het
openbare leven scheidt, wordt weggenomen. Ik denk
aan den cultus van Demeter en Persephone, vrouwelijker godinnen dan zelfs Aphrodite en Athena, godheden die met den oorsprong der stad het allernauwst
zijn samengegroeid, omdat zij herinneren aan den tijd
toen de stad onder den burg nog een dorp bijna was,
de Atheners boeren en hun vrouwen, nog niet gewend
aan de afscheiding tot welke later de Attische beschaving
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hen zou dwingen, het akkerland, de met thym begroeide
heuvels, de olijvengaarden, de wingerden en de bloemenvelden van het kleine Attica kenden door dagelijksch
verkeer. In de sfeer van dat oude land hadden de Attische
vrouwen lang voor de dagen van Theseus Demeter het
eerst met eigen oogera gezien. Als een zwervende beroofde moeder had de Godin, die over de gansche aarde
hare dochter Persephone zocht, zich neergezet in Eleusis.
Koude, droogte en onvruchtbaarheid hadden den akker
doen verstijven, zoo lang Demeter treurde : want was
de Godin niet zelve de Aarde, evenals hare dochter
Persephone : deze de lentebloei, gene de vruchten
dragende ? In wonderrijke schakeering had zich aan
de godsdienstige verbeelding van het Attische volk de
dubbelgestalte van Moeder en Dochter doen kennen
Zij scheppen en schenken de vruchtbaarheid van het
veld. Door haren zegen gedijt de kudde, en zooals eens
in Eleusis de groote Godin het kind van hen, die haar
gastvrij hadden ontvangen, had verzorgd, ja tot onsterfelijkheid had willen brengen, zoo gaat zij voort de
geboorte te beschermen de kinderen te doen gedijen
en het huwelijk te zegenen. Maar de Godin van Eleusis
doet meer. De moeder, die eens hare dochter heeft gezocht aan de poorten der hel, de dochter die na eenmaal de spijs van den Dood te hebben genuttigd, niet
dan voor een tijd kan scheiden uit het schimmenrijk,
zij zijn ook de beschermsters der geloovigen geworden
tegen de verschrikkingen der hel : Na de homerische
klacht over het wreede schimmenleven klinkt door
hare openbaring de onsterflijkheidsbelofte van Eleusis.
Hebben de duizenden, die jaarlijks optrokken over
de hellingen van den Aigaleos naar het Thriasische veld,
dat alles in Eleusis gezien ? De mysteriën zouden hun
naam niet verdienen, indien wij dat zeker wisten. Maar
zoo veel mogen wij wel vermoeden : in het telesterion,
de inwijdingshal van het Eleusinion, wachtte hen eerre
openbaring. Eerst zagen zij de bloemrijke weiden, op
welke Persephone kransenvlechtend wordt aangegrepen
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en weggevoerd door den Doodsgod met zijn donkere
brieschende vierspan. Dan waren zij getuige hoe op de
van kou verstijvende aarde de plantengroei verstierf
onder den tred van de zoekende mater dolorosa. En
eindelijk : zomerbloei en lichtglans zagen zij herleven,
wanneer door den wil van Zeus het verbond met den
hellevorst wordt gesloten dat Persephone's liefde tusschen aarde en Hades verdeelt. — Maar die doorzichtige natuurmythe zou nauwelijks geslacht op geslacht
gelokt hebben naar de schoone vlakte tegenover Salamis,
indien niet een dieper mystiek element zich in dien
cultus met kracht had ontwikkeld. Wij weten het allen :
de dienst van de beide godinnen en van DionysosTakchos, naast hen vereerd, brengt de belofte der onsterlijkheid. Zonder twijfel, als laatste acte van het heilige
drama in het telesterion verbreekt de opperpriester,
de hierophant, bijgestaan door de priesteressen, het
zegel des doods. De gemeente ziet voor een oogenblik de
duisternis der hel — maar tevens als een lichtend eiland

in die sombere schemering de oorden van zaligheid,
waarin zij zullen vertoeven, die hebben deelgenomen
aan het sacrament, die geproefd hebben van den beker
en gegeten hebben uit den heiligen korf van Demeter.
Die zaligheidsvoorspelling kent geen onderscheid tusschen mannen en vrouwen. En zoo is ook de stoet die
opgaat naar Eleusis gemengd : op deze dagen althans
is de slagboom opgeheven. Vrij en ongedrongen gaat de
schare voorwaarts, in een echt oudgrieksche vermenging van devoten ernst en scherts. „De knieën der oude
mannen raken los" zingt Aristophanes, als hij den tocht
beschrijft — en wij gelooven hem op zijn woord wanneer
hij vertelt, hoe menig bedevaartganger vaak de oogen
zijwaarts wendt naar de bevallige dochters van zijn
buurman in de rij. Zingende en dansende gaan ze voort
en als bij ieder grieksch gedenkfeest zijn er vaste punten
in den tocht, waar gespot en gelachen wordt: 't is immers
een heilige traditie dat oudtijds de dartele Jambe door
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burleske scherts éénhaal Demeter in haar droefheid
had doen glimlachen.
Zulk een dag van gezamenlijke feestvreugde weegt
op tegen vele tijden van huislijke afsluiting. Maar bovendien : de Eleusinia plaatsen de vrouwen op een hoog
standpunt. Niet zoozeer om den praal die sommige
rijke matrones gaarne ten toon plachten te spreiden,
wanneer zij om zich niet met den burgerlijken troep te
vermengen, mede reden op sierlijke wagens : aan die
weelde heeft in de vierde eeuw de staatsman Lycurgus
een eind gemaakt, op grond dat het anti-democratisch
was zóó de vrouwen uit minderen stand hare ongelijkheid te doen gevoelen. Maar de eeredienst der Eleusinische
Godinnen zelf kent aan de vrouw een hooge positie toe.
Priesteressen zijn het, voor wie men de beek, die den
Heiligen Weg doorsnijdt, overbrugt, opdat zij droogvoets de Boeken die steeds onder hare berusting blijven
tempelwaarts mogen dragen. Priesteressen gaan in den
stoet naast den priester, die het heilige Iakchoskind
draagt, als pleegmoeders van den jongen God, en priesteressen hebben zitting in den heiligen raad van Eleusis.
Wanneer een onreine als onwaardig uit de gemeenschap
der mysteriën wordt uitgebannen, dan rijzen gezamenlijk al de leden van den priesterraad, vrouwelijke en
manlijke, overeind en, met het gelaat westwaarts naar
de duisternis van den dood gekeerd, schudden zij het
stof van hun purperen kleed en spreken allen te zamen
de vervloekingsformule uit. Eéns heeft ééne van haar,
de priesteres Theano, door weigering hare zelfstandigheid getoond. Op vrij onzeker getuigenis was Alcibiades
wegens godslasterlijke nabootsing der mysteriën bij
verstek veroordeeld. Zijne goederen waren verbeurd
verklaard, en aan den Eleusinischen priesterraad werd
opgedragen hem te vervloeken, al de priesters en priesteressen tezamen. Toen weigerde Theano, verklarende
„dat zij niet tot vervloeken maar tot zegenen haar
priesterschap had aanvaard".
Ziehier dus Bene positie van de Atheensche vrouw,
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ten volle aan dien van den man gelijk. Het geval staat
niet op zich zelf en wordt welsprekend geïllustreerd
door het feit dat de Eleusinische opperpriesteres, de
vrouwelijke hierophant, bevoegd is nieuwe adepten in
te wijden in de mysterien en van staatswege in het genot
wordt gesteld van Bene eigene ambtswoning.
Het zou niet veel moeite kosten, in den feestkalender
der Atheners verschillende andere dagen aan te wijzen,
die de Atheensche vrouwen op den voorgrond brengen,
of hen bekleeden met gewichtige functies in den eeredienst, al zijn die niet allen zoo belangrijk als het ambt
van de echtgenoote van den tweeden archont, van de
Basilinna, die telkeu jare in 't begin van de lente, vergezeld van negen door haar zelve beëedigde vrouwen,
in naam van het gansche Atheensche volk het mystische
huwelijk met Dionysos voltrekt. Maar wel moeten wij
nog een oogenblik onze aandacht schenken aan he t.
feest der Thesmophoriën. De Eleusinische mysteriën
geven aan de vrouwen deelgenootschap in den gemeenschappelijken eeredienst, doch de Thesmophorosfeeste n
bezit de vrouwelijke burgerschap alleen. Toch is dit
vrouwenfeest in wezen en grondslag een staatsfeest.

Demeter Thesmophoros is de godin, die door het onvolprezen geschenk van den graanbouw aan het nomadenleven der oudste voorouders van Athene een eind heeft
gemaakt ; aan haar dankt Attica den zegen van geregelde
wetgeving, en in die wetgeving vormt naar Grieksche
opvatting het huwelijksinstituut een centraal element :
immers de familie is de kern en oorsprong van den staat.
Geldt alzoo de vereering der Thesmophoros evenzeer de
belangen der huisvaders als die der gehuwde burgeressen,
en is dus eigenlijk dit feest in den vollen zin een staatsfeest, toch heeft van den aanvang af deze opvatting bij
de Atheners gegolden dat aan de moeders en de aanstaande moeders bij uitstek de taak toekwam de schenkster der Thesmoi (Wetten) te vereeren.
De wetten die het huwelijksleven, de gemeenschap
des huwelijks, den kinderzegen, regelen geldt de eere-
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dienst van deze godin. Demeter Thesmophoros is het
die de aanstaande moeder beschermt in de ure des gevaars, die als kourotrophos hare kinderen opkweekt en
als kalligeneia den Attischen burgers en burgeressen
schoon kroost belooft. Het moet wel uit zeer oude dagen
stammen, dat recht van de Atheensche burgeressen om
haar Thesmophoriën-feest geheel vrij en onder elkander
te vieren, en de Atheners mogen er mee spotten, en
hartelijk lachen als Aristophanes, die alles weet, hun
gaat vertellen welke zotternijen er in de vrouwenbijeenkomst worden verhandeld, aan het heilige gebruik zelf
zal niet licht een Athener de hand slaan. Als November
in 't land is, komen de vrouwen ter vergadering bijeen.
Zij hebben een eigen gebouw dat van staatswege in
goeden stand wordt gehouden. Op die bijeenkomst kiezen
zij jaarlijks haar feestpresidentes : een vereerende keus
waarop de gekozenen zich eventueel in een proces als
een bewijs van haar aanzien en eerbaarheid zullen kunnen
beroepen. Die keuze is bindend voor de echtgenooten
der gekozen dames : hij is verplicht om de noodige gelden
te fourneeren zoo wel voor het feestgewaad dat de voorgangsters op den laatsten dag der thesmophoriën dragen
als voor het dames-diner dat een der groote aantrekkelijkheden van de Thesmophoriën vormt. Maar niet alleen
dat de vrouwen — geheel in strijd met het Atheensche
gebruik — een diner houden, de eigenaardige ritus van
het feest brengt ook mee dat ze in plechtigen optocht
den eersten dag de stad verlaten. Dan gaan ze naar het
dorpje Halimus, een paar uur loopens van Athene verwijderd, en blijven daar geheel onder elkander twee
nachten en één dag. Een reeks van oude gebruiken wordt
daar verricht die wij niet behoeven op te sommen, natuurlijk worden er rijen gezongen en dansen gedanst. Er
wordt rouw bedreven en er wordt gevast : straks wordt
er geofferd — een zeer geheimzinnig offer waarvan de
vrouwen overblijfselen mee brengen voor hunne geloovige of bij-geloovige mannen, om die te mengen
onder het zaaizaad ; en als zij na het feest van vijf dagen
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weer tehuis komen om zich weer te buigen onder het
echtelijk juk, dan hebben zij niet alleen aan de thesmophoros de gelofte gedaan, dat zij de huwelijkswetten
zullen in eere houden, niet alleen de kalligeneia gebeden
om „kinderen op den vader gelijkend" ; maar zij hebben
ook vergaderd, besluiten genomen, statuten herzien,
nieuwe wetten voorgesteld. Zou Aristophanes om de
deur hebben gekeken toen hij beweerde dat zij den
eisch hadden gesteld dat de moeders van Atheensche
helden mee moesten aanzitten aan het eeremaal van
de officieele gasten der stad ?
De scherts van den comediedichter teekent den toestand. De vrijheid van beweging welke door den eeredienst aan de Atheensche vrouwen werd genoten, was
zonder twijfel velen mannen niet naar den zin, en voor
de vrouw zelf eene aanleiding om als haar recht grootere
vrijheid te vragen. Misschien werkte tot dit laatste het
eerste mee. De elementen van bijgeloof woekerden sterk
voort onder de Atheensche bevolking. Wanneer een
Atheensche vrouw gedroomd had dat zij aan Athena
of aan Hera een bijzonder wijgeschenk moest brengen,
zal niet licht haar man haar de daartoe noodige gelden
hebben onthouden. Maar als zij een badreis naar Epidaurus
wil wagen ? Zij heat een buurvrouw, met name Ambrosia. Deze was blind aan één oog, en ter genezing naar
het Asklepieion te Epidaurus gereisd. Maar toen zij in
den tempel rondliep en daar hoorde hoe alleen door den
Lempelslaap kreupelen en blinden genazen, had zij spottend gelachen. Toch had zij zich te slapen gelegd. En in
den droom was haar god Aesculapius verschenen, hij
had haar blinde oog geopend, er een genezend vocht
ingegoten en als loon een zilveren zwijn gevraagd. En
toen zij ontwaakte was zij genezen. „Wie 't niet geloofde
kon te Epidaurus het zilveren varken en de inscrip tie
gaan zien". — Wat zal de man zeggen die van zijn vrouw
zoo iets te hooren krijgt ? Als hij zelf juist naar Dodona
is geweest om aan het orakel te vragen „ of hij gelukkig
met zijn vrouw zou zijn", zal hij nauwlijks den moed
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hebben gehad haar de reis naar Epidaurus te ontzeggen !
Maar in het Athene van Perikles, waar sinds een
menschenleven een nieuwe geestelijke strooming, onder
den invloed van sterk intellectueele philosofische levensbeschouwing de oude geloofstraditiën ondermijnde,
werd de waardeering van den zoolang met conservatieven
eerbied gehandhaafde cultus gaandeweg geringer. Geen
van de godsdienstige gebruiken liet men na, offerdienst
en tempelbouw namen eer toe dan af, maar de beteekenis
van den formeel niet gewijzigden godsdienst verminderde. Het is niet meer dan natuurlijk dat in dien tijd
ook in de wereld der Atheensche vrouwen de vraag naar
voren trad of inderdaad de echtgenoote van een Atheensch
burger geen andere eischen aan haar leven mocht stellen
dan den roem van ingetogenheid. Een eeuw vroeger
was het haar hoogste begeerte geweest dat men eenmaal op haar grafsteen zou beitelen : „Zedigheid was
haar leven". Die tijd was voorbij.
Athene bezat noch couranten, noch tijdschriften.
Eene geschiedenis van het feminisme in den overgang
van de vijfde tot de vierde eeuw te schrijven, die op
betrouwbare historische gegevens berustte is nog aan
niemand gelukt. Maar in de litteratuur van die dagen
vindt wie scherp toeluistert telkens even den klank
van Benen emancipatie-drang die zeer verschillend wordt
beoordeeld. Ik bedoel hier nog niet te spreken over de
hooge beteekenis die in de Attische poëzie, d. i. in de
tragedie de zielkundige studie van het vrouwenkarakter
heeft gehad : ik vraag op dit oogenblik nog alleen, wat
ons comedie en tragedie opzettelijk of als bij toeval
over de vrouwenbeweging van den Attischen bloeitijd
zeggen. Alweer spreekt Aristophanes het duidelijkst.
Zijn Lysistrate is een van de zeldzame comedies waarvan men het scabreuze kan schrappen zonder het blijspel te vernietigen. Midden in de ellende der insluiting
van zijn stad, bijna nog in den rouwtijd over den ruïneuzen
afloop van de expeditie naar Syracuse, dicht hij een
klucht, die het failliet uitspreekt over de manlijke
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democratie. Hij roept de vrouwen buitenshuis en daar
zijn ze, juichend bij den oproep en trillend bij de zweepslagen van hun onsterflijke commandante, een antieke
Kenau Hasselaar, maar een Attische. Want Lysistrate
is onsterflijk, niet door haar onvervaarden mannenmoed, maar door haar geest, haar vrouwelijke voortvarendheid. Zij en hare gezellinnen zullen den staat
reinigen zooals zij de wol kaarden ; 't moet uit zijn met
de alleenheerschappij der mannen, die 't slecht hebben
laten liggen. Aan wie de schuld van die alleenheerschappij?
Immers aan de vrouwen ! Hoe vroom en zedig plachten
de Atheensche meisjes wel toe te luisteren als ze Hector
in de Ilias tot Andromache hoorden zeggen :
„Maar ga gij naar uw huis en zorg voor uw eigenen arbeid :
Spinrokken, weversgatouw. De krijg gaat ons mannen ter harte.

Hoe gehoorzaam hadden zij op het tooneel Tecmessa

de krijgsgevangene het hoofd zien buigen bij dat harde
woord van Aiax.
Zwijg stil. Het zwijgen is der vrouwen schoonste tooi !

Dat voorbeeld hadden tot nu toe Lysistrate en haar
vriendinnen gevolgd. Zoo vaak als zij wilden toonen
aan haar mannen dat zij ook voor andere dingen oog
hadden dan voor fijn weefsel of nieuwe schoenen, zoo
vaak zij vroegen : „Wat hebt gijlieden op de volksvergadering besloten ?" of „Hoe staat het met het
belastingvraagstuk ?" of „komt er oorlog ?' dan hebben
steeds hun mannen zich gehuld in de deftigheid van
dat oude antwoord : „Het weefgetouw is vrouwentaak,
't bestuur is 't werk van mannen".
Het zou een dwaasheid zijn, geschiedenis te willen
leeren uit de kluchten van Aristophanes. Trouwens,
een kwart eeuw bijna na de Lysistrate, in 't begin der
vierde eeuw, toen het emancipatie-vraagstuk al veel langer
aan de orde was, heeft Aristophanes in zijn Vrouwenparlement spottend maar duidelijk deze korte inhoudsopgave van zijn politieke belijdenis gegeven : de mannen
kunnen niet regeeren : laat dus de vrouwen de proef
O E. XX 5
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eens nemen". Vraagt gij hem naar 't resultaat
„Een communistische republiek onder vrouwelijk bestuur". Succes ? „Ondergang van den staat, alleen
op een beetje een andere wijze dan voorheen".
Met dat al : het tooneel geeft de weerklank van wa t .
in de wereld gebeurt, de comedie zoo wel als het drama.
Euripides grijpt menige gelegenheid aan om, op anderen
toon dan de merry wives van Aristophanes, de vrouwen
het zelfde te laten zeggen.
Dan spreken zijn Corinthische vrouwen van hare
miskenning. Ze beklagen zich dat de poëzie uitsluitend
mannenwerk is, dat zoodoende altijd van de vrouwen
kwaad wordt gezegd : Maar er zal een andere tijd komen !
„Ook wij vrouwen hebben eene Muze, ook onder ons
zijn er al zijn ze nu nog weinigen die kennis hebben
en beschaving naar ' den aard der mannen".
Dichterlijk doen zulke uitingen in Euripides' tragedies niet aan. En als hij zooals niet zelden gebeurt —
philosofische abstracties op de lippen zijner geleerde
vrouwen legt en eene Melanippe aldus laat spreken
Niet van mijzelf, van mijne moeder is het woord,
dat aard en hemel eerst een enkle massa was,

dan is stillig Aristophanes niet de eenige geweest die
hartelijk lachte om de bas bleu en haar hoogwijze moeder.
Toch zou Euripides zijne heldinnen niet telkens zoo
hebben doen spreken als niet in het Athene van zijne
dagen ook andere vrouwen dan de Aspasia's begonnen
zich los te maken uit de oude banden.
Heeft nu die emancipatie, behalve eene gedeeltelijke
vrijmaking op maatschappelijk gebied, eenig werkelijk
resultaat gehad ? Is de Atheensche vrouw ten tijde van
Demosthenes werkelijk een andere, haren man meer cielijkwaardig, dan de tij dgenooten van Euripides ? Of
heeft althans de school van Socrates, van welke stellig
.

zulk eene beweging uitging, consequent en zonder voorbehoud in die richting gewerkt ? Velen oordeelen zoo
en zij noemen naast Xenophon Plato den grooten apostel
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der vrouwenemancipatie. Ziedaar een punt waarbij nauwkeurig wegen van vaak geciteerde getuigenissen wel geraden is ; immers alleen de litteraire overlevering kan
ons helpen. De kunst, rijkelijker in hare afbeeldingen
dan in een vorige periode, toont ons geen andere vrouw
dan zulk eene, die 't spinnen en weven afwisselt met
de meest uitgebreide bezigheden van het Atheensche
vrouwentoilet. Dat trouwens volleerde zorg voor kleeding
en uiterlijk, het vlechten van 't haar, het plooien va in
den peplos, het kunstig flatteeren van de gelaatskleur
voor vele Atheensche dames eene voorname bezigheid
bleef, behoefde volstrekt nog niet de geestelijke verheffing der vrouw in den weg te staan.
Maar was werkelijk die geestelijke verheffing een ernstig
in overweging genomen onderdeel van het program der
intellectueelen ? Een oogenblik kon het zoo schijnen.
Socrates, die meer dan eenig Athener van zijnen tijd wars
was van alle vooroordeel, zocht opzettelijk verkeer met
Aspasia en haren kring. Meer dan eens moet hij er met
nadruk op hebben gewezen dat hij aan haren omgang,
door haar rijkdom van kennis, haar scherpzinnigheid
haar ruimen blik en haar uitnemenden rhetorischen
aanleg veel dankte. Half in scherts, half in ernst, doet
hij het zelfs voorkomen alsof de beste redevoeringen van
Perikles het werk van Aspasia zijn ; en het is volkomen
zeker dat hij zich beijverde om zoowel zijne vrienden
als hun vrouwen met de levensgezellin van Perikles in
aanraking te brengen. Maar wij hebben geen letter
schrift van Socrates. Geen getuigenis staat ons ten dienste
dat hij het vraagstuk ooit in het belang van de vrouw
zelve theoretisch of methodisch zou hebben behandeld.
Schijnbaar is het met zijne leerlingen anders. Bij hen
vinden wij eene conservatieve en een radicale richting.
De eerste wordt duidelijk door Xenophon vertegenwoordigd. Zelf zal deze zich niet gaarne een conservatief
noemen, en inderdaad, zoo vaak de positie der Atheensche vrouw ter sprake komt, noemen velen zijn naam
als dien van den eersten Atheenschen feminist. Te recht
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Groote beroemdheid heeft in de antieke litteratuur over
de positie van de vrouw menig verhaal uit de anecdotieke
boekjes van Xenophon, die een aardig verteller is. Zoo
de kleine geschiedenis van Aristarchus. Deze, een man
uit de fatsoenlijke kringen te Athene, zit in benarde
omstandigheden : hij heeft een huis vol vrouwelijke
familieleden en lijdt met dezen honger, want het fatsoen
van de familie brengt niet mee dat die dames door
handenarbeid in haar onderhoud voorzien. Naar
onzen zin wel wat uitvoerig, betoogt nu Socrates dat
arbeid nooit schande is : Aristarchus gaat naar huis,
zet zijn zusters aan 't werk ; zij spinnen, en weven, zij
krijgen weer behoorlijk te eten, en inplaats van zuchten
en klagen vervult gezang en gescherts zijn huis. Klinkt
hier niet met volle duidelijkheid de oude les, „dat de
taak van een vrouw binnenshuis is ?" En dan het door
niemand vergeten verhaal van den braven Ischomachus,
dat Xenophen op zoo charmante wijze vertelt. Ischomachus heeft een heel jong meisje getrouwd, een kind,
dat zelf verklaart : „zedig en kuisch zijn, ziedaar alles
wat ik heb geleerd". Met taktvol geduld neemt hij nu
hare opvoeding ter hand : hij leert haar hoe zij de slaven
en slavinnen kan besturen, de zieke dienstmaagd verzorgen, de kleine en misschien zelfs de groote kas
kan houden, de koningin in zijn huis kan zijn ; en zijn
geheele opvoeding culmineert in deze ernstige vermaning : „Voor ons beiden heeft God een schoone taak
bestemd : voor mij den krijg met zijn kou en zijne ontbering, het stadsleven met zijne zorgen ; want dat zijn
de dingen die de geest van den man begeert en die zijn
lichaam verduurt ; maar aan u, vrouwen, gaf hij het
teedere geduld en de vindingrijke liefde die noodeg zijn
voor de opvoeding onzer kinderen".
Xenophon is een romantisch, maar ook een practisch
man. Op allerlei plaatsen in zijn kleinere geschriften laat
hij Socrates over het huwelijksleven spreken ; ook wel
over de huwelijksliefde. Die wenken aan te halen heeft
weinig nut, want meestal zijn ze vrij elementair, maar
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zoowel Xenophons boekjes als de verspreide fragmenten
van andere Socratici wekken het vermoeden dat zij niet
alleen voor mannen maar ook voor vrouwen zijn geschreven.
Een van Socrates andere leerlingen Aeschines, vertelt de volgende anecdote : „Rhodogyne, de koningin
der Perzen, heeft haar rijk tot groote macht verheven.
Zij bezat zoo grooten mannenmoed en zoo groote kloekheid dat zij eens, toen zij, bezig met het opmaken van
heur haar, vernam dat eenige van de onderhoorige stammen in opstand waren gekomen, haar kapsel halfgevlochten liet en 't vlechtsel niet eer voltooide vóór ze die
volkstammen weer tot gehoorzaamheid had gebracht".
Ziedaar de toiletzorgen van een Perzische koningin
teruggebracht tot de afmetingen van een Atheensch
vrouwenvertrek. Ik weet niet, of Aeschines het verhaal
uit Aspasia's mond heeft gehoord ; maar in ieder geval
was het veeleer voor de Atheensche vrouwen dan voor
de mannen bestemd, en dat geldt ook van enkele der
bezadigde wenken die Xenophon aan Ischomachus op
de lippen legt. Deze Ischomachus, die in waarheid een
model. van een echtgenoot mag heeten, en uit de schemering van onnoozele onwetendheid zijne vrouw weet op
te leiden tot een volkomen medebevoegde in de huwelijksvennootschap, heeft ééne correctie, de moeilijkste
misschien, tot het laatst bewaard. Zijn vrouw blanket
zich en ze heeft onder hare sandaaltjes hooge hakken :
geen zeldzaamheid voor Atheensche vrouwen, want het
is gemakkelijker den Atheenschen feestkalender van
buiten te leeren dan de namen der Attische schoenen. —
Ischomachus laat de gelegenheid tot een hoffelijke vermaning niet voorbijgaan en verzekert zijne vrouw „dat
hij haar liever ziet zooals zij is dan zooals zij schijnt te
zijn." Maar zou niet dit geheele korte betoogje over de
ijdelheden van het vrouwentoilet minstens evenzeer tot
de dames van Athene zich richten als tot de mannen ?
De geheele publicistische arbeid van Xenophon geeft
dien indruk. Het is alsof hij tot de Atheensche feministen,
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manlijke en vrouwelijke zegt : „Gij zoekt verbetering
van de taak der vrouw ? Leert haar vrouw te zijn : aan
den haard is haar koninkrijk".
Men zal moeten erkennen dat de beschouwingen van
Xenophon wel wat aan de oppervlakte blijven. Men
hoort er eer den weerklank in van zijn eigen gemoedelijk huwelijksleven na de wisselvalligheden van zijn militaire loopbaan, dan de sporen van een theoretische beschouwing. Veel radicaler en methodischer heeft Plato de
zaak behandeld. Maar zijne theorie heeft uit historisch
oogpunt in zoover geringer waarde, als hij den bodem
der werkelijkheid, ja der mogelijkheid vaak geheel verlaat.
De vrouwenquestie wordt intusschen door Plato behandeld op Bene wijze die aan de daaraan gewijde hoofdstukken van zijn Ideaalstaat een te groote vermaardheid heeft gegeven, dan dat wij die hier niet zouden
moeten bespreken. Bovendien is zijne fantasie met eischen
der werkelijkheid sterk vermengd. Bij de schets die de
platonische Socrates in de eerste boeken van zijne
Republiek geeft van die gedroomde staatsorganisatie
die de belichaming zou zijn van de Gerechtigheid, had
hij er als terloops op gewezen dat in den stand dier met
zorg opgevoerde wachters, die zijnen staat zullen beschermen, geen particulier eigendom zal kunnen bestaan.
Zullen zij hun taak met ongestoorde toewijding volbrengen, dan moet onder hen de meest volstrekte gemeenschap van bezit zijn, ook ten opzichte van vrouwen
en kinderen. Die laatste eisch wekt de begrijpelijke
verbazing zijner toehoorders en zij dwingen hem tot
uitvoeriger betoog. Aarzelend gaat Socrates daartoe
over. Hij wijst allereerst op de volstrekt onredelijke
achteruitzetting der vrouw, en stelt dan de vraag :
Bestaan voor die achteruitzetting aannemelijke gronden ? Immers neen ! De wachters van onzen staat hebben in hoogeren zin de qualiteiten van goede
waaksche rashonden. Zal nu ooit iemand van ons er
aan denken de reuen alleen tot waakhonden op te kweeken, doch de teefjes in 't hok te houden met de uit-
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sluitende taak om voor de jonge honden te zorgen
Neen toch ! alleen letten wij er op dat de manlijke dieren
sterker zijn dan de vrouwelijke. Indien wij voor onzen
staat nu juist zoo met de vrouwen gaan handelen, dezen
op de zelfde wijze èn in de musische èn in de gymnische
kunsten onderwijzen als de mannen, dan zullen wij
mits we letten op de natuurlijke geschiktheid of ongeschiktheid der verschillende vrouwen voor een of ander
bepaald werk, spoedig ervaren dat er al zeer weinig
staatsarbeid is voor welken de vrouw uit hoofde van
haar vrouwzijn onbekwaam zal moeten worden gerekend.
Van deze beschouwing uit komt nu de platonische
Socrates gereedelijk tot zijn theorie van het huwelijkscommunisme. Maar dit philosofisch ideaal, slechts voor
vervulling vatbaar in de sfeer van dien gedroomden staat,
die boven en buiten de werkelijkheid ligt, blijft buiten
het bestek van de Atheensche wereld. Vragen wij, wat
ook in Plato's eigen oogen in deze beschouwing staat
op den bodem der realiteit, dan is het antwoord vrij
eenvoudig : ook in de bestaande maatschappij acht
Plato het noodig en mogelijk dat van de krachten der
vrouw gebruik worde gemaakt Maar merkwaardiger
wijze verdiept hij, de diepzinnige wijsgeer, zich ternauwernood in de vraag, waarin nu eigenlijk die krachten
bestaan. Zijn Socrates wijst zijne toehoorders op Sparta.
Worden niet daar de jonkvrouwen geoefend in hardloopen en worstelen ? Oefenen zij zich daar niet ontkleed zonder dat iemand dat dwaas of belachelijk
vindt ten aanschouwe van allen ? Laten wij, Atheners,
ons dan niet storen aan den spot van preutsche lieden,
en onze vrouwen oefenen voor de taak der wachters.
Bij gelijke opvoeding zal het blijken dat zij daardoor —
ook voor de krijgstaak even geschikt zijn als wij !
Het wekt onze bevreemding dat door Plato en
niet door hem alleen telkens op de mogelijkheid om
de vrouwen tot den oorlogsarbeid op te leiden wordt
gewezen. Maar vreemder nog is het, dat in deze geheele
philosophische beweging geen spoor is te ontdekken
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van een poging om de „vrijmaking" der vrouw te doen
dienen tot de ontwikkeling harer vrouwelijke begaafdheden. Steeds spreekt Plato van „gelijke opvoeding".
Gelijk zijne gemeenschap van vrouwen en kinderen —
met hoe groote kieschheid ook besproken, en hoezeer
ook vrij gehouden van elk zinlijk element geheel den
zegenrijken invloed van het gezinsleven op de staatsgemeenschap buiten rekening laat, zoo streeft ook zijne
geheele theorie aangaande de deelneming der vrouw aan
den staatsarbeid naar eene ontwikkeling die de vrouw
maakt tot een soort van tweedenrangs man.
Men zou kunnen zeggen dat de wijsgeerige ontwikkeling van den Staat der gerechtigheid dien Plato teekent in zijne Republiek geen plaats liet voor dergelijke
détails, dat zijne schets van dit nauwelijks op aarde
te verwezenlijken „Koninkrijk der Rechtvaardigheid"
zich al te zeer van onze aardsche werkelijkheid abstraheerde om tusschen manlijke en vrouwelijke krachten
een essentieel onderscheid te kunnen erkennen. Een element van waarheid is daarin wel. Maar zelfs voor wie
alleen met Plato's Republiek zou willen rekening houden
is het toch maar van geringe beteekenis. Behalve in deze
ééne pericope, waar de vrouw als medearbeidster in den
staats- en krijgsarbeid van de republiek der Wachters
wordt opgenomen, is feitelijk van haar in het gansche
werk geen sprake ; en zulks ofschoon de gedachte om
aan de vrouwen deel te geven in het bestier van den
staat niet een door de constructie van Plato's Gerechtigheidstheorie gepostuleerde consequentie was, maar
een steeds, ook later, vastgehouden denkbeeld. Toen
de wijsgeer op veel hoogeren leeftijd, in zijn Werk over
de Wetten de ideale schildering van zijne Republiek
overbracht op aarde en den staat teekende dien hij voor
menschen, voor Hellenen, bereikbaar achtte, handhaafde
hij zijn oude standpunt : „Toegang tot de bestuursbetrekkingen moet aan de vrouw op veertigjarigen leeftijd
worden gegeven, aan den man op zijn dertigste jaar.
Tot de krijgszaken moet de man van zijn twintigste tot
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zijn zestigste jaar beschikbaar zijn en aan de vrouw
moet, wanneer zij den leeftijd van kinderen krijgen te
boven is, ten opzichte van de krijgszaken datgene worden
opgedragen wat voor ieder van haar passend en mogelijk is, tot op haar vijftigste jaar." En dit is niet de
eenige plaats waarin Plato op dien wensch terugkomt.
Juist de matiging van zijn eisch die in de Leges nog
slechts spreekt van 't geen doenlijk en geschikt is voor
eene vrouw, bewijst wel hoezeer het hem ernst was. Ook
zal hij wel niet de eenige zijn geweest die op zulk eene
wijze de slinkende krijgskrachten zijner stad meende
te kunnen versterken. Aristoteles heeft het althans
noodig geacht op de gevaren te wijzen, die in Sparta
op welks staatsinrichting de platonische sociaalpolitiek
zoo gaarne en met zooveel ingenomenheid placht te
wijzen, de groote vrijheid die de vrouwen genoten, met
zich bracht.
Was voor zulk eene waarschuwing in Athene zelf
aanleiding ? De emancipatie-idealen die in de school
der Socratici waren overwogen, en in den platonischen
staat op zoo radicale wijze waren geformuleerd, hadden
ten slotte tot geen beschouwing van den aard en het
karakter der vrouw aanleiding gegeven die in werkelijkheid hare positie veranderde. Geen wonder, want
ofschoon de wijsgeer in zijn Republiek met zoo veel stelligheid had betoogd dat de aanleg van vrouw en man
gelijk zijn, in den diepsten grond der zaak ziet hij een
groot verschil tusschen beiden. Niet slechts bestaat zijn
vrouwenbevrijding feitelijk hierin dat hij ten dienste
van zijnen staat de vrouw wil maken tot een man van
lagere orde, tusschen man en vrouw maakt ook zijne
scheppingstheorie en zijne zielsleer een scherp en beslissend onderscheid. Twee elementen onderkent hij in
den allereersten wereldtoestand, uit welken onze kosmos is ontstaan, één edeler en voortreflijker uit het welk
het geslacht is geboren dat eenmaal den mannennaam
zal dragen, en een dat aan de vrouwen het leven geeft.
En consequent sluit zich daaraan zijne metempsychose
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aan fantasie zoo men wil, maar toch eene fantasie
die een waardeeringsoordeel inhoudt. „Uit de sterrenwereld daalt onze ziel af tot haar tijdelijk bestaan in het
ardsche. Al wie dat aardsche leven vroom en naar den
eisch heeft volbracht, zal daarna tot de sterrenwereld,
zijn vaderland, terugkeeren. Maar wie daarin faalt neemt
bij zijne tweede geboorte vrouwelijke gedaante aan".
Het is niet noodig en ook niet juist ter verklaring van dit geringschattend oordeel er op te wijzen
dat Plato zelf zijn leven lang ongetrouwd is gebleven.
Deels hangt zijn opvatting van de beteekenis der vrouw
samen met het karakter zijner geheele wijsbegeerte,
deels is zij een uitvloeisel van de algemeen heerschende
opvatting. Feitelijk brengt dus de platonische wijsheid de vraag .aangaande de rechten en de waarde der
vrouw in de gemeenschap niet verder dan Xenophons
eenvoudige betoogen die hadden gebracht. Daalt hij
echter neer uit de hoogten van zijne idealistische of
cosmologische bespiegelingen dan geeft hij ons door
menigen wenk een blik op de wenschen en opvattingen
aangaande huwelijk en vrouwenleven die zich in de
vierde eeuw te Athene deden gelden. Ook hier gaat hij
als streng theoreticus van de gemeenschap uit.
Huwelijk is voor den man plicht. Wettelijk hem daartoe
te dwingen zal wel z e er bezwaarlijk gaan. Maar men kan
hem ernstig raden en vooral men kan op den ongehuwden
staat boete leggen, liefst progressief naar het vermogen.
Ook kan men zorg dragen dat aan den ongehuwde al
dat eerbetoon van den kant der jongeren worde onthouden dat in een goed geregelden Griekschen staat
aan een anderen man door de jeugd pleegt te worden
bewezen. Mag hij zelf een vrouw kiezen ? Zeker ;
mits hij in het oog houdt dat hij bij zijn keuze uitsluitend aan het staatsbelang moet denken, en niet aan zijn
eigen wenschen. Volstrekt noodzakelijk is daarbij dat
hij weet wie hij trouwt ; hij moet zijn bruid leeren kennen vóór het huwelijk, en allerminst mag de quaestie
van den bruidsschi.t wegen. Eigenlijk zou 't beste zijn
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dat die geheel werd afgeschaft. Menig man is er al rampzalig geworden en tot een soort van slavernij gebracht
door de aanmatiging en de tyrannie eener rijke vrouw.
Wil men dus den bruidsschat niet afschaffen dan bepale
men eenvoudig dat bij een huwelijk met bruidsschat gesloten het volle bedrag der huwelijksgift als alterum
tantum in den tempelschat van Zeus en Hera worde
gestort.
Plato acht het ook bij zulk Bene regeling niet ondenkhaar dat de jonggehuwden zich hun plichten niet ten
volle bewust zullen zijn. Staatstoezicht op de echtelieden is noodig. Mochten zij vergeten dat hun allereerste plicht is den staat goede burgers te verschaffen,
dan hebben de opzichters, van staatswege aangesteld,
hen daarop te wijzen, en blijven zij nalatig, dan zal
daarvoor de gerechte straf zijn dat de mannen geen
enkel bruiloftsfeest mogen bijwonen noch eenige plechtige kinderwijding, en dat aan de vrouwen alle gebruikelijke uitnoodigingen tot feest en uitgangen worden
onthouden zelfs hare vriendinnen mogen zij in de
kraamkamer niet bezoeken.
Maar er bestaat toch zoo iets als incompabilite
d'humeur ! Mag dan een Athener in dezen gecorrigeerden
staat niet eens meer scheiden ? Niet zoo als hij dat
thans doet. Er moet een commissie worden benoemd
van tien manlijke en vrouwelijke leden, om met hem te
praten en Bene verzoening te beproeven ! Hier is
het alsof we nog eens de stem van Aspasia hooren. Ook
zij had den naam dat ze op taktvolle wijze weerspannige echtelieden tot het inzicht kon brengen dat niet
alle verandering verbetering is. Dat Plato de functie
van Bene Aspasia overbrengt op Bene staatscommissie
pleit intusschen niet voor zijn practischen blik op huwelijksstoornis. Wel geeft het een glimpje verwarming aan
zijn koele reglementeering dat hij ei aan toevoegt :
„zulk Bene verzoening is wenschelijk terwille van de
kinderen, maar ook opdat de echtelieden tezamen oud
worden".
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Van verbetering of verruiming van de • positie der
vrouw is in dit alles niet veel sprake. Eén oogenblik kan
men soms meenen een klank van romantische gemoedelijkheid in zijne voorschriften te hooren, b.v. als hij
zegt dat men een weduwnaar moet aanraden zoo mogelijk zijn kinderen geen stiefmoeder te geven. Dan komt
ons de vraag op de lippen of hier een echo mag worden
gehoord van het tragisch tooneel. Wij denken aan de
Alcestis van Euripides, aan de liefhebbende vrouw die
ter wille van een echtgenoot, nauwelijks zoo groote
liefde waard, voor haren tijd het leven aflegt doch stervend vraagt : „Een ding smeek ik u, Admetus, huw
niet een andere vrouw, wier stiefmoederlijke hand zwaar
zal drukken op ons beider kinderen". Maar de poëtische
stemming wordt ons spoedig ontnomen wanneer wij
den wetgever hooren voortgaan : „Een weduwnaar die
kinderloos ' achterblijft behoort te hertrouwen. Sterft
een man en laat hij kinderen na, dan blijve de weduwe
in zijn huis om de kinderen op te voeden. Is zij nog jong
en blijkt een tweede huwelijk gewenscht, dan ga zij
daarover te rade met de vrouwelijke commissie die zorg
draagt voor de huwelijken".
Het heeft niet veel nut deze bloemlezing van staatsbemoeiingen voort te zetten. Noch van bevrijding of
verheffing der vrouw geven de platonische wetten eenig
bewijs, noch van dieper inzicht in de intimiteit van een
huwelijksleven zooals wij dat kennen. Telkenmale meent
de lezer iets te vinden dat daarop gelijkt, telkenmale
stelt het voortlezen hem te leur. Uw oog dwaalt over
de voorschriften voor het echtelijk leven, daar verrast
u een zinnetje van bijkans modernen toon : „De jonggetrouwden moeten niet te dicht bij de schoonouders
wonen". Waarom ? „Het is in het belang van
den staat dat eene aanstaande moeder zoo weinig mogelijk commoties heeft". Of een ander maal : „De
kinderen moeten les hebben in alle dingen die voor den
staat nuttig zijn. Meisjes zoo goed als jongens". In
gedachte ziet ge reeds meisjeslycea bouwen, en de nie t
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meer bleeke Atheensche juffertjes naar school wandelen
om geschiedenis en mathesis te leeren. Niet alzoo Plato :
zijn oude wensch naar vrouwelijke militie komt weer op.
„Er is geen reden zoo gaat hij voort, om te zeggen
dat paardrijkunst en worstelen niet passen bij de vrouwelijke natuur : men denke eens aan de Amazonen !" —
Wie zoo ver gekomen is legt het boek der Leges
teleurgesteld ter zijde. Den wijsgeer die ons boeit en
meesleept als hij ons de bovenzinlijke wereld der ideeën
schildert, kunnen wij niet volgen hij zijne koele klassificeering der vrouw. Maar onze teleurstelling bergt
nog eene bijgedachte. De emancipatie-wenschen in den
Socratischen kring ontwaakt, en in de comedie gepersifleerd zien wij gedurende de vierde eeuw niet in vervulling gaan. Moge het voorbeeld van naburige staten
en de gestadige invloed van den cultus Benige verruiming van de traditionneele banden hebben gegeven,
eeu merkbaar onderscheid tusschen de vrouwelijke tijdgenooten van Perikles en die van Demosthenes toonen
ons noch de redenaars, noch de geschriften der philosofen.
De vraag ligt voor de hand, of dan inderdaad de
Atheensche vrouw in zoo groote mate de aandacht verclient, ja zelfs of niet de klassiek-helleensche beschouwing van de waarde der vrouw die uit dit alles spreekt,
een scherp oordeel over de zoo hooggeprezen beschaving
van het oude Athene op onze lippen brengt. Ik zou
aarzelen die vraag te stellen, indien ik meende er een
ongunstig antwoord op te moeten geven. Van de psychologie der vrouw, van haar gemoedsleven, kortom
van al datgene waarom het voor ons modernen begeerlijk is en schoon ook nog van vrouwen die voor
meer dan tweeduizend jaren hebben geleefd te hooren
spreken, zwijgen procesredenen en sociaalpolitieke vertoogen. Maar de dichters zwijgen daarvan niet. In de
poëtische litteratuur der Atheners zullen wij eene ontwikkelingslijn van het vrouwelijke leven kunnen ontdekken die ons noch de redenaars noch de philosofen
hebben geopenbaard.
(Slot volgt).
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Twee jaar later in „O Mensch" komt dan ook het
zelfde probleem terug, en weer is het verdiept en op een
hoger plan gebracht. De oplossing heeft hij ook nu nog
niet gevonden, maar hij is er wel dichter bij gekomen.
Want nu erkent hij ten volle, dat het om eigen dieper
wezen gaat, dat de ziel een geweldige realiteit is en niet
gelochend worden kan. Wat in „Die Rahl" nog aarzelend was en werd vermoed, is hier tot welbewuste overtuiging geworden.
Op tal van manieren wordt 't gezegd in dit boek
in iedere mens is een mooie kern verborgen, zoals de
bruine noot in de groene bast ; dat is zijn eigenlike wezen s
daarin ligt het echt-menselike ; en eerst, wanneer die
mooie kern aan den dag gekomen is, geheel is uitgegroeid, is de mens wat hij wezen moet.
En tegelijkertijd erkent hij, dat die kern ir van geestelik
gehalte. Als zij aan den dag komt, zij 't ook maar een
ogenblik, dan openbaart zich dat niet alleen in een
zeker bezield-zijn, een zich opgeheven voelen, maar in
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echte menselike goedheid. Dat is de kern van iedere
mens, die haar volle ontplooiing vindt in de dienende
liefde. „Denn früher geht's nicht, bis jeder weisz, dass
wir dazu da sind, in jedem den Menschen aufzumachen,
der in Allen gleich ist. Das wird dann wohl wunderschön
sein, wenn's einmal so weit ist" 1 ).
Maar zo ver is 't nog niet. En de grote smart, het heimwee dat 't boek doortrekt, is weer 't zelfde als in „Die
Rahl", het verlangen naar verlossing. Waarom kan die
goede kern maar niet aan 't licht komen ? Waardoor
wordt juist dat meest wezenlike in de mens toch vastgehouden en gebonden ? Dat is de pijnigende vraag, die
't boek van 't begin tot 't eind doorklinkt.
Alle personen, behalve de hoofdpersoon, tonen telkens
een glimp van die innerlike goedheid, maar 't is onmiddellik weer gedoofd ; zij kunnen en durven 't niet ten volle
openbaren, de rijkdom die er toch in hen leeft ; als 't
tevoorschijn komt, dan is 't als bij verrassing, buiten
hun eigen toedoen om. En er zijn er ook, bij wie 't zich
nooit vertoont, die 't in 't geheel niet schijnen te bezitten, al moet 't er toch zijn, hoe diep verborgen ook.
Maar allen zijn gebondenen, die bevrijding behoeven. .
Tegen de achtergrond van deze allen staat lichtend
en stralend de gestalte van de hoofdpersoon, de „Nuszmensch", zogenoemd, omdat hij als vegetariër voornamelik van noten leeft. En evenals Melchior Heitlinger
is deze „Nuszmensch" een ideële figuur, in wie Bahr
de oplossing van 't probleem weer gesymboliseerd heeft.
En nu is dit 't merkwaardige : niet meer zoekt hij de
oplossing in de lochening van de realiteit en het recht
op ontplooiing van 't dieper wezen, niet meer verkondigt hij de berusting in wat hij nu ziet als een o n
verlost-zijn, maar nu zoekt hij de redding juist in de
volkomen uitgroei van eigen wezenskern.
De „Nuszmensch" is een ideële figuur, niet opgebouwd
op wat Bahr zelf van innerlike bevrijding had ervaren, ,
1) S. 199.
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maar op vermoeden en verlangen, wat ook blijkt uit 't
onwezenlike, dat die gestalte aan zich heeft. Geen weerspiegeling is 't van Bahr's reël geestelik bezit, maar de
tot gestalte geworden droom van zijn „Sehnsucht : zo
.zou hij willen zijn : want daar is nu de vrije, harmoniese,
verloste mens, die hij zelf maar niet worden kon. Ook
deze mens is aan de onrust, de innerlike nood ontstegen.
Maar niet als Melchior Heitlinger, door afstand te doen
van zijn dieper verlangen, maar door de volle ontplooiing
van al zijn innerlike rijkdom.
De „Nuszmensch" is de volkomen uitgegroeide goede
kern ; hij is de natuurlike, eenvoudige, onschuldige mens.
De natuur, die ook 't geéstelike omvat, is in hem geheel
tot haar recht gekomen, vanzelf, zoals ook een bloem
en een plant en een dier vanzelf groeien tot wat zij
wezen moeten, zonder strijd, zonder gebrokenheid.
't Spreekt vanzelf, dat hij nu ook in volkomen harmonie is met de natuur om hem heen : hij leeft immers
uit dezelfde bezielende kracht, als waaruit alle andere
schepselen op hun manier ook leven. Met alwat leeft,
zelfs met levenloze stenen, voelt hij verwantschap, omflat alles in de diepte immers één is.
Prachtig is de gevoeligheid voor de schoonheid van
't leven getekend : het beste van zijn impressionistiese
levensbeschouwing is hier bewaard.
Hij leeft zo dicht mogelik bij de natuur ; naakt in 't
gras te liggen is hem de beste remedie voor alle kwalen,
al maken die botterikken van veldwachters 't hem dikwels
lastig !
Roerend is zijn verhouding tot de dieren, waarvoor hij
geen vrees kent, en als hij 's nachts naar huis gaat en
de waakhonden laten op 't geluid van zijn voetstappen
een woedend geblaf horen, dan behoeft hij maar naderbij
te komen, én de honden lopen kwispelstaartend met hem
mee.
Ook heeft hij de blijdschap weer, 't heilige lachen van
de mens, die geen duisternis kent, omdat hij uit 't leven
geen vijandige machten tegen zich voelt opstaan, maar
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niets dan de zegenende macht van 't leven heeft ervaren.
Hij is ook de grote optimist, die 't kwade wel ziet,
maar er niet in gelooft : „Mein Gott hat alles gut gemacht !" ') wordt telkens weer door hem herhaald.
Hij kende ook 't kwade niet, want hij is zuiver volgroeide kern, en weet dus niet van de machten, die deze
kunnen binden en schenden, zoals ieder ander die wel
kent.
Maar 't mooiste toch in hem is zijn grenzeloos vertrouwen in de onverwoestbare goede kern, die wel diep
verborgen kan zijn bij de mensen, maar er niettemin
is. En prachtig is 't beschreven, hoeveel zegen hij brengt
door zijn grote, vertrouwende liefde, eigenlik overal,
waar hij met de mensen in aanraking komt. En dat
wordt dan tot een stukje zuiver Evangelie, als hij dat
arme, verwaarloosde kind ontmoet, een kind van de
zonde, dat de mensen een „Trotterl" noemen, omdat
't zo boosaardig is, blijkbaar niet wel bij 't hoofd, en
de voorbijgangers met stenen gooit. 't Is 't ongeloof,
de harde, strenge, in-de-zonde-gelovende levensopvatting
van de mensen, haar ouders in de eerste plaats, die 't
zo hebben gemaakt. Maar als zij met de „Nuszmensch"
in aanraking komt, en nu eens niet op boosheid, maar
op echte, positieve, aangrijpende goedheid stuit, die
eindeloos is van geduld en vertrouwen, dan duurt 't
niet lang of in de ruwe, onogelike bast komt een scheur
en de mooie kern komt ook daar te voorschijn 2 ). De
mensen hebben zon nodig, zegt de Nuszmensch, evenals
de noten.
Zijn enige smart is, dat hij, ondanks zijn pogingen,
de kern zo dikwels niet aan 't licht ziet komen, en overal
stuit op ongeloof.
Er hangen zeker vele vragen samen met de wijze,
waarop Bahr deze gestalte heeft uitgebeeld ; we vinden
sterke sporen van verwantschap met verschillende be1)
2)

S. 196.
S. 185, fig .
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kende geestelike stromingen, waarmee Bahr blijkbaar
had kennis gemaakt. Maar niets is meer verkeerd, dan
nu in die figuur een soort propaganda voor die stroo
mingen en haar ideeën te gaan zien. Want 't is volkomen
bijkomstig, waaraan Bahr de trekken voor zijn schepping
ontleend heeft, die immers niet zijn eigen geestelik bezit,
maar zijn verlangen moest belichamen.
Als zodanig hebben wij dit boek te beoordelen, wanneer wij vragen naar de betekenis er van in 't geheel
van Bahr's ontwikkelingsgang. En dan herhalen wij
hier is Bahr's levensprobleem op de juiste manier gesteld : het gaat om de verlossing van de innerlike mens,
om de bevrijding der ziel. Het Impressionisme is hij in
dit opzicht te boven en tegelijkertijd het individualisme,
dat daar onverbrekelik mee samenhangt. In de diepte
zijn wij allen hetzelfde, wordt , hier getuigd. De vorm
is bij iedereen verschillend, maar van binnen, op de
bodem van ons wezen, zijn we allen aan elkander gelijk.
Van de buitenkant gezien hebben wij ieder ons eigen
gezicht, maar van binnen gezieñ, wat de kern betreft,
hebben wij allen „das eine göttliche Menschengesicht".
Met alle anderen zijn wij in de diepte één.
Toch is 't de oplossing nog niet. Want nog onoverbrugd
gaapt de klove tussen de onbevredigende, dikwels wanhopig-makende werkelikheid, en de Verlossing, hier als
ideaal getekend. Komt dit misschien mede hierdoor, dat
Bahr toch nog te zeer onder de ban van het Impressionisme was, om de strijd en de geestelike inspanning als
noodwendigheden te aanvaarden, en 't toch nog verwachtte van de als een wonder hem toevallende bezieling, 't toch nog verwachtte op passieve wijze van 't
over hem komende machtige gevoel ? Het volgende
werk, dat als een mijlpaal kan gelden op de weg zijner
ontwikkeling, „Himmelfahrt", geeft op die vraag een
bevestigend antwoord.
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Iv.
„Ons hart is onrustig in ons
totdat het rust vindt in U".
Augustinus.

„0 Mensch" eindigt met een vraagteken en laat 't
levensprobleem van Bahr nog onopgelost. Hij heeft nog
niet gevonden 't éne machtige antwoord, dat 't nijpendst
verlangen stilt, en innerlike vastheid en zekerheid geeft.
Hij is nog altijd de dakloze zwerver, die hunkert naar
een geestelik thuis. In „Himmelfahrt" blijkt hij dat
alles gevonden te hebben, daarin ligt de ontknoping van
zijn levensgang.
Ook wat de inhoud van Bahr's leven betreft, laat „0
Mensch" nog onbevredigd. Hij had de niet geringe taak
te verrichten, om, met niets beginnend, als 't ware weer
opnieuw de waarde en inhoud van 't leven te ontdekken.
En wij zagen, hoe hij steeds dieper groef en in „0 Mensch"
de geestelike inhoud van 't leven weer terug had gevonden.
Maar 't diepste had hij nog niet gepeild. Want wie tot
op de grond van 't leven neerdaalt, vindt 't Eeuwige,
vindt God. En eerst wie God gevonden heeft, heeft
zichzelf gevonden, omdat hij in God heeft alwat hij behoeft om te worden, wat hij in wezen is, om eigen wezen
ten volle te kunnen realiseren.
En daar gaat het nu om in „Himmelfahrt". Men zou
er boven kunnen zetten : de moderne mens en het
religieuze probleem. 't Is een boek van grote diepzinnigheid en niet gemakkelik uit te putten rijkdom. Er is
ontzaggelik veel in verwerkt en 't schijnt wel, dat Bahr
er in heeft willen afrekenen met allerlei levenshoudingen,
die hij zelf een tijdlang heeft aangenomen of die hij
waarnam bij zijn tijdgenoten.
En zo geeft 't, evenals zijn andere boeken, tegelijkertijd een interessant beeld van de Oostenrijkse cultuur
zijner dagen.
Hier moge 't alleen worden beschouwd uit 't oogpunt
van de betekenis ervan voor Bahr's levensgang.
,

.
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Wij zeiden, dat hij in „Himmelfahrt" blijkt God te
hebben gevonden. Maar dit wil niet zeggen, dat hij vóór
die tijd van God niet wist. 't Zou al heel kortzichtig
zijn van „O Mensch" de religieuze geest te miskennen,
maar 't is daar nog meer een religieus vermoeden dan
een werkelike ervaring van God.
Merkwaardig blijkt zijn religieus standpunt in he t
twee jaar vóór „Himmelfahrt" verschenen „Inventur".
Hij vertelt daar, hoe hij op een dag, dat hij een lezing
in Königsberg moest houden en zich lag te vervelen op
de sofa in een hotelkamer, plotseling duidelijk een stem
in zich hoorde zeggen, als vatte zij samen het resultaat
van lange overwegingen : „Entweder ich bin ein Narr
oder Gott ist, denn was ich bin, wäre sinnlos ohne Gott,
also musz Gott sein !" 1 ) Die stem zei hem niets, wat
hij bij enig nadenken ook niet bewust had kunnen vinden.
Want wat hij voor zijn leven nodig had, wat hij zocht
en vinden moést, dat bestond óf niet, en dan was zijn
leven zinloos, óf God bestond. Deze ervaring heeft hij
dan in „Himmelfahrt" ingevlochten in het dagboek
van Blasl.
't Is duidelik, dat God hier meer een eis is van wat
hij tot nog toe heeft ervaren, 't postulaat van zijn leven,
dan een werkelik eigen levend bezit. Hij had geen andere
redenen aan God te geloven, dan de overtuiging : indien
Hij niet bestaat, is mijn leven zonder zin, want om mijn
leven tot voltooiïng te doen komen, heb ik God onvoorwaardelik nodig. Zijn geloof, zou men kunnen
zeggen, berust hier dus op een bewijs uit 't ongerijmde.
Daarmee is in overeenstemming, dat hij in „Himmelfahrt" Domherr Zingler laat vertellen, hoe een tijdlang
zijn geloof enkel hierin bestond, dat hij deed en leefde,
alsof God bestond. Hij hield vast aan God, omdat hij
't eenvoudig zonder God niet doen kon.
Dat dit niet voldoende is, spreekt van zelf. 't Kwam
er nu voor Bahr op aan met deze God, die er zijn moest,
.

1) S. 162.
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in contact te komen. Want alwat hij tevergeefs had gezocht : tot de waarheid van zich zelf te komen, eigen
diepste wezen te kunnen ontplooien, innerlik verlost
te worden van knellende banden, dat alles is in de
beleving van God te vinden.
Deze overtuiging wordt allereerst in „Himmelfahrt"
met nadruk gepredikt : tot zichzelf komen is God vinden ;
zichzelf realiseren is putten uit Gods gemeenschap, om
vandaar te halen, waardoor de echte persoonlikheid
eerst kan worden opgebouwd. „Ich machte die unge-

heuere Entdeckung, dasz Gott ein konstitutives Element
unsres Ichs ist, ja, das Element, das allein den Menschen
erst konstituiert. . Es gilt nur, den Menschen an
Gott zu hängen, und er hängt zusammen" 1). Aldus
Domherr Zingler. En iets verder : „Höchstes Glück der
Erdenkinder ist wirklich die Persönlichkeit. Es fragt
sich nur, wo die zu finden ist. Ich habe sie nirgends gefunden als in Gott. Und wer, unter den Menschen die
ich kenne, sie hat, der hat sie nur in Gott. Erst in Gott
kommt der Mensch zu sich" 1 ).
In 't licht van dit inzicht heeft Bahr's levensprobleem
zich dus toegespitst tot de éne, allesbeheersende vraag :
hoe vind ik God ?
Dit zoeken van God heeft hij belichaamd in de hoofdpersoon, Graf Franz Flayn, die bovendien als vertegenwoordiger van de typies moderne mens en van de Oostenrijkse adel dienst doet. Voor ons is hij hier alleen van belang als de God -zoeker.
Geheel in overeenstemming met Bahr's ontwikkelingsgang is de wijze, waarop Franz Flayn zijn religieus
zoeken begint : hij zoekt impressionisties, hij verwacht
het machtige gevoel, waarin God zich hem zal openbaren.
Hij zag immers godsdienstige mensen om zich heen,
die dat kenden. Daar zijn de kerkgangers, die tegen de
schemering de kathedraal binnengaan, en daar neerknielen voor 't een of ander altaar, altijd op dezelfde
1) S. 392.
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plaats en in dezelfde houding, en dan op de een of andere
manier de bezieling over zich voelen komen. Alles schijnt
dan om hen heen vergeten ; de kleine armzalige mens,
die ze zijn, verdwijnt ; iets groots en glanzends vervult
hun ziel, een ongekende zaligheid, en ze worden opgeheven in sferen, die anders onbereikbaar zijn. Deze
mensen bezitten, wat Franz ontbeert : de verbinding
met God ; zij hebben de onwankelbare zekerheid : hoe
zouden zij nog kunnen twijfelen, waar zij gegrepen worden
door een zo machtige werkelikheid ! En hij bespiedt ze
in de kerken met afgunst.
Ook uit 't dagboek van Blasl, de als knecht verklede
prins, spreekt een mens, die deze ervaring heeft. Uit
eigen aanschouwing kent hij de wereld der eeuwige
dingen. God heeft zich hem geopenbaard als een overweldigende realiteit, en hij heeft alles verlaten, vrouw
en kind, macht en weelde, om in de diepste vernedering
zijn Ik te doden en zich van zichzelf te ontledigen, opdat God woning kon maken in zijn ziel.
En tenslotte zegt Domherr Zingler iets dergeliks, dat
hij wel begon met dat uiterlik geloof, maar tenslotte
toch is gekomen tot de eigen beleving, de ervaring der
genade. „Durch sie", zegt hij, „fand ich Gott und wurde
seiner Realität gewisz, sinnlich gewisz, nämlich durch
innere Berührung, so gewisz, ja mehr, als ich des Sternenhimmels, der Stimme meines Gewissens und
meines selbst gewisz bin" 1 ).
Wanneer Franz Flayn zulke mensen ontmoette en van
hen hoorde, dan werd 't hem duidelik, dat zij bezaten,
wat hij miste, en overal tevergeefs had gezocht. En als
hij besluit bij de vroomheid te gaan zoeken, wat geen
kunst en geen wetenschap en bij velen heeft hij 't
geprobeerd ! hem kon schenken, als hij ten einde
raad, op de rand der vertwijfeling, als laatste kans zich
tot de godsdienst wendt, dan zoekt en verwacht hij de
machtige Godsopenbaring, zoals die anderen ze kenden.
1) S. 392.
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Maar die blijft uit, en al bespiedt hij de kerkgangers in
hun gebed, en al tracht hij van de gelovigen zelf het
geheim hunner vroomheid te weten te komen, het baat
niets. En ook hier zou hij, zoals reeds zo menigmaal,
teleurgesteld het zoeken hebben opgegeven, als hij niet
in aanraking was gekomen met Domherr Zingler, type
van de Rooms-Katholieke prelaat. Wat deze overigens
ook voor iemand moge zijn een oordeel over hem te
vellen, is niet gemakkelik , in ieder geval beschikt
hij over fijne mensekennis en een diep inzicht in 't menselik zieleleven. Hij wijst Franz Flayn de weg. En zijn
hulp bestaat allereerst in een vlijmende kritiek op diens
ganse levenshouding, en, in verband daarmee, op diens
zoeken naar vroomheid. 't Is duidelik, dat in die kritiek
Bahr het oordeel velt over zijn eigen houding ; hier
rekent hij met 't Impressionisme voor goed en deug
af.
-delik
Franz zegt, dat hij God zoekt. Maar de Domherr
zegt : neen, dat verbeeld je je maar ! „Du willst ja nicht

zu Gott. Das hast du dir blosz eingebildet. Zu Gott
wollen heiszt nichts anders mehr wollen als ihn, weil er
allein wirklich ist und alles andere nur in ihm erst wirklich wird ; zu Gott wollen heiszt die Wahrkeit wollen
um jeden Preis. Du aber, wie deine ganze Generation,
ihr habt niemals die Wahrheit gewollt, denn ihr wollt
überhaupt nichts, ihr wollt nichts haben und wollt nichts
sein, sondern von allem haben und an allem Schmecken,
zur Sinnenlust und zum Zeitvertrieb ! Und da du nun
schon überall gustiert hattest und sonst nichts mehr
übrig war, fiel dir ein, schlieszlich doch auch einmal von
Gott zu kosten" 1 ).
Franz wil niet God noch de Waarheid, maar hij begeert vroomheid als een middel ; hij verwacht ervan
het sterke gevoel, dat hem zekerheid geeft. Hij wil dat
ook, wat de echte gelovigen hebben, hij wil ook aangegrepen worden door een machtige hand ; maar niet,
1) S. 393.
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omdat het God is, die hem aangrijpt, maar terwille
van 't bezielde gevoel, om 't eigen onbehagen, ja, zich
zelf te vergeten, en opgelost te worden in de bedwelming. „Ja, ich weisz", zegt Domherr Zinged, „du möch-

test überredet sein, das gerade suchst du, das wünscht
ihr euch alle ! Gepackt, hingerissen, f ortgespüllt werden,
berauscht, überwältigt und sich selber entführt, nur eiij
einzigesmal im Leben, um welchen Preis immer !" 1 )
De Domherr heeft gelijk, wanneer hij deze manier,
vroom te willen zijn, „das ärgste Sakrileg" 2 ) noemt.
Want 't is toch heiligschennis, wanneer men de machtige, alles herscheppende Godservaring, begeren gaat als
streling voor zijn onzekere, afgematte ziel, alleen maar
om te ontkomen aan de knagende onlust, die een mens
verhindert, zich behagelik in 't leven in te richten. „Du
bist ein schwacher Mensch", zo wederom Domherr
Zingler, „der sich bald aufpulvern, bald einschläfern
will, alles immer nur in dem Wunsche, sich endlich
einmal wohl zu fühlen. Die Wahrheit aber ist für Menschen, die stark genug sind, es ertragen zu können,
dasz wir hier uns niemals wohl fühlen" 3).
Door dit koninklijke woord is Franz' zoeken van God
veroordeeld en hiermee wordt de vinger op de wonde
plek gelegd. 't Gaat in 't leven, en zeer zeker in de religie,
niet om 't zich - aangenaam - voelen. Wie 't daarom te
doen is bij zijn zoeken van God, moet op mislukking
stuiten. Want allereerst is die mystieke ervaring van
Gods werkelikheid genade ; en op genade rekent men
niet, maar die ontvangt men, onverdiend en onverwacht, als de ziel er voor ontvankelik is. Maar de ziel
is niet ontvankelik, wanneer men uit is op 't schone,
't meeslepende gevoel, op iets in ieder geval, dat de
natuurlike mens aangenaam is, want de mensen, die God
hebben ervaren, hebben immers juist ondervonden, dat
Hij hen rukte uit de rust en 't welbehagen, dat moeite
1) S. 256.

2', S. 394.
3) S. 172.
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en strijd in hun leven kwam, en zware taken voor hen
oprezen, die de inspanning eisten van heel hun wezen.
Zoals 't zo aangrijpend beschreven is in het Dagboek
van Blasi, die geweldige worsteling om aan 't geschouwde
trouw te zijn en er zich ten volle aan te geven. Daarom
is 't uitgesloten, dat wie 't toch eigenlik om 't machtige
gevoel te doen is, ooit God vinden zal.
Franz, en menige moderne mens met hem, moet van
innerlike houding veranderen. En dan kunnen wij 't in
't kort zo zeggen : de lang vergeten en verwaarloosde
Wil moet weer in ere worden hersteld. Prachtige dingen
staan er over de macht en de waarde van de wil in dit
boek, en daarmee keert Bahr zich vierkant tegen het
Impressionisme, waarin de Wil, 't actief-geestelike immers is verlochend. Nu keert de Wil weer terug, waardoor de mens eerst de hem aangeboden heerschappij
over 't leven kan voltrekken, en zijn koningsnatuur zich
bevestigen kan. „Der Mensch hat doch den aufrechten
Gang ! Aber du, kannst du denn sagen, dasz du deinen
Weg gehst ? Du tuts t doch in deinem eigenen Leben
gar nicht mehr mit, es ist nicht mehr dein, es gehört
dir nicht, es wird an dir vollstreck t, du selbst siehst
blosz neugierig zu, heiszt das noch leben, seid ihr noch
Menschen ?" 1 ) „Kein Wunder, dass ihr euch langweilt,
eine solche Sklavenexistenz musz entsetzlich sein, sie
ist doch wider die Natur des Menschen, der nun einmal
zum Herrn über sich geboren ist t Du bringst dein
Leben damit zu, blosz immer auf dein Gefühl zu horchen
und bist unglücklich, dass du da meistens nichts hörst.
Das musz doch auf die Länge recht langweilig sein.
Lerne wollen, dann erst lebst du selbst, ihr Lebenskünstler kennt die Kunst des Lebens nicht !" 2 )
Dit dient nu ook toegepast op 't religieuze zoeken.
In de plaats van 't wachten op de aandoening, moet
komen: 't zelf aangrijpen van wat er van God is te vinden.
1) S. 259.
S. 262.

2)
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In de plaats van 't uitzien naar 't gevoel, moet komen
de wilsdaad. „Fecit te sine te, justificat te non sine te ",
haalt de Domherr van de Kerkvader aan. Misschien, dat
ontroering en gevoel nog eens zullen komen, en het
religieus leve n zal er door winnen aan diepte en innigheid , maar dat moet : worden overgelaten ; de mens
zelf kan niet anders doen, dan al voelt hij zich ook
,niemals ganz wohl", de waarheid te aanvaarden, er
ernst mee • le maken, er trouw aan te zijn, en door inspanning en strijd heen er zich almeer aan te geven.
Franz moet aangrijpen wat God hem geeft. En als
hij geneigd is de schouders op te halen over zo'n onnozele
raad, hij weet immers niets van God ! daar zoekt
hij immers juist naar ! , dan krijgt hij tot antwoord,
dat hij 't alleen maar niet ziet : 't wonder, 't van God
sprekende teken, waar hij naar verlangt, is er, al is 't
ook anders dan hij verwacht. „Dasz du noch immer
suchst und nirgends findest und immer wieder suchen
muszt, dass du nicht ruhen kannst, dass du die tiefe
Seligkeit . in den Augen der Gläubigen vernimmst, dass
es dich geheimnisvoll in die Kirchen lockt, dass dich
der Wunsch quält, fromm zu sein, ist dir das alles
denn noch immer kein Wunder genug ? Spürst du darin
noch immer die Gnade Gottes nicht ? Hörst du noch
immer die Stimme Gottes nicht ? Was willst du denn
noch von ihm ? Soll er mit dir schreien ? Dir Gewalt
antun ? Immer schwärmt ihr von Freiheit, aber die
wahre, dass nämlich Gott • keinen Menschen zu sich
nimmt, der, wenn Gott ihm . ruft, den vernommenen
Ruf dann auch will, aus eigener Kraft will, die Freiheit
der Entscheidung und eigenen Wahl versteht ihr nicht !
Gott ist auf dich zugekommen, er steht vor dir, nur noch
einen Schritt von dir getrennt, aber diesen Schritt
musst du jetzt selber tun, den letzten Schritt, den einen
Schritt, ihm entgegen, der über, Leben und Tod entscheidet ! Den kann kein anderer fürr dich tun, du muszt
es selbst, tun musst du's. Glaube muss getan sein !" 1 )
.

1) S. 378.
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In 't ongestilde verlangen kan hij een persoonlik
contact met God vinden. Hij zou niet zoeken, als hij
niet door God getrokken werd.
Maar natuurlik is dit niet voldoende. 't Kan een reden
zijn, niet te vertwijfelen, maar hierin alleen vindt hij
niet de God, aan wie hij zich overgeven kan. En daarom
verwijst de Domherr hem dan ook naar de Kerk, de
Rooms-Katholieke wel te verstaan, daar een andere
voor Bahr niet bestaat. De kerk bewaart de Godsopenbaring, die de mensen, de eeuwen door, hebben ontvangen. Als Franz de Domherr eens vraagt, wat toch
eigenlik de Waarheid is, dan antwoordt deze nuchter :
, Ich kann dir leider nur mit der ganz gemeinen Wahrheit dienen. Vielleicht hast du noch einen kleinen
Katechismus, da steht sie" 1 ).
En de kerk geeft nog meer ; zij wijst de weg, waarop
de mens voor God ontvankelik kan worden ; de Kerk
schrijft een geestelik regime voor : de biecht, het gebed,
de mis. Wie dit regime opvolgt, wordt versterkt in zijn
zekerheid van God, neemt toe in vroomheid, en zijn ziel
wordt voorbereid op 't grote ogenblik, dat misschien
eens komt, wanneer God zelf aanklopt aan de poort.
„Dies aber weiss ich aus Erfahrung", zegt Domherr
Zinged, „wer reinen Herzens zu Gott will, und die
Gnadenmittel unsrer Kirche recht gebraucht, verfehlt
ihn nicht" 2 ).
Anders wordt er niets van hem gevraagd : de waarheid aanvaarden, die hem geboden wordt, zich toevertrouwen aan de leiding der kerk, en met inspanning van
eigen bewuste wil doen, wat God door de Kerk hem voorschrijft. Dan zal de vroomheid zijn deel worden.
Maar hier juist stuit de moderne mens op onoverkomenlike bezwaren, want hij heeft de houding verleerd, die daarvoor nodig is. Hij is intellectualisties, hij
wil de waarheid eerst klaar geredeneerd hebben, hij wil
,

1) S. 165.
2) S. 393.
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eerst een Godsbegrip, vóór hij geloven kan, en daarmee
keert hij de orde der dingen om, want er moet eerst geleefd en dan geredeneerd : „ein Kopf, miszbraucht,

darauf zu stehen, statt damit zu denken, ist ein klägliches Ding" 1 ).
En in zijn intellektualisme is hij individualist. Hij heeft
zich een uitzonderingspositie bemachtigd, hij is „ganz
ausgetreten aus dem allgemeinen geistigen Raum", hij
heeft zich losgescheurd van 't Volk, en daarmee van de
Eeuwige Waarheden, die in 't Volk worden bewaard.
Hij komt nu in de hoogmoedige positie van als enkeling
't nu eens te zullen uitmaken, wat waarheid is, buiten
de ervaring der eeuwen om. Dat is „der furchtbare
Wahn, alsob ein einzelner Mensch je die ganze Menschheit sein könnte, noch einmal von Anfang an und auch
gleich im voraus bis ans Ende" 2 ). Dit is een positie,
waaraan hij bezwijken moet.
En 't ligt in de lijn van dit hoogmoedig individualisme,
wanneer hij nu ook op een biezondere manier tot God
wil komen, niet langs de eenvoudige weg van overgave
en zich toevertrouwen aan de Kerk, die iedereen gaat.
Overal heeft hij zijn gereserveerde plaats, dus meent
hij er ook hier een recht op te hebben, en biezondere
„égards" van God te mogen verwachten. „Der alte

Glauben tut's nicht mehr, oder er soll doch wenigstens
einen separaten Eingang für euch haben, das allgemeine
Tor, das allen offen seht, ist euch nicht gut genug. Wenn
schon, denn schon ! Wenn der Herr Graf Franz Flayn,
moderner Mensch, Mann der Wissenschaft, Künstler gar,
sich zum Glauben herablässt, musz der Chor der Erzengel
Gala für ihn anlegen, und dass ein Wunder geschieht,
ist das mindeste, was er erwarten darf" 3).
Dit is de kritiek, die de Domherr op Franz uitoefent
en de weg, die hij hem wijst.
En als hij dan na zijn laatste gesprek met Domherr
1) S. 169.
2) S. 380.
3) S. 367.

HERMANN BAHR.197

zingerl, vóór hij naar 't front vertrekt
want de
oorlog is intusschen uitgebroken , de Dom voorbij
komt, gaat hij er binnen. Er is niemand, er zit alleen
een oude priester in zijn biechtstoel, verdiept in gebed,
wachtend op de geloovigen, die tot hem willen komen.
Eén ogenblik staat Franz daar, onopgemerkt door de
priester, in de machtige stilte van de wijde Dom. En
dan, voordat hij 't weet, ligt hij geknield in de biechtstoel en zegt hij 't lang vergeten gebed op. De ban is
verbroken, de hoogmoed afgelegd, hij heeft zich overgegeven. Dat is 't einde van 't boek, maar 't begin van
een nieuw leven.
.

Dit is, dunkt ons, in enkele lijnen de hoofdinhoud
van „Hi mmelf ahrt" .
Dat hier voor Bahr zelf de ontknoping lag van zijn
levensconflict, lijkt mij onweersprekelik. Het blijkt al
dadelik uit de atmosfeer van deze roman. Hier is niet
meer een ideële gestalte, die hij zich schept om zich te
troosten, de belichaming van zijn verzuchting : ach,
ware ik toch anders !, maar hier is een reëel en alledaags
mens, een mens van vlees en bloed en helaas : maar al
te zeer der werkelikheid getrouw, die in die alledaagse

.

realiteit de weg vindt tot bevrijding. Hier is ook niet
meer de uiting van een meer of minder onbestemd verlangen, een vaag gevoel van onvoldaanheid, maar hier
is een mens aan 't woord, die scherp ziet wat er hapert
aan zijn innerlike levenshouding.
Ook blijkt 't uit zijn laatste, in 1918 verschenen,
roman „Die Rotte Korah's", want daar voelen wij de
kalmte van de tot rust gekomen mens, die op vaste
bodem staat, en „gezeten" is geworden. Dat hij, daar
die vaste bodem de Rooms-Katholieke levens- en wereldbeschouwing is, daardoor veel verder van ons af is komen
te staan, kan aan dat feit niets afdoen. Terwijl wij de
vraag, hoe wij 't moeten waarderen, dat hij daarin
zijn rust gevonden heeft, nog onder de ogen willen zien.
In ieder geval bewijst dit boek, dat de zoeker inderdaad

.
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heeft gevonden en de zwerver is thuisgekomen, zolang,
een nieuw werk van zijn hand ons niet anders leert.

V.
,,...Ich weiss seitdem, was mir vom Schicksal
zugewiesen ist.: von meinem Platz aus, so viel
ich kann, mit zu helfen an der Form der neuere
Menschheit".
H. Bahr.

Wanneer wij tenslotte willen trachten ons oordeel
vast te stellen over de ontknoping, in „Himmelfahrt"
gegeven, , dan moeten wij de overtuigingen, die daar
worden uitgesproken, een ogenblik losmaken van 't feit .
dat deze voor Bahr met noodwendigheid heenwijzen
naar de Rooms-Katholieke kerk als hun consequentie. _
Al is dit niet altijd gemakkelik, omdat de katholieke
gesteldheid soms haar stempel heeft gedrukt op uitspraken, die op zichzelf van algemener geldigheid zijn.
Wij constateeren dan toch allereerst verrijking en verdieping. Bahr is werkelik tot de diepte van het leven
doorgedrongen, hij; die zo geheel aan de oppervlakte
begon. Met niets aanvangende dan 't ideaal van een
zo groot mogelike nerveuze gevoeligheid, heeft hij, geleidelik, de schoonste, wezenlikste waarden hervonden.
Uitgaande van 't tijdelike heeft hij de eeuwigheid ontdekt ; van de zinnen is hij tot de geest gekomen, van d e .
wereld tot God. 't Is allereerst een monumentaal getuigenis van de onoverwinlike macht van de Geest, wie alle
heerschappij toekomt, dezelfde Geest, eens zo smadelik
gelochend.
Van uit dit herwonnen inzicht en bezit kon hij het .
Impressionisme eerst zien in zijn werkelike betekenis en
afdoende bestrijden. De snijdende kritiek, die Domherr
Zingerl op Franz Flayn uitoefent, is Bahr's veroordeeling
van zichzelf en zijn generatie. „Himmelfahrt"'is een
vernietigende aanklacht tegen de levenshouding van
,
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een vorig geslacht en het onze. Want 't Impressionisme
zit ook de moderne mens van heden nog wel in 't bloed;
de ziekte van een vorige generatie kan niet zo snel
worden overwonnen.
In al zijn armzaligheid heeft Bahr 't daar getekend,
hetzelfde Impressionisme, dat eens hemelhoog werd geprezen om de praal waarmee 't optrad, en blijde werd
ingehaald als de verlossing van een vermoeid en blasé
geslacht. En hij heeft 't, dunkt ons, terecht gezien als
symptoom van wat fundamenteler was, symptoom van
tot machteloosheid verslagen intellectualisme en hoogmoed tegenover het leven. Want de overschatting der
verstandelikheid heeft de mens afgesloten van de kostbaarste ervaringen, waarin het Leven zijn diepte en
rijkdom de mensen ontsluit : het machtige, grote gevoel ;
de diepe, sterke ontroering ; de boven de alledaagsheid
uitheffende extaze ; de bezielende vervoering, ook de
religieuze vervoering, waar men nog altijd zo bang voor
is. En nu, machteloos geworden het Leven te ervaren,
en gekweld door de dorheid en leegte van zijn ziel, i s
hij op de jacht gegaan naar gevoelens en emoties en stemmingen om hun zelfswil, als pover surrogaat van wat
de mens, die ontvankelik tegenover het Leven staat
ervaart als genade, als openbaring, en afgezien van de
levensinhoud, die op deze wijze tot de mens wordt gebracht. 't Is hem alleen om 't gevoel te doen als zodanig,.
om de stre!ing van zijn verschrompelde ziel. 't Is een
verfijnde manier genot te zoeken, wat altijd gebeurt,
wanneer men onmachtig is het echte leven te leven.
Wat is dit inderdaad anders dan heiligschennis, een aanranden van, een ontuchtig zich vergrijpen aan wat der
mensheid het heiligste en kostbaarste is.
Dit Impressionisme is uit de levensonmacht van het
intellektualisme geboren en van de hoogmoed, die daarmee onherroepelik gepaard gaat. Want 't is de waan,
als rechter tegenover het Leven te staan, deze enkele
mens, niets dan één enkel schakeltje in de keten der
geslachten, die op hun beurt weer verzinken in de on,.

,
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peilbare afgrond der Eeuwigheid. Alsof 't niet tenslotte
ondoorgrondelik Mysterie is, waaruit wij zijn opgerezen,
en waarheen wij gaan, en waardoor wij zijn omringd
altijd en overal ! Alsof deze eeuwige Diepte niet oneindig
ver overtreft, in rijkdom en volheid en zin, wat wij met
ons verstand, na heel veel inspanning, ervan menen te
begrijpen !
Er is maar één houding mogelik tegenover het Leven,
die van ootmoed, met heel ons wezen open, opdat
er toch niets verloren ga van wat uit die Volheid tot ons
wil komen. In de diepte van ons wezen, oneindig dieper
dan het intellekt, zijn wij met 't Leven verbonden ;
laar is de poort, waardoor wij met 't Leven in contact
geraken ; alleen als die poort open staat, kan 't Leven,
kan God en de Waarheid zich ons openbaren. Maar 't
intellektualisme knijpt die innerlike verbindingsdraad af,
sluit de poort, en daagt dan 't Leven voor zijn rechterstoel: alleen wat hij begrijpt en wat past in 't enge
kringetje, waar zijn zelfzucht zich heeft verschanst,
alleen dat zal hij toegang verlenen. Geloof, intuïtie,
geweten hebben er zich vruchteloos tegen verzet. 't
Resultaat kon echter niet anders zijn dan de onmacht
ten leven. Terecht zegt Bahr : „Setze deinen Fuss ins
Leben, und hast du dann erst gelebt, so willst du's vielleicht schon auch einmal begreifen lernen, und lernst
du's nie, so hättest du doch gelebt, was euresgleichen
stets versagt bleibt" 1 ). En zo kan 't begrepen worden,
dat 't Impressionisme, schijnbaar met niets minder dan
't intellektualisme verwant, daar niettemin de onlosmakelike schaduw van is.
Dit erkend te hebben, en weer opnieuw de weg van
ootmoed en geloof, van geweten en wil als de weg ten
leven te hebben gewezen, is allereerst Bahr's verdienste.
En 't tweede is, dat hij opnieuw de waarde en betekenis der Gemeenschap heeft in 't licht gesteld. Want het
hoogmoedig intellektualisme moest de mens wel los1) Himmelfahrt, S. 169.

HERMANN BAHR.

201

scheuren uit 't verband van 't geheel zijner medemensen.
Ver verheven achtte hij zich boven , het Volk, de „veel
te velen", van wie hij zich afwendde, om zich op te
sluiten in eigen afgezonderdheid of uitgelezen coterie.
Intussen bleef in het Volk de waarachtige innerlike
houding, de ootmoedige houding tegenover het Leven
bewaard, en daarmee de mogelikheid tot dieper leven,
tot geestelike cultuur. Dat is 't, wat ons zo ontroert
in de gestalten van Gorki en Dostojewski, en, in kleiner
afmeting, in sommige figuren uit Querido's Jordaan.
Dat ook is de reden, die een Tolstoi en een Romain
Rolland de toekomst der cultuur afhankelik doen zien
van de vraag, of 't contact met het Volk weer zal kunnen
worden gevonden. Ook Bahr heeft dit gezien : „Denn
dein Elend, das Elend von euch allen ist ja nur, dasz
ihr nicht mehr Volk seid. Der innere Mensch hat nur
so viel Kraft zur Wahrheit, als er noch Volk in sich hat" 1 ).
Uit deze erkentenis moest de idee der gemeenschap
weer omhoog rijzen. Alleen de ootmoedige mens kan
gemeenschapsmens zijn, en haar onmisbaarheid voelen.
Die onmisbaarheid geldt voor 't gehele leven.
In „Inventur" had Bahr al gezegd, „dass der Mensch
am anderen Menschen mehr wird, als irgend einer
jemals allein werden kann" 2 ).
In „Himmelfahrt" heeft hij deze waarheid toegepast
op 't religieuze leven. Ook in religieus opzicht is de
mens afhankelik van de gemeenschap. Wat van de
eeuwige diepten des Levens door de mensheid is gepeild
en geschouwd, en in de gemeenschap wordt bewaard,
is het gegevene voor de mens van het Heden. Niet om
't klakkeloos over te nemen, maar opdat 't eigen geestesoog daaraan worde geopend, en 't eigen religieus besef
en ervaren daaraan worde ontstoken. Door 't contact
met 't gemeenschapsbezit waakt 't innerlik leven eerst
op uit de sluimering der onbewustheid.
1) S. 395.
2) Inventur, S. 20.
O . E . XX 5
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Maar ook : in de sfeer van de religieuze gemeenschap
komt 't diepste in de mens gereder tot groei en bloei..
Daar worden eerder belemmerende banden verbroken
dan in 't isolement ; daarvan gaat bevruchtende invloed uit op 't persoonlik religieuze zijn ; en wat elder s .
zich niet naar buiten waagt, komt daar te voorschijn
in volle schoonheid.
Dit alles weer opnieuw naar voren te hebben gebracht ,.
geeft aan „Himmelfahrt" zijn niet geringe betekenis..
En hierdoor heeft Bahr toch wel iets vervuld van wat hij
als zijn roeping voelde : „mit zu helfen an der Form
der neuen Menschheit". Heeft hij 't ten volle vervuld ?'
Me dunkt, allerminst. Hij heeft de oude tijd uitgeluid,.
hij heeft met de zonden daarvan afgerekend, hij heeft de
geestelike waarden weer ontdekt en plaats ervoor ge
eist in het leven der moderne mensheid, maar hij heeft
niet „de vormen van de nieuwe mensheid" mee gegoten.
Wie iets weet van verlangend uitzien naar de nieuwe
mensheid, wie 't onderaardse groeien en dringen naar
ontplooiing van verborgen mogelikheden heeft menen te
bespeuren, wie zoveel wat in deze tijd gebeurt en is
zoveel verwarring en nood en onvoldaanheid als 't
kloppen is van grote dingen aan de poorten van de tijd,
die kan de vervulling van dat alles er niet in erkennen,
wanneer één, die zijn leven lang worstelde om nieuwe
levensinhoud, tenslotte met pak en zak zich bergen gaat
binnen de veilige ommuring der Rooms-Kahtolieke kerk_
Afleggen de intellectuele hoogmoed en weer ootmoedig,
tegenover het leven staan, betekent toch waarlik niet
noodzakelik : zich zonder bedenken overgeven aan 't
Katholicisme. Met bewuste wil bereid zijn de openbaring
Gods te aanvaarden en er ernst mee te maken, brengt
toch waarlik niet als enige mogelikheid mee : het zonder
voorbehoud aanvaarden van de kleine katechismus.
En de onmisbaarheid der religieuze gemeenschap erkennen heeft toch niet tot onherroepelike consequentie :
erkenning van de Rooms-Katholieke kerk als enige weg
tot zaligheid.
,.

.
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Laat ons, terwille van de duidelikheid, er aanstonds
bijvoegen, dat precies hetzelfde zou moeten worden gezegd, wanneer het eindpunt was geweest een Protestants
kerkgenootschap en b.v. de Heidelber-gse katechismus.
Want 't teleurstellende is, dat Bahr, in plaats van mee
te helpen bouwen aan de nieuwe mensheid, tenslotte
ijn zoeken en worstelen laat verzanden in het bestaande,
en zich gevangen geeft aan de traditie, niet alleen aan
de eeuwige waarheid, maar ook aan de uiterlike vormen.
't Is dan ook ontstellend te zien, hoe hij in „Die Rotte
Korah's" zich rustig in 't bestaande een nest heeft gemaakt, en 't alles maar aanvaardt en er in berust : van
de dringende, jagende dorst naar het Ideaal, van het
brandende, heilige verlangen naar het Leven dat komen
gaat, naar dat wat moest zijn, is er niets meer in te bespeuren. Wij krijgen er 't gevoel, dat alles is zoals 't
wezen moet ; er is immers het Katholicisme, de Katholieke kerk en de Katholieke levensbeschouwing : waarom
zoudt ge iets anders verlangen ? De droom van een

.

nieuwe mensheid, het hunkeren naar een nieuwe cultuur,.
het tastend, maar ingespannen zoeken naar nieuwe vormen van religieus leven en gemeenschap, 't is overbodige
vermoeienis des geestes geworden.
Dit is 't teleurstellende en misschien wel 't tragiese
van deze ontknoping van Bahr's ontwikkelingsgang.
Want, hem volgende, hadden wij gehoopt, dat hij ons
nieuwe wegen zou wijzen, waar misschien een antwoord
zou te vinden zijn op de vele vragen van onze tijd..
Maar hij laat ons zonder antwoord. Als hij zijn hele leven
gezocht heeft naar het Beloofde Land en zich door oneindige moeilikheden heeft heen geworsteld, erg da n
eindelik de grens heeft bereikt, dan kan hij niet verder ,
zijn krachten begeven hem en daar blijft hij nu, voldaan..
Daar zit tragiek in, al weet hij 't misschien zelf niet..
Zeker, 't is begrijpelik genoeg ; als iemand zijn leven
lang gezocht heeft, en eindelik de eeuwige waarheid_
vindt, dan is 't begrijpelik, dat hij ze aanvaardt in de
vorm, waarin ze hem wordt geboden. Des te begrijpeliker,.

.
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wanneer die vorm de kerk is, waarin hij is geboren en
opgegroeid, de enige die voor hem als Oostenrijker
eigenlik in aanmerking kwam, een kerk, getooid met 't
gezag en de glorie der eeuwen en zoveel bezittend wat
een kunstenaarsziel aantrekken moest. Hij heeft te veel
energie misschien verbruikt, om de zonden van zijn tijd
te overwinnen, dan dat hij nog genoeg over hield om
de nieuwe tijd te helpen vormen. Dit is wellicht zijn taak
geweest, die overwinning. Maar dan is 't aan hen, die
na hem komen, om met frisse energie te staan tegenover
hun tijd, om de staf op te nemen waar hij die liet ontglippen : onvermoeid de passende vormen te vinden
voor 't kostbare bezit, dat Bahr mede heeft helpen
ontdekken.

DE SLECHTE VREDE
DOOR

Jhr. Mr. H. SMISSAERT.

John. Maynard Keynes, C. B. The economic
consequences of the peace. London. Macmillan
and Co. Ltd. 1920.

Het boek van Keynes heeft in breede kringen de aandacht getrokken als een streng betoog, een vlammend
protest hier en daar, tegen de economische grondslagen
van den vrede tusschen de Geallieerden en Duitschland,
de aandacht ook wegens den persoon van den schrijver,
die tijdelijk verbonden was aan den „British Treasury"
en van dezen de officieele vertegenwoordiger was ter
Parijsche vredesconferentie tot begin Juni 1919 ; tevens
was hij afgevaardigde van den „Chancellor of the
Exchequer" in den Oppersten Economischen Raad.
Deze ambten legde hij neer, omdat hij geen kans zag
wezenlijke wijzigingen aan te brengen in de (economische) vredesvoorwaarden. Zijn bedenkingen daartegen en tegen heel de politiek der Conferentie ten opzichte der economische vraagstukken, die voor Europa
rijzen, vormen den inhoud van het boek, dat hij in
November '19 schreef.
Er is natuurlijk in deze drijfveer tot het openbaar
maken van bezwaren iets, dat den lezer onwillekeurig
tot omzichtigheid stemt bij het aanvaarden van des
schrijvers beschouwingen en slotsommen. Keynes heeft
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bij de overweging der economische vredesvoorwaarden
een zekere rol gespeeld, heeft getracht zijn inzicht door
de leiders te doen deelen, doch is daarin niet geslaagd
en heeft toen het werk laten varen, kort daarna naar
de pen grijpend om aan heel de wereld duidelijk te maken
waarom zijn denkbeelden juist waren en die der leiders
onjuist en om te voorspellen dat de toepassing van die
onjuiste denkbeelden een ongekende ramp over Europa
zal brengen, terwijl hij ten slotte als „remedies" wijzigingen in het vredesverdrag aan de hand doet, waardoor z. i. nog veel kwaad kan worden voorkomen
Men kan dus van dit boek zeggen : hier is niet aan het
woord een man, die volkomen onbevangen en onpartijdig de zaken beziet en nu tot zekere conclusies komt ;
hier spreekt een teleurgestelde, die zich aan verdere
deelneming heeft onttrokken, omdat de hooger dan hij
geplaatsten het niet met hem eens waren. Zeker
ligt deze bedenking voor de hand ; toch doet zij m. i.
niets af aan de waarde van het betoog. Dat hij aan het
werk der voorbereiding van de vredesvoorwaarden heeft

deelgenomen, waarborgt ons zijn bekendheid met de
ingewikkelde vraagstukken, die daarbij aan de orde
waren ; als „insider" heeft hij op die vraagstukken een
dieper peilenden blik kunnen werpen dan een ander,
die ze slechts van den buitenkant kent. Over 't geheel
maakt zijn werk allerminst den indruk van recriminatie
of zelfverheffing ; hij brengt geen andere dan algemeen
bekende feiten naar voren en leidt daaruit zijn gevolgtrekkingen af ; zijn betoog schijnt sine ira et studio
gesteld ; de slotsommen, waartoe hij geraakt schijnen
mij vrijwel onaanvechtbaar en de gang van zaken, nadat
hij in het naj aar van '19 de pen neerlegde, stelt hem zeker
niet in het ongelijk. Zijn algemeene beschouwing over
het karakter van dezen vrede en over de onafwendbare
gevolgen, die daaruit zullen voortvloeien, komt mij voor
volkomen juist te zijn. Zoo is dan wat hij zegt, zeker
onze ernstige overweging waard, want wat hij bespreekt :
de toekomst van Europa onder de werking van den
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slechten vrede, die de economische onderwerping van
Duitschland beoogt, is èn uit internationaal oogpunt
èn ook voor ons, Nederlanders, van het allerhoogste
belang.
Hoewel de schrijver doorgaande streng zakelijk redeneert, de strekking der economische bepalingen uiteenzet
en haar werking toelicht met behulp van zelfs meer
cijfers dan menigen lezer welkom zullen zijn, heeft hij
toch ook het persoonlijk element in de geschiedenis
dezer Parijsche conferentie niet buiten beschouwing gelaten, heeft zelfs een scherp licht doen vallen op drie
van de vier leiders : Wilson, Clémenceau, Lloyd George.
Onder hen, die Keynes' boek hebben besproken, zijn
er die oordeelen dat hij bij dit persoonlijk element te
lang heeft stilgestaan ; ik voor mij denk daarover anders.
Het is natuurlijk onweersprekelijk dat wij hier staan
tegenover subjectieve opvattingen van den schr., maar
juist hier heeft het feit, dat hij „insider" was onbetwistbare waarde. Bovendien, het ligt voor de hand bij de
waarneming van zekere handeling te zoeken naar de
drijfveeren, waaraan zij was toe te schrijven. Indien het
waar is, dat hier een slechte vrede werd gesloten, wien
is dit te wijten ? Deze vraag heeft meer dan persoonlijk
belang, want de personen, die deze handeling verrichtten,
werden gedreven door stroomingen, waarvan wij de
richting en de kracht willen kennen om na te gaan of
zij straks te keeren zullen zijn en of dan wellicht andere
mannen onder gunstiger invloeden tot betere daden in
staat zullen zijn. Zoo opgevat, gaat, dunkt mij, de beteekenis van wat Keynes over deze drie leiders zegt,
ver uit boven het bijzondere en toevallige ; wij moeten
daarbij niet te veel letten op het anecdotische, dat vanzelf in de persoons-beschrijving insluipt, maar daarboven zien het algemeene, typeerende en innerlijke.
Op 5 October '18 richtte de Duitsche Regeering een
korte nota tot den President der V. S., waarin de „veertien punten" werden aanvaard en om vredesonderhandelingen gevraagd werd. De President vroeg 8 October
,
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aan de Regeering van Duitschland of zij „the terms
laid down" in de veertien punten en in des presidenten
vier „Adressen" definitief aannam en of haar bedoeling
met de onderhandelingen alleen was „to agree upon
the practical details of their application", op welke
vraag het antwoord van Duitschland bevestigend luidde.
Daarna wendde de President zich tot de Geällieerden
met de vraag of zij bereid waren „to effect peace upon
the terms and principles indicated" in welk geval wapenstilstandsvoorwaarden zouden opgesteld moeten worden.
De Geällieerden verklaarden daarop dat zij met Duitschland vrede wilden sluiten „on the terms of peace laid
down in the President's Address to the Congress of
Januari 8," 1918 1 ) and the principles of settlement enunciated in his subsequent Addresses" echter met twee
reserves : ten aanzien der vrijheid der zee werd volledige vrijheid voorbehouden en : Duitschland moest zich
aansprakelijk stellen „for all damage done to the civilian
population of the Allies and to their property by the
aggression of Germany by land, by sea, and from the air".
De vredesonderhandelingen zouden dus een beraadslaging tusschen Duitschland en de Geässocieerden zijn
over de bijzonderheden der toepassing van de veertien
punten. Dit was zegt Keynes een zeer plechtige
verbintenis, want een der voorwaarden, waaronder zij
werd aangegaan, was deze : dat Duitschland bewilligde
in wapenstilstandsvoorwaarden, die dit rijk weerloos
maakten. Zoo was dan de eer der Geällieerden gemoeid
bij stipte nakoming hunnerzijds en bij milden uitleg
ingeval van twijfel.
Wanneer Keynes uitvoerig heeft aangetoond in hoe
flagranten strijd de vastgestelde vredesvoorwaarden
waren met de wederzijds aanvaarde grondslagen, dan kan
hij een bittere klacht niet smoren : „there are few episods
in history which posterity will have less reason to condone, a war ostensibly waged in defence of the sanc,

1) De „veertien punten".
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City of international engagements ending in a definite
breach of one of the most sacred possible of such engagements on the part of the victorious champions of
these ideals". En zelf wel sterk gevoelend hoe scherp
dit verwijt is, voegt hij in een noot daaraan toe, dat
hij deze woorden niet dan na de meest nauwgezette
overweging heeft neergeschreven ; het bijna volkomen
uitblijven van eenig protest vanwege de leidende Engelsche staatslieden doet bij hem de vraag rijzen of hij
zich niet vergist, maar hij meent al de feiten te kennen
en hij kan geen vergissing ontdekken ; in elk geval, den
lezer heeft hij door mededeeling van de feiten tot een
eigen oordeel in staat gesteld
Dit zijn ernstige woorden van een ernstig man, die
zich bewust is van de volle aansprakelijkheid voor het
vonnis, dat hij meent te moeten vellen. Hier hooren
wij, dunkt mij, niet den toon van spijt, waarin de teleurgestelde, wiens invloed geringer was dan hij hoopte,
zou kunnen vervallen. Trouwens, zooals hij zegt : de
lezer van zijn boek kan uit de feiten zijn eigen oordeel
opmaken en ik voor mij zie niet, hoe dit in hoofdzaak
anders zou uitvallen. De „veertien punten" waren geen
vredesverdrag, lieten veel ruimte over, maar hun geest
was duidelijk en in belangrijke aangelegenheden —
ook hun letter. De afstand tusschen geest en letter van
Wilson's opstelling en die van het verdrag is pijnlijk

groot
Hoe dit te verklaren ? Natuurlijk hierdoor : dat
Clemenceau en Lloyd George iets anders wilden dan
Wilson en deze de kracht miste hun zijn wil op te leggen.
Hier komen wij, gelijk men ziet, tot de boven reeds .
aangeroerde „personal factors".
De Franschen aldus Keynes hadden in de economische aangelegenheden van het vredesverdrag de
leiding, in eerste instantie formuleerden zij de meest
bepaalde en verst strekkende voorstellen, waarbij zij
„overvroegen". Het gebeurde nu en dan dat hun taktiek meer succes had dan zij zelven hadden durven
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hopen, doordat het voorstel ongewijzigd werd aangenomen, terwijl ter elfder ure werd uitgemaakt dat geen
discussie met Duitschland over de voorwaarden was
toegelaten. Clemenceau was verreweg de eminentste
rder Vier ; hij wist wat zijn collega's waard waren ; hij
alleen had zijn vaststaande denkdeelden en had alle
consequenties daarvan ' overwogen. Hij alleen sprak
Fransch en Engelsch ; Orlando kende slechts Fransch, de
beide anderen niet. Clemenceau voelde voor Frankrijk
wat Pericles gevoelde voor Athene : alles ; al het overige
bestond niet. De Duitsche mentaliteit vatte hij zoo op,
dat de Duitscher alleen »uigt voor macht en volkomen
onbetrouwbaar is : men kan met hem niet onderhandelen
noch zich met hem verzoenen ; men kan alleen hem zijn
wil opleggen, zijn overmacht doen gevoelen. Duitschland was en bleef ook nu de altijd gevaarlijke vijand,
die altijd op Frankrijk zal loeren ; het was zaak dien
tegenstander voor zoo lang mogelijk onschadelijk te
maken. In de door de . eeuwen heen gevoerde worsteling had Frankrijk nu deze „ronde" gewonnen en moest
daarvan nu alle denkbare profijt trekken tegen den
tijd, dat de volgende ronde zal moeten worden uitgevochten. De Veertien Punten ? De Volkenbond ? Aan
zulke ideölogieën geloofde de „oude tijger" niet, maar
men kon ze Wilson gunnen, indien maar de noodige
waarborgen voor Duitschlands economische onderwerping gevonden werden. Zou die onderwerping prikkelen
tot verzet, dan moesten andere waarborgen weer er voor
waken, dat dit verzet niet tot feitelijkheden kon overgaan. Dit is zegt Keynes de politiek van een oud
man, die in het verleden leeft en niet in de toekomst,
die slechts Frankrijk zag en Duitschland, niet het menschdom, niet de Europeesche beschaving en de geboorte
eener nieuwe orde van zaken
Wie en wat was Wilson ? Wij wisten, zegt Keynes,
dat hij een verheven geest was en meenden dat hij een
sterken wil had, vasthoudend was. Daarin vergisten wij
ons. Hij was niet een wijsgeer, niet een man van macht ;
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hij dacht en voelde theologisch, niet intellectueel ; hij
kwam te Parijs met zijn „veertien punten" en de beste
bedoelingen, maar zonder inzicht in de consequenties,
zonder uitgewerkt plan. Wat kon hij doen ? Zich verzetten ? Naar Amerika teruggaan (gelijk hij eenmaal
dreigde te doen ?) Maar wat zou dan zijn positie geweest
zijn ? Zou het Amerikaansche volk hebben begrepen
dat het hier een strijd gold om internationale goede
trouw en om de toekomst van Europa ? Men heeft het
hem gemakkelijk gemaakt : met de meest spitsvondige
sophismen zijn ook de verst reikende vredesvoorwaarden
voorgesteld als bona fide uitwerking van de veertien
punten. Vijf maanden lang is dit web om den President
heen geweven. En toen Duitschland krachtig protesteerde tegen zoo aperte schending van de gemaakte afspraak, vond het den President tegenover zich als steunende Clemenceau's eisch dat de Duitschers zonder discussie deze voorwaarden hadden te aanvaarden. Lloyd
George verzette zich daartegen tevergeefs : de President
was in zijn ziel overtuigd dat alles correct was behan-

deld. „After all, it was harder to de-bamboozle this old
Presbyterian than it had been to bamboozle him ; for
the former involved his belief in and respect for
himself".
Evenmin vleiend is het beeld, dat elders in zijn
werk sehr. teekent van Lloyd George en diens standpunt. In zake de „reparation" luidde, gelijk wij zagen,
de oorspronkelijke tekst dat Duitschland zou vergoeden
,,all damage done to the civilian population of the
Allies and to their property by the aggression of Ger
een zijner-manybld,sefromthai".In
redevoeringen, die deel van het contract met den vijand
vorm den, had President Wilson bovendien gezegd dat
er zouden zijn „no contributions" en „no punitive damages". De eerst aangehaalde formule moge niet zeer duidelijk zijn, duidelijk is toch wel dat zij den schadevergoedingsplicht beperkte tot nadeel, door de „civilian"
bevolking beloopen, dus niet insloot b. v. de oorlogs-
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kosten der belligerenten. Toch is betoogd, dat deze
kosten, uit belastingen te betalen, als schade voor de
burgerbevolking te begrijpen zijn ! Hoe dit zij, de door
de Geallieerden opgemaakte rekeningen komen Keynes,
ook van het eenmaal ten onrechte ingenomen standpunt, schromelijke overdreven voor 1 ). Ten tijde van
den wapenstilstand dacht geen ernstig staatsman in
de geallieerde rijken aan vergoeding van andere schade
dan de rechtstreeksche, stoffelijke, veroorzaakt door de
invasie en door de duikbooten. Maar weldra veranderde
de situatie. Men merkte dat Duitschland waarlijk geheel uitgeput was en dus alle voorwaarden wel zou moeten
aannemen. Maar er kwam nog iets anders bij. De Engelsche Prime-Minister begreep dat het einde der vijandelijkheden het einde kon zijn van het politieke „bloc",
waarop hij steunde, en begreep ook dat nu binnenlandsche vraagstukken zijn positie zouden verzwakken.
Dus schreef hij schoon daartoe geenerlei aanleiding
was algemeene verkiezingen uit. Nu echter gevoelden
de regeerings-candidaten het gemis van een pakkende
leus ; de oppositie gaf te verstaan dat de Regeering
niet hard genoeg de Duitschers aanpakte. Lloyd George
kende de kaart van het land, liet zich drijven op den
stroom. Hem was eigen wat Keynes scherp maar juist
noemt : „the essential weakness of one who draws his
chief inspiration not from his own true impulses, but
from the grosser effluxions of the atmosphere which
momentarily surrounds him". Persoonlijk geloofde de
Eerste Minister niet in „hanging the Kaiser" noch in
de wijsheid of mogelijkheid eener ruime schadevergoeding. Maar de leus moest luid klinken en zij klonk steeds
luider Wel maakte Lloyd George persoonlijk altijd
1) De Fransche minister Loucheur schatte in Februari '19 in een
ter Senaatszitting gehouden rede de schade der verwoeste gebieden
op 75 milliard francs, terwijl een gezaghebbend economist, de Heer
Pupin in zijn werk „La Richesse de la France avant la Guerre" als
de totale waarde der bezittingen van de inwoners dezer gebieden d e
h elf t van dit bedrag aannam !

.
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het voorbehoud dat niet vaststond of Duitsehland werkelijk alles zou kunnen betalen, maar de kiezer begreep
dat de vijand alle of zoo goed als alle oorlogskosten
dragen zou.
En hoe welkom was dit denkbeeld ook niet in andere
landen, welker Regeeringen uit zelfbehoud weigeren
de diepte der inzinking van de publieke geldmiddelen
te peilen, de tering van het openbaar budget niet naar
de zoo wanhopig geslonken nering durven te zetten en
nu zich vastklampen aan de voorstelling dat Duitschland alles betalen zal ! Maar hoe onverzoenlijk is de
strijd tusschen die voorstelling en de formule, waarop Duitschland zich overgaf ; de strijd ook tusschen
die gedachte en haar kans op eenige verwezenlijking !
Want hoe wil men zulke offers verkrijgen van een vijand,
dien men economisch te gronde richt !
Doch voordat wij dit punt beschouwen, een woord
nog over de „personal factors". Mij dunkt, geen lezer
van Keynes' boek ontkomt aan de vraag, in hoever dit
deel van zijn betoog wezenlijke waarde heeft. Wat mij
betreft, ik meen dat hier valt te onderscheiden. Dat
Lloyd George niet reeds aanvankelijk, maar eerst later
onder den drang der algemeene verkiezingen en toen
met steeds meer klem bijzondere beteekenis aan de
schadevergoedings-formule is gaan hechten, dat is zeker
aanwijsbaar en wordt dan ook door Keynes aangewezen.
Maar de waardeering van Wilson's positie in de vijf
conferentiemaanden is uiteraard subjectief, dus niet
vaststaand. Natuurlijk was het geen onverschillige zaak,
welke mannen dit machtig college van Vier samenstelden, doch men moet, naar mij voorkomt, het gewicht der persoonlijkheid in zaken als deze niet overschatten. Daartoe geraakt men allicht, wanneer men
slechts let op het feit dat deze vier mannen de allerbelangrijkste beslissingen hadden te nemen. Doch konden inderdaad deze beslissingen anders uitvallen dan
zij deden ? Deze mannen waren de dragers van ideeën,
liever gezegd : zij werden door ideeën gedragen ; elk
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hunner vertegenwoordigde een nationale gedachte, het
streven der meerderheid van het volk, dat dien man
had gesteld in dit tijdstip op die plaats. Frankrijk wilde
dat deze oorlog de „revanche" zou opleveren ; toen dan
de oorlog gewonnen, de vijand overwonnen was, viel
er op genade van die zijde niet te rekenen ; Clemenceau
was de aangewezen figuur om de rol te vervullen, waarvan hij zich kweet. Was hij dat niet geweest, hij zou
vervangen zijn geworden door iemand, die overeenkomstig de mentaliteit van het volk de rekening met
den erfvijand had vereffend. In Engeland sprak, meen
ik, de volksgeest zich aanvankelijk minder beslist uit ;
later wel. Keynes' getuigenis bevestigt dit : des Minister's verkiezings-agenten vroegen om „ginger" in de
campagne en hij liet zich drijven door de „grosser elfluxions". Maar daarmee valt dan ook voor een groot
deel het gewicht van zijn persoonlijkheid weg en treedt
daarvoor in de plaats de stuwende kracht der mentaliteit van het Britsche volk.
En Wilson ? Is hij „bamboozled", zooals Keynes.
zegt ? Of heeft hij intuïtief gevoeld dat zijn idealisme
practisch onhoudbaar was tegenover de „real-politik"
der mede-geässocieerden ? Heeft ook hij niet begrepen
dat per saldo zijn volk waarin, zoo ik wel zie, een
wondere mengeling is van idealisme en nuchteren zakengeest vóór alles nu vrede wilde, kon het zijn een vrede
in den zin der „veertien punten", maar anders Benen,
die daaraan zoo nabij kwam (of scheen te komen) als
onder de gegeven omstandigheden mogelijk was ?'
Stuwde ook hem niet de ijzeren noodzaak, tot zijn landgenooten terug te keeren met een vredesverdrag, waarmede zij behoudens dan sommigen bezwaren tegen
den volkenbond zich voldaan konden verklaren omdat het
een einde maakte aan den oorlog, waarbij
Amerika ten slotte niet veel had te winnen ?
Heel de kritiek van Keynes tegen de economische
bepalingen van het vredesverdrag vat ik voor mij minder
op als een persoonlijke kritiek op de Vier, die deze be
.
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palingen ontwierpen goeddeels in strijd met de gemaakte afspraak en in strijd ook daarmede met de weigering van eenige discussie dan wel als een veroordeeling van den geest der volkeren, die deze mannen
dreef tot dit werk.
Hoe zou men ontkennen dat de aan Duitschland opgelegde vredesvoorwaarden niet slechts uiterst hard
zijn, maar dat zij dit Rijk diep treffen in zijn economischen levensader ? De welvaart van Duitschland berustte op drie grondslagen : zijn buitenlandsche handel
(koopvaardij-vloot, koloniën, beleggingen in andere landen, export-handel), de exploitatie van steenkool en
ijzer en van de daarop berustende nijverheidstakken ;
haar vervoerwezen en haar handelspolitiek. Wat blijft
hiervan onder de werking van het vredesverdrag over ?
Duitschland staat aan de Geällieerden af al haar koopvaardij-schepen van meer dan 1600 ton, de helft der
schepen tusschen 1000 en 1600 ton en een vierde van
haar treilers en andere visschersbooten. Voorts verbindt
Duitschland zich op vordering der Geällieerden voor
deze schepen te bouwen van het door hen verlangd type
tot een tonnenmaat van 200.000 ton per jaar, zulks
gedurende vijf jaar, van welke schepen de waarde in
mindering komt van de door Duitschland verschuldigde schadeloosstelling (,,Reparation"). Men kan dus
veilig zeggen, dat de Duitsche koopvaardij is weggevaagd van de zeeën en dat haar herstel voorloopig
ondoenlijk is.
Voorts heeft Duitschland aan de Geällieerden afgestaan „al zijn rechten en aansprakin op zijn bezittingen
overzee", zulks zonder vergoeding, maar met blijvende
aansprakelijkheid voor de Duitsche Regeering ten aanzien van op die bezittingen rustende schulden of verplichtingen.
Bovendien behouden de Geällieerden zich het recht
voor, aan zich te trekken en te liquideeren alle eigendommen, rechten en belangen, ten dagen der in werking
treding van het verdrag toebehoorende aan Duitschers.
,

.

216

DE SLECHTE VREDE.

of aan door Duitschers beheerde (,,controlled") maatschappijen binnen hun (der Geallieerden) gebieden,
koloniën, bezittingen en protectoraten, met inbegrip
der krachtens dit verdrag aan hen afgestane landstreken.
De „Reparation Commission" is bevoegd tot 1 Mei
1921 de betaling te verlangen van een bedrag 18 duizend
millioen pond sterling op zoodanige wijze als zij zal vaststellen, h'etzij in goud, goederen, schepen, onderpanden
of op andere wijze. Deze bepaling geeft aan deze cornmissie de macht tot verbeurd verklaring van allerlei
(ook in Duitschland gelegen) reeds bestaande of te
scheppen waarden.
Wat de steenkolen aangaat, men weet dat de kolenmijnen in het Saar-bekken door Duitschland worden
afgestaan, vrij van alle schulden en lasten hoe ook genaamd. Het administratief beheer over dit gebied wordt
opgedragen aan den Volkenbond, maar de mijnen worden Frankrijk's eigendom. Noord-Silezië (dat 23 % der
Duitsche kolen leverde) zal na een plebisciet aan Polen
komen. Overigens verbindt Duitschland zich, aan Frankrijk kolen te leveren tot een maximum van 20 millioen
ton in elk der eerste en van 8 in elk der laatste vijf jaar,
terwijl bovendien op afbetaling der „reparation" Duitschland zal leveren aan Frankrijk 7 millioen ton jaarlijks
tien jaar lang, aan België voor denzelfden termijn 8
millioen per jaar, aan Italië 412- millioen jaarlijks in 1919
en 1920 en 81 in de zes jaar tusschen 1923 en 1929,
waarbij nog komt een onbepaalde leverantie aan Luxemburg, zoodat de gemiddelde jaarlijksche verplichting
door Keynes op 25 millioen ton gesteld wordt. Voegt
men daaraan toe de hierboven aangeduide leveringen,
dan mag men volgens Keynes aannemen dat Duitschland jaarlijks 40 millioen ton zal moeten wegzenden,
waarna zij voor eigen gebruik ongeveer 60 millioen zal
overhouden, terwijl dit Rijk voor eigen behoefte (spoorwegen en industrie) 110 millioen zou noodig hebben.
,,Every million tons she is forced to export must be at
the expense of closing down an industry" zegt Keynes,
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die het intusschen ondenkbaar acht dat deze bepalingen
zullen worden uitgevoerd en die, wijzend op de behoefte
aan Duitsche steenkolen ook voor de neutrale mogendheden, daarop later doet volgen : „If the distribution
of the European coal supplies is to be a scramble in which
France is satisfied first, Italy next, and every one else
takes their chance, the industrial future of Europe is
black and the prospects of revolution very good".
Weinig minder verderfelijk voor Duitschlands toekomst zijn de beschikkingen omtrent ijzererts. Wat de
handelspolitiek betreft, verbindt Duitschland zich gedurende vijf jaar op den voet van de meest begunstigde
natie te handelen met de Geällieerde en Geässocieerde
Rijken zonder beding van wederkeerigheid, terwijl het
derde der veertien punten inhield „the removal, so far
as possible, of alle economic barriers and the establishment of a equality of trade conditions among all the nations
consenting to the Peace and associating themselves for
its maintenance".
Dit is niet het eenige punt van onverzoenlijken strijd
tusschen Wilson's program en het verdrag. Ook werden
van dit verdrag hierboven lang niet alle, doch slechts
de allerbelangrijkste economische bepalingen kort weergegeven. En nog was hierbij niet sprake van de te vorderen „reparation", waaraan Keynes een afzonderlijk
hoofdstuk wijdt en waarvan het hem niet moeilijk valt met
statistische gegevens te betoogen dat de vermoedelijk
te vorderen millioenen, op welker ontvangst de Geällieerden rekenen, door Duitschland niet kunnen worden
opgebracht.
Welke toekomst wacht ons dan onder de werking van
bepalingen als hier vastgesteld werden ?
Wanneer Keynes met zijn beschouwingen genaderd
is tot „Europa after the Treaty", vangt hij aan met
de woorden : „This chapter must be one of pessimism".
Hij wijst op de allergewichtigste vraagstukken, die door
dit vredesverdrag niet zijn opgelost : het economisch
herstel van Europa, de aankweeking van goede nabuurO E. XX 5
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schap tusschen de Geallieerden en de verslagen Centrale
Rijken ; de herschepping van orde in Rusland ; een
regeling van de schuldenlast, die Frankrijk en Italië
drukt enz. „It is an extraordinary fact that the

fundamental economic problem of a Europe starving
and disintegrating before their eyes, was the one question
in which it was impossible to arouse the interest of the
Four". Deze bestendiging van wanorde is een allerernstigst gevaar. „An inefficient, unemployed, disorganised
Europe faces us, torn by internal strife and international
hate, fighting, starving, pillaging, and lying. What warrant is there for a picture of less sombre colours ?"
Waarheen zal die staat van zaken ons leiden ? Het
leven gaat voort, maar de maat van lijdzaamheid kan
overloopen, dan is de lijder ontvankelijk voor iedere
leer, die hem uitredding, hoe dan ook, voorspiegelt.
Wanneer wij, zoo roept Keynes uit, voortgaan te streven
naar de verarming van Centraal Europa, dan durf ik
voorspellen dat de wraak niet zal uitblijven. Niets kan
dan voor langen tijd dien burgeroorlog tusschen de
krachten der Reactie en de wanhopige stuiptrekkingen
der Revolutie tegenhouden, waarbij de verschrikkingen
van onzen oorlog met Duitschland in het niet zullen
verzinken en die aan welke zijde de overwinning ook
wezen moge de beschaving en den vooruitgang van
ons geslacht zal vernietigen
Moeten wij niet zoo voegt hij hieraan toe —
ook al zou de uitkomst ons teleurstellen, onze gedragslijn
bepalen naar betere verwachtingen en gelooven dat de
voorspoed en het geluk van het eene land die vary het
andere land bevordert, dat de broederschap der menschen geen ijdele leus is en dat volkeren nog steeds andere
volkeren als medeschepselen kunnen bejegenen ?
In deze woorden zie ik heel de vraag der waardeering
van dezen vrede geheven op het hooge plan, waarop
alleen een zuivere waardeering mogelijk is. Deze vrede
werd gedicteerd door haat. Slechts een op verzoening
,

_
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berustende vrede kan ons geslacht weer brengen op
den weg van voorspoed en van geluk.
Dat Duitschland niet de offers zal kunnen brengen,
waartoe het zich heeft verbonden, is een stelling, die
Keynes waarschijnlijk maakt door er op te wijzen dat
dit land bijna al zijn koloniën heeft verloren en daarbij
zijn overzeesche handelsverbindingen, zijn koopvaardijvloot en zijn bezittingen in het buitenland ; het heeft
10 % van zijn grondgebied en van zijn bevolking in
andere handen zien overgaan ; het stond 3 van haar
steenkolen- en 4 van haar ijzererts-winning af ; twee
millioen van zijn zonen stierven in den bloei der jaren ;
vier jaar lang leed het volk gebrek ; de oorlogsschuld
is reusachtig ; de valuta gedaald tot een ongekend peil ;
het wordt bedreigd door revolutie in het eigen land en
bolsjewisme aan de grenzen ; het is terneergeslagen
door een langdurigen, alle krachten uitputtenden, in
een nederlaag eindigenden oorlog hoe wil men
verwachten dat dit land onder zoodanige omstandigheden
offers zal kunnen brengen, waartoe het zelfs vóór den
oorlog in de dagen van gunstige conjunctuur niet in staat
zou zijn geweest ?
Den lezer, die in de bijzonderheden van het betoog
belang stelt, moet ik daarvoor naar het boek van Keynes
verwijzen. Een samenvatting van de vele door hem
medegedeelde cijfers is in kort bestek niet wel mogelijk ; laat mij slechts zeggen dat die cijfers inderdaad
den sterken indruk wekken dat meer verlangd wordt
dan bij mogelijkheid kan worden geleverd. Gegeven de
mentaliteit, waarin de economische voorwaarden onder
leiding van Frankrijk werden opgesteld, is dit ook niet
verwonderlijk : de opzettelijke bedoeling was immers
den vijand zoo weerloos te maken en te houden, dat een
tegen-aanval zijnerzijds in afzienbaren tijd uitgesloten
zou zijn. Haat en angst dicteerden dezen vrede. Zij, die
zich daardoor lieten leiden en drijven, zagen voorbij,.
dat op den duur ook hun belangen daardoor worden
geschaad : in onze economische samenleving zijn de

.
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banden tusschen de verschillende Rijken der beschaafde
wereld zoo nauw samengeweven dat niet één van die
Rijken kan lijden of de andere lijden mede. Een slechte
vrede is een voor allen schadelijke vrede. Een blijvend
verzwakt Midden-Europa kan niet in het belang zijn.
van het overig deel der Oude Wereld noch ook van
de Nieuwe.
Maar wat dan ?
Keynes wijdt zijn laatste hoofdstuk aan „Remedies".
Na gewezen te hebben op het singuliere feit, dat bij dit
vredesverdrag noch een bepaalde som als schadeververgoeding noch ook een vooraf vastgestelde wijze en
tijdbepaling van voldoening is aangenomen, doch dit
een en ander o. m. is overgelaten aan de „Reparation
Commission", die de meest buitengewone, discretionaire
bevoegdheden bezit, stelt hij eenige middelen voor, die
onder vier hoofdpunten te brengen zijn : herziening van

het vredesverdrag, vaststelling (d. i. wederzijdsche
schrapping) van inter-geässocieerde oorlogsschulden,
internationale geldleening en valuta-hervorming ; rege-

ling van de betrekkingen tusschen Midden-Europa en
Rusland.
Dat deze middelen niet zouden kunnen leiden tot een
minder bange toekomst dan de schr. voorziet, zou ik
niet durven beweren, wel dat de kans op hun aanwending sedert de aanprijzing daarvan in November
'19 er niet grooter op is geworden. Men kan, dunkt
mij, met stelligheid zeggen, dat b. v. herziening van
het vredesverdrag voor 't oogenblik en allicht voor
langen tijd nog ligt buiten de sfeer der vraagstukken
van a ctueelen aard. Anders staat het met de quaestie
eener internationale geldleening, bij welk denkbeeld de
gedachte aan het „plan-Vissering" oprijst. Wat hiervan
zal worden, moet men afwachten. Ook en dit is een
punt van overwegend practisch nut hoe de „Reparation Commission" haar taak zal opvatten : of zij, op
haar bevoegdheid steunend, Duitschland van jaar op
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jaar zal uitmergelen dan wel of zij dit Rijk een kans
op herstel wil gunnen.
Doch al deze vragen worden in laatste instantie
wederom geheel beheerscht door de mentaliteit der
machthebbers. Dat gevoelt Keynes ook zeer wel, waar
hij zegt : wanneer wij meenen dat voor 't minste tijdens
een menschengeslacht aan Duitschiand zelfs geen bescheiden mate van welvaart kan worden toevertrouwd ;
dat al onze nieuw verworven bondgenooten engelen des
lichts zijn, al onze vijanden van de laatste jaren, Duitsehers, Oostenrijkers, Hongaren en de rest, kinderen
des duivels ; dat Duitschiand van jaar op jaar verarmd
moet worden en zijn kinderen hongerend en ondervoed
gehouden en dat het land door de vijanden moet worden
uitgebuit ; dan zal men al mijn voorstellen verwerpen
en in 't bijzonder die, welke er toe kunnen leiden dat
Duitschland een deel terugwint van zijn vroegere stoffelijke welvaart en middelen van bestaan vindt voor
de industrieele bevolking zijner steden
Inderdaad, blijft de geest die dezen vrede dicteerde,
heerschen, hoe kan men op wijziging van de hardste
bepalingen eenige hoop voeden ? Maar zal die geest
blijven heerschen ? Waardoor, wanneer zal de strooming zich verleggen en zal in de geallieerde volkeren
een meerderheid tot het inzicht komen niet alleen dat
„lites finiri opontet" en dat een vrede zonder vredes-gezindheid een onwaardige vertooning is, waarbij niets
anders gebeurt dan dat de overwinnaars de buit verdeelen, maar tot het inzicht ook dat het een dwaasheid
is een oorlogsschatting te vergen van een vijand, dien
men buiten staat stelt door ontwikkeling van zijn volkskracht die schatting op te brengen en dat deze dwaasheid
zich ook wreekt aan hen, die haar begaan, doordat de
verzwakking van den vijand ook buiten diens grenzen
nawerkt ?
Wij moeten niet vergoten, dat wij als 't ware nog
midden in de geschiedenis van den na-oorlog staan.
Daardoor is onze blik verduisterd en wij kunnen niet
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nu reeds een kentering verwachten, ons thans zelfs nauwelijks nog voorstellen dat zoodanige kentering ooit
zal intreden. Het tegenwoordige schijnt blijvend ; toch
weten wij te leven in een overgangstijdperk. Sterk
heerscht in den geest der volkeren nog de oorlogs-psychose
maar zij zal ongetwijfeld verzwakken, gelijk ieder sterk
gevoel mettertijd uitslijt. Het vredesverdrag is nog van
zeer jongen datum ; het schijnt ons een onaantastbare
regeling, waarin voor onafzienbaren tijd de internationale
verhoudingen zijn vastgelegd. Maar hoevele van dergelijke verdragen zijn geheel of ten deele onuitgevoerd
gebleven of zijn gewijzigd geworden ? Men herinnert
zich uit onze vaderlandsche geschiedenis den Hollandschen diplomaat, die tijdens de beraadslagingen over
een gewichtig tractaat met zijn peñnemes den rug van
een boek zat te kerven en op de vraag, waarom hij dat
deed, antwoordde : „ik onderzoek of staal nog altijd
sterker is dan perkament". Niet alleen staal is nog steeds
sterker dan papier, maar ook de tijd en ook de macht
der feiten. Is inderdaad deze vrede onmogelijk, nu, dan
is hij onmogelijk, d. w. z. onuitvoerbaar volgens letter
en geest van het verdrag en dan zullen die letter en die
geest moeten wijken voor de evidentie der onmogelijkheid. Wij weten niet wat de tijd zal baren, welke kracht
ook onder deze omstandigheden het Duitsche volk zal
ontwikkelen noch ook hoe de toestanden en verhoudingen zich zullen wijzigen, welke geschilpunten door een
straks rijzenden strijd van belangen zich tusschen de
Geallieerden of Geassocieerden zullen opdoen, noch hoe
spoedig wellicht door thans nog onnaspeurlijke verschuivingen een kentering in de geesten zich zal openbaren
Het laatste woord van dit alles is een vraagteeken
en de ijdele verzuchting : de tijd zal 't leeren. Maar —
en hiermee keer ik nog even terug tot Keynes' boek,
dat ik wellicht te veel uit het oog had verloren --- maar
wanneer niet spoedig eenige wijziging zich voordoet,
dan kan voor het behoud van onze beschaving het ergste
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worden gevreesd, want wanneer wij de toekomst zien
langs de doorgetrokken lijnen van het heden, dan schijnt
zij vol sombere dreiging. Moet eerst de boog zoo strak
worden gespannen dat hij barst dan is daarmee de veerkracht gebroken en snellen wij het verderf tegemoet.
Doch de spanning kan niet duren ; het menschdom verlangt rust na de teistering van den oorlog. Wij hebben
reeds te veel geleden. „We have been moved already
beyond endurance", zoo schrijft Keynes aan het slot
van zijn laatste hoofdstuk „and need rest. Never in

the lifetime of men now living has the universal element
in the soul of man burnt so dimly. For these reasons the
true voice of the new generation has not yet spoken,
and silent opinion is not yet formed. To the formation
of the general opinion of the future I dedicate this book".
Laat ons met hem hopen !

DRIE BRIEVEN VAN N. BEETS
AAN
A. L. G. TOUSSAINT.
MEDEGEDEELD DOOR J. BOSBOOM

Nz.

Toen nu ruim vijf jaar geleden de honderdste geboortedag van Nicolaas Beets werd herdacht heb ik in dit tijdschrift een overzicht van de briefwisseling tusschen
dezen en haar, die later mevrouw Bosboom werd, gegeven.
De gebruikmaking van de brieven dezer laatste
dankte ik aan de welwillendheid der Familie Beets. Van
hem zelf had ik slechts vijftien ter mijner beschikking.
Ter aanvulling mijner publicatie van 1914 bied ik
nog deze drie thans hier aan.
Tot toelichting behoeft er niet veel bij gezegd te worden, als de belangstellende in beide hoofdfiguren onzer
negentiende-eeuwsche letteren slechts mijn opstel van
1914 nog eens ter hand wil nemen.
Ook uit deze brieven kan men zien dat reeds de Heemsteedsche dorpsherder, evenals later de gevierde Utrechtsche predikant niet genoeg tijd beschikbaar had om als
briefschrijver de wenschen zijner correspondente te bevredigen.
Beets is kort, hoffelijk en vriendelijk, wacht lang met
te antwoorden, zoodat in de jaren zijner Utrechtsche
bediening de correspondentie bijna geheel ophoudt. Het
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volgende drietal moge den lezer niet geheel onge
vallig zijn.

Nicolaas Beets aan Mej. A. L. G. Toussaint.
Lieve Vriendin !
Onder uwe oogen durf ik niet verschijnen met schrift
naauwelijks met gedrukte letteren Want zoo schandelijk maakte ik het met U. Ik heb alles gedaan wat
onbeleefd, ondankbaar, onhartelijk is, latende uwe lieve
letteren en belangrijke boeken zoo veel maanden zonder
andwoord. En hoe zal ik het verandwoorden dat ik uwe
Leycestersche Vrouwen nog niet gelezen heb ? Ach,
zaagt Gij mij in de onophoudelijke dagelijksche werkzaamheden en belemmeringen, zaagt Gij hoe ik mijn
tijd moet uitkoopen en hoe mijn tijd mij ontroofd wordt,
Gij zoudt voor 't minst verzacht worden in het vonnis
dat Gij recht hebt uittespreken.
En nu uw brief Hij is te oud geworden om te
beandwoorden. Gij leeft veel te snel en te krachtig om
een andwoord te begeeren op een brief van voor 3 maan,.

.

den. Het ontwikkelingsproces gaat immers voort ? Zoo
zij het. Wat sterven moet, sterve meer en meer ; wat
leven moet leve immer krachtiger, wat gezien moet
worden zij U steeds klaarder. De slotsom mala zij dat
de Heer wasse gij minder wordet.
Verheugend is het mij dat Gij iets hebt aan mijne
Stichtelijke Uren. Mocht Gij voor Bolding, die U ontviel een leeraar te Alkmaar krijgen die U stichtte, een
man naar des Heeren hart.
Voor den „Schoone en Goede" (1851) 1 ) hebt Gij nu
een versjen dat Gij houden moet zoo ik 't niet verwissel
tegen een ander.
Een ding heb ik tegen U, dat Gij tegen mij niet heb1) Een Jaarboekje onder redactie van A. L. G. T.
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ben kunt, dat Gij Uw schoon talent ' te veel versnippert
in kleinigheden, te gereed hebt voor Almanakken en
jaaruitgaven en voor Nederland, ik bedoel dat zinkende
NEDERLAND

bij van Heiningen 1 ).
Gij zijt te goed en doet U zelve schade en dit offer
van U zelve is geen dienst aan onze Litteratuur gedaan,
anders zou ik zeggen : ook deze zelfverloochening is
prij sselij k.
Mijn lieve vrouw en kinderen zijn Gode zij dank heel
frisch en gezond. Wij hopen dat de koude U niet zal
geschaad hebben. Zij is goed voor zenuwachtige gestellen.
Zij is mij goed en maakt mij moediger dan de zomer.
Doch ik ben een Germaan, en bij U zit het zuidelijke
bloed er in.
Da Costa heeft nog al koortsen en zwakheden gehad,
doch is nu weer levend en levendig.
Onlangs zag ik hem een uurtje. Heerlijk is zijn bijschrift op het graf van Voltaire door Boudewijn 2 ) als
4 / 0 aan den man gebracht.
Waar gaat het heen met onze Litteratuur ? Belooft
Gij U veel van de afweiding der Thessalische landouen
door Schimmels en Bulles ? 3 )

1) Don Abbondio I I (Nederland 1849).
2) J. L. van der Vliet (Boudewijn) had 4 steendrukplaten uitgegeven : het graf van Voltaire, de graven van Napoleon, Frederik
de Groote, en Chateaubriand, met bijschriften van da Costa, Tollens,
Withuys, en van Lennep.
3) H. J. Schimmel en A. J. de Bull begonnen in 1850 een Nederl.
Volksalmanak uit te geven, waarin zij bijdragen onzer meeste dichters en prozaïsten bijeen trachtten te brengen en nog heel veel meer
voor het volk in al zijn lagen, naar hun voorbericht te Iezen geeft.
Beets geest schijnt spotziek naar den Parnassus op te gaan van waaruit
de Thessalische landouen en Arcadië, bijna geheel Griekenland, zijn
te overzien.
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Intusschen komt de nieuwe Gidsbent langzamerhand
in het bewind, al ministeries en academies 1 ).
Kent Gij reeds „the History of England" door
Macauly ? Zeker wel. Welk een koninklijk werk, U ten
hoogsten welkom zonder twijfel.
Doch dit is geen brief, maar een praatjen. Ik eindig
zoo als ik begon met mij te schamen.
Vaarwel en geloof mij

Uw liefhebbenden Vriend
N. BEETS.
Heemstede, 30 Jan. 1850.
Met Uw vriend Cohen Stuart heb ik kennis gemaakt.
Hij interesseert mij 2).
Lieve Vriendin !
Geluk met de voltooiing en dank voor de toezending
van het 3de Deel der Vrouwen van het Leycestersche
Tijdvak. De dames hebben mij tot den einde toe ten
hoogsten geïnteresseerd, van de af grij sselij ke engelsche
virago af tot de zachte Ada Rueel. Maar Emerentia
Sonoy is een der schoonste typen. De Advocaat van
Holland 3 ) heeft aan niemand ooit minder verplichting
gehad, in niemand ooit minder een advocaat gevonden
dan in U. Velen hebben zijn karakter en handelingen
in 't licht gesteld, maar niemand zal hem zoo depopulariseeren als Gij. Wij verlangen thands naar het
slotwerk, en de oplossing van alles. Moge kracht, gezondheid, als lust er U toe gespaard worden en al
de boekdeelen te zamen beantwoorden aan uw doel.
Uw „Schoone en Goede" laat zich wachten.
1) Dit slaat op de hervorming, die „de Gids" met den jaargang
van 1848 had ondergaan.
2) M. Cohen Stuart, Remonstrantsch predikant te Alkmaar.
3) Johan van Oldenbarneveld.
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Wij zijn anders al reeds in het Almanakken saizoen.
Mij dunkt het levert dit jaar niet veel schoons op. Wat
mij betreft, ik wenschte het Schoone en Goede te
zien bloeien zonder almanakken.
Gij hebt gezien dat ik de „Stichtelijke Uren" vervolg. Ik mocht niet anders. Deze weg was te gezegend
om er uit te treden. Ik verheug mij in de gedachte dus
ook in 1851 van maand tot maand U te kunnen toespreken. Intusschen wie zegt mij dat ik het jair 1851
beleven zal.
Mortel ! possédez vous un jour ?
Mijn Aleida is gezond en haar zuigeling in ieder opzicht voorspoedig. Al de kinderen bloeien als rozen. De
gouvernante vertrekt in de volgende week en voor de
jongens begint het schoolleven.

Am dicken Cicero
Verschimmeltes Latein.

Evenwel zóó klassiek zullen wij 't vooreerst niet opnemen.
Uw en mijn vriend, Stuart, zal U dezen doen geworden.
Blijde was ik zijn zacht en ernstig gelaat in ons midden
te zien op de China meeting te Amsterdam 1 ). Een
Barger aan zijn zijde zou hem welkom zijn geweest.
Maar Alkmaar heeft hem zich niet waardig geacht. Ook
zonder Barger zal de Heer er de zijnen trekken. Wees
Hem bevolen door Uw liefhebbenden vriend.
NICOLAAS BEETS.

He., 25 Nov. 1850.
Aleida groet U.

1) Bijeenkomst met den zendeling : Dr. K. F. A. Gützlaff.
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Lieve Vriendin !
Allereerst andwoord ik U op Uwen 2den brief. Zeer
gaarne zal ik aan den wensch der Koningin, zoo spoedig
't mij mogelijk is voldoen 1 ). Maar dezer dagen vereischt
het ampt te veel. Ik kan onmogelijk van huis. Zal het
nog kunnen zijn in 1851 ? Ik vrees er voor. In ieder
geval zoo ras ik het plan heb naar de residentie te
gaan schrijf ik het U.
Ik zou dit nooit gezocht hebben. Maar nu het buiten
mijn toedoen zoo is, grijp ik de gelegenheid gaarne aan.
Toch weet ik dat ik Hare Majesteit tegen zal vallen.
Ik ben de man niet om in een enkel bezoek iemand goed
te doen.
Nu uw eerste brief. Heb er dank voor niet minder
dan voor den tweede. Dank ook met uw echtgenoot
voor het zorgvuldig verguld marsepein, waarmede Gij
mijne kinderen zoo gelukkig gemaakt hebt.
Zeer verheugde mij het bericht Uwer herstelde gezondheid en hervatte werkzaamheid. Met schaamte
ontfing ik het present expl. van den Alm. v. 't Schoone.
Uwe stukjes in den Alm. heb ik nog niet gelezen, vermits ik altijd begin met de boekjes uit te leenen. Later
kies ik er mijn lectuur in. En ook het vriendelijk mij
toegezonden af drukj en uit de Aurora bleef nog ongenoten.
Ach, elke dag brengt mij zoo veel te doen en te schrijven Van de St(ichtelijke) U(ren) hebt Gij het laatste n°. ontfangen.
Wat ik tot afscheid moest zeggen hebt Gij gelezen
en ik behoef er niets bij te voegen. Ik behoefde rust van
dit maandelijksche. Nu zal ik met Paulus 2 ) eens weder
goed voortgaan. En dan ach, deze pen zal wel
altijd willen voortkrabbelen, namelijk om boeken te
1) Bij H. M. op bezoek komen.
2) „Paulus in de gewichtigste oogenblikken van zijn leven en
werkzaamheid voorgesteld".
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schrijven ; „maar brieven en verzen voor den S. en G.'
(zegt Gij), dit laat veel te wenschen over."
De brief van Uw Echtgenoot was mij recht welkom.
Hij was de eerste die mij iets zeide van den 3den druk _
van Hildebrands C. O. Sedert heeft menigeen mij
gezegd dat hij „zoo veel gelachen heeft", maar Gij zegt
„nog wel iets anders dan lachen". En dit heeft Hildebrand ook altijd gehoopt.
Uw vriend Stuart zag ik met genoegen in dit kwartier
en hij schrijft mij somtijds. Hij is een uitnemend mensch,
en die bij al zijn deugden de zeldzame fout heeft van te
zedig te zijn.
Als ik in den Haag kom, hoop ik, een gunstiger tijd
van den dag te kiezen om U te komen zien dan de vorige
maal en hoop dan ook in het atelier toegelaten te worden
van Uw vriend, om de schilderij te zien, waarvan Gij
mij meldt 1 ). In dit vak verliest men veel bij 't buiten
leven. Zelden zie ik eens een goed schilderij.
Maar het binnenhuis, dat ik rondom mij zie, geeft
mij dagelijks nieuw genoegen. Moeder en kinderen
bloeien als rozen. Het kleintje loopt nu alleen. Gods
zegen is met ons. Hij zij met U en Uwen Bosboom, ook
in de dagen van het naderend Kerstfeest.

Met duizend groeten van Aleida
Vaarwel
Uw liefhebbenden Vriend,
NICOLAAS BEETS.

Heemstede, 22 Dec. 1851.
1) Dorpskerk met figuur.

VER ZEN
VAN

J. J. VAN GEUNS.

OMGEVING VAN PHILIPS II

(na het bijwonen van een opvoering van Schiller's Don
Carlos door de K. V. „Het Ned. Tooneel").
Zwarte gestalten wan dien tusschen 't wit
Der hooge binnenplaats van 's Konings huis.
In een der hoeken hangt een Christus-kruis,
Waarvoor een monnik nederknielt en bidt.
Zijn hand betast een rozenkrans van git.
En de andren wandlen zwijgend met gedruisch

Van zware schreden over 't stoffig gruis
Het is een heete zomer, in Madrid.
Maar één van hen, in kostbaarder gewaad,
Treedt in het huis, en komt door koele gang
In 't wachtvertrek, daar wijlt hij uren lang.
En als de zijdeur even open gaat,
Ziet hij een schrijvend man met norsch gelaat :
en voor Dien slecht , is hij bang
Den Koning,

.

AVOND-MUZIEK.
Des zomeravonds is het leven schoon.
Ziet : in de volksbuurt scholen menschen saam
Heel stil onder een opgeschoven raam :
Daar komt muziek vandaan : 't is Mendelssohn...
Ik sta aan de overzij op het trottoir
En zie een kamer laag van zoldering
Waar jonge mannen zitten in een kring
Met strijkstok dwars over gespannen snaar.
Dan weer bespie 'k de luisteraars op straat
maar hun werk
Een groep verweerde werkers ,
Is nu vergeten : 't is als in een kerk :

Een vreemd geluk verteedert hun gelaat.

VERZEN
VAN

BEN VAN IJ IJSELSTE IJN.

OPGANG.
Dag lokt. De dag.
Wij schrijden nader,
kom Lief !
ons voert het pad den hoogen heuvel op
het licht, blanke vergader
ons voert de zon
van goudheids zegening ter vreugde op.
Nacht week. De Nacht.
Wij hielden wèl de wegen,
nu vloeit het licht de effen morgen in.
Ons lokt het doel : De groote zonne tegen
schrijden wij voort den jongen morgen in.
Ons houdt het licht
der verre Zon omvangen ;
Wij schrijden voort !
Moed lief !
wij winnen veld.
ons heeft het Licht met gouden kleed omhangen
en lokt : het doel der gouden poort.
en lokt

,

Wij zijn de zoekers
die de dagen zworven ;
de meester roept ons in den wijden poort.
Wij volgen 't hoog symbool dat ons geworden
Wij schrijden voort.
en nacht vloeit heen... kom Lief !
U

.

E. XX 5

16

VOLGROEIDE LENTE.

De wind wiegt over de landen
en vleit langs mijn wachtend gezicht,
ze streelt met haar bloemenhanden
mijn brandende oogen dicht.
De goudene zonnedagen
die gaan in een lange rij,
ik kan hun licht niet verdragen
voorbij
ze zweven voorbij
Ze bloeiden de donzen nachten
van lente en geuren zwaar,
de laaiende dagen voldrachtten
het willende leven daar.
Ze zingen hun, wilde gezangen
van lente die zóó zich geeft :
't stilhuivrend geluksverlangen,
dat diep in mijn lichaam leeft.
Der sidderend bladeren beven
zindert in groen-gouden dos,
en mijn wild opbruisend leven
scheurt uit haar kluisters los.
Maar al diep en donker ontroeren
verteedert het leven niet :
het sterke ; het machtig-stoere,
laat enkel verdriet
verdriet.

AANTEEKENINGEN OP DE WERELDGEBEURTENISSEN
DOOR

Mr. J. C. VAN OVEN.

XXII.
D e Entente.

„We are coming to the inevitable phase of strain which
was foreseen by everyone who followed carefully the
controversies which arose about the Treaty". Aldus de
„Westminster Gazette" naar aanleiding van de geruchten
over het gevaar voor afbreken der onderhandelingen in
San Remo, d.i. voor een bijna onherstelbare breuk in de
Entente, en wij gelooven dat inderdaad met deze woorden
de situatie waarin de Duitsche Maart-revolutie de Entente
gebracht heeft zeer zuiver wordt geschetst. Wie de
wordingsgeschiedenis van den overwinningsvrede van
Versailles en de moeilijkheden waartoe het verdrag
terstond na zijn in werking treden aanleiding gaf, gevolgd
heeft, wist dat het vandaag of morgen tot een botsing
tusschen de overwinnaars komen moest, en als hij zich,
zooals wij, slechts hierom verheugd heeft over het verdrag omdat het een eind maakte aan den oorlogstoestand
die alle herstel tegenhield en omdat hij overtu gd was.
dat het toch niet in zijn consequenties uitvoerbaar was,
dan was het hem niet onwelkom dat die „inevitable
phase" zoo spoedig gekomen is. Het verdrag was een
compromis, de resultante van in zeer verschillende rich-
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ting werkende krachten, maar door de aanneming van
het verdrag hielden die krachten niet op te werken en
zij zijn het die nu naar aanleiding van .de Maartgebeurtenissen in Duitschland tot de botsing geleid hebben.
Twee maanden geleden reeds, toen wij in onze Aanteekeningen schreven over een nieuw geluid, dat was dus
vóór de Duitsche contra-revolutie bleek dat Engeland
en Italië andere wegen wilden bewandelen dan Frankrijk
en waarschijnlijk zou zonder den storm die in Duitschland opstak de kritieke faze welke de Entente thans
doorleeft geleidelijker ingetreden en misschien weer
voorbijgegaan zijn dan thans het geval is geweest. Dan
zou het verschil in inzicht gebleken zijn bij de regeling
der bijzonderheden van de uitvoering der verdragsbepalingen, nu kwam het met een schok aan het licht en dreigde
de alliantie te verscheuren. Natuurlijk is men allerwege voor dit gevaar teruggeschrikt en spant thans alle
krachten in om het af te wenden, maar hoe diep de kloof
is die Frankrijk scheidt van zijn bondgenooten, de niet
tegengesproken geruchten omtrent de oneenigheden in
San Remo bewijzen het klaarder dan de dag. Moet het
niet ver gekomen zijn met de vrienden van gisteren als
het mogelijk werd, dat Lloyd George in ernst voorstelde
den Duitschen kanselier in eigen persoon naar de vergaderzaal der overwinnaars te roepen ?
Waarom was een crisis der Entente onvermijdelijk ?
Omdat Engeland en Italië vroeger tot de vredesstemming
moesten terugkeeren dan Frankrijk, dat in den Duitscher
nog altijd ziet den Boche die zijn land verwoest heeft
inplaats van den werkzamen buurman die Frankrijk
helpen moet zich te herstellen. Niet als een gelijkgerechtigd buurvolk moeten de Duitschers medewerken
aan dat herstel, maar als een overwonnene die boet voor
zijn misdaden, als een in schuldslavernij vervallen
vrede-breker der oude tij den, moeten zij door arbeid
voor den overwinnaar hun onvergelijkelijke zonden
boeten. Zoo is het Fransche standpunt en zoo was tot
op zekere hoogte ook het Engelsche en Italiaansche in de
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dagen dat het verdrag saamgesteld werd. In Engeland
en Italië echter begint men zachtjes aan den oorlog te
vergeten en nu blijkt dat dit ideaal van het voor de
Entente en niet voor zich zelf werkende Duitsche volk
zeer moeilijk te verwezenlijken valt, en dat ten gevolge
van de ketenen waarin men den schuldslaaf kluisterde
om hem tot werken te dwingen, hij integendeel tot werken
steeds meer buiten staat geraakt, nu komt men in Engeland dat zich dank zij zijn vloot veilig voelt tegen het
gevaar van een wederopleving van het Duitsche militairisme, en in Italië dat van Duitschland nooit veel te
vreezen had en nu ook niet meer te duchten heeft van
zijn persoonlijken vijand, Oostenrijk, gaandeweg tot
het besef, dat het in aller belang is de boeien wat losser
te maken en den gevangene verlof te geven om eerst
zich zelf op streek te helpen en dan zijn schuld af te
lossen.
Wie zal er zich over verbazen, dat in Frankrijk dit
besef niet zoo gemakkelijk doordringt ? Het beteekent
niet alleen een uitstel voor langen tijd, maar vooral de
bijna ondraaglijke gedachte dat Duitschland mogelijk
vroeger weer tot bloei zal komen dan Frankrijk zelf,
dat de misdadiger spoediger hersteld zal zijn van zijn
straf dan het slachtoffer van zijn wonden. En wie staat
er borg voor dat als hij zich eenmaal hersteld heeft,
niet zijn eerste werk zal zijn de boeien af te werpen en
zich opnieuw op het slachtoffer te werpen ? Wie zal dan
helpen als nu al Engeland en Italië wankelen in hun
trouw en Amerika zich terug trekt in nationaal egoïsme ?
't Zijn de angst voor dit toekomst-schrikbeeld en de
bittere teleurstelling, dat de duur gekochte overwinning
nu toch niet de zekerheid gebracht heeft dat deze oorlog
de laatste zal zijn, die Frankrijk's staatkunde beheerschen. En toen in Maart de Kapp-Putsch voor een oogenblik het schrikbeeld v an een herleefd militaristisch
Duitschland tot realiteit scheen te brengen, toen stond
het vast voor de Fransche staatslieden dat aan bondgenoot en vijand door een daad getoond moest worden,
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dat Frankrijk nog sterk, nog overwinnaar is. Zoo werd
de hand op de rijke Hessische steden gelegd.
Maar hier moest nu ook de onvermijdelijke kritieke
faze geopend worden, want de bondgenooten konden,
zonder hun eigen politiek prijs te geven, Frankrijk op
dezen weg niet volgen : men herstelt Duitschland niet,
maakt het niet tot een solvabalen debiteur door het weer
een nieuw pand te ontnemen ! Dus werd Frankrijk op
pijnlijke wijze tot de orde geroepen en de Entente-crisis
was ingetreden. Natuurlijk gaf Frankrijk grootendeels
toe, want welke gevaren het ook mogen bedreigen, het
grootste gevaar is een definitieve breuk met de bondgenooten, en toen het toegegeven had werd voorloopig de
schijn hersteld door een gemeenschappelijke waarschuwing der geallieerden aan het adres van Berlijn, dat geen
andere regeering aldaar kon rekenen op economischen
steun van de Entente dan een die het verdrag van Versailles nakwam. In Frankrijk maakte men zich blij met
dit succes en toen Lloyd George de krenking, die hij den
bondgenoot had aangedaan door niet over Parijs naar
de Riviera te reizen, lichtelijk goedmaakte door in Marseille aan land te stappen en daar eenige vriendelijke
woorden, overigens niet meer dan banale, holle frazes,
te spreken over de vriendschap van Frankrijk en Engeland, toen scheen het wel alsof men het eenheidsfront
der alliantie hersteld had, ja zelfs alsof de komende
Entente-politiek niet Engelsch-Italiaansch maar eenigermate naar den geest der Franschen zou zijn. De eerste
berichten uit San Remo evenwel, niet officieel maar ook
niet ontkend, bewezen dat het anders was : de oneenigheden werden nu binnenskamers behandeld, maar zij
waren er niet minder ernstig om en alles wijst er voor
het oogenblik op, dat Engeland noch Italië hun standpunt voor het Fransche zullen prijs geven.
Ongetwijfeld zal men er voor zorgen dat de bespreking
in San Remo niet eindigt met een breuk : daarvoor is
men er allerwege veel te zeer van doordrongen dat de
alliantie die den oorlog gewonnen heeft, nog niet verloren
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mag gaan. Vermoedelijk zal men ook thans weer tot een
compromis komen, ook thans weer zal een resultante der
in verschillende richting werkende krachten voor een
tijd lang de richtsnoer der Entente-politiek blijven,
totdat een nieuwe schok weer moeilijkheden brengt.
Wellicht zal de resultante ditmaal meer in de richting der Engelsch-Italiaansche gezindheid werken dan
zij het bij 't verdrag van Versailles deed en als 't zoo
gaat zullen wij ons er slechts in kunnen verheugen. Want
als we nu eens voor een oogenblik pogen al onze gevoelsoverwegingen op zij te zetten en nuchter redeneereis, dan
is het toch waarlijk niet anders mogelijk, of ook in Frankrijk moet men na korter of langer tijd tot de BritschItaliaansche staatkunde overgaan : het is inderdaad een
bijna ondraaglijke gedachte dat Duitschland geholpen
zou worden vóór Frankrijk, maar het kan niet anders,
want Frankrijk kan zich zelf niet altéén helpen en ook
Engeland is niet tot krachtige hulp in staat, maar alleen
Duitschland. Frankrijk zal dus moeten berusten in zulk
een toepassing der verdragsbepalingen, dat zijn verslagen
vijand gelegenheid krijgt om althans op adem te komen.
Dat de heeren in San Remo het denkbeeld zullen aanvaarden, door Th. Wolff dezer dagen in het , Berl.
Tageblatt" aangeprezen, en dat ook naar onze meening
een zeer wijze maatregel zou zijn, daarop durven wij
niet hopen : zij zullen Duitschland niet een uitstel van
bijvoorbeeld drie maanden geven om zijn verdragsverplichtingen na te komen precies in de mate als waartoe
het zich zelf in staat voelt, ten einde in dien tijd de
binnenlandsche rust te herstellen en krachten op te
doen om verder te werken voor zich en anderen. Maar
zij zullen vermoedelijk wel den Franschen bondgenoot
weten te overtuigen dat men op 't oogenblik niets bereikt
met het aannemen van een overwinnaarshouding,
het bezetten van gebied en het afdwingen van een
strikte naleving der verdragsbepalingen met nieuwe
vexatoire maatregelen. Zij zullen ook wel genoopt zijn,
met de tegenwoordige Duitsche regeering in overleg te
;
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treden omtrent de quaestie van Duitschland's ontwapening. Natuurlijk is dit punt het moeilijkste van alle,
want het is voor niemand een geheim, dat in strij d
met de bepalingen van het verdrag heel Duitschland nog
vol zit met wapenen en het spreekt vanzelf dat zoolang
dit het geval is het gevaar voor een nieuwen burgeroorlog, een revolutie van rechts of van links of van beide
tegelijk hetzij gezamelijk tegen de regeering hetzij tegen
elkander, buitengewoon groot is. En evenzeer spreekt
het vanzelf dat zulk een nieuwe schok het herstel van de n .
debiteur belemmert en bovendien directe gevaren oplevert voor Duitschland's buren. Edoch, hier gaan de
belangen der geallieerden en die van de Duitsche regeering volkomen samen en het was dus zeer logisch dat
Lloyd George den Duitschen kanselier naar San Rema
wilde roepen om daarover te beraadslagen. In elk geval
helpt het in deze aangelegenheid niets om met dreigementen of krachtmaatregelen voor den dag te komen
men schijnt zelfs de dwaasheid overwogen te hebben om
de ontwapening af te dwingen met een nieuwe blokkade !
want daarmee dwingt men juist niet de menschen die
men dwingen wil, d.z. zij die de wapenen hebben, maar
alleen de regeering die machteloos is de ontwapening
door te voeren. Dus, om dit doel te bereiken zal overleg
met Berlijn noodig zijn : men zal de regeering daar in de
gelegenheid moeten stellen een legermacht te vormen
waarop zij vertrouwen kan en die in staat is de ontwapening door te voeren. Men zal dan in 's hemels naam maar
eens een groep Duitschers moeten vertrouwen en den
angst van zich moeten afzetten, dat die legermacht
vandaag of morgen gebruikt zal worden door de Ludendorff-kliek om over den Rijn te trekken en weer naar
Parijs op te rukken. Weerloos is Frankrijk toch waarlijk
nog niet ! Het gaat nu zijn leger verkleinen, maar houdt
toch nog altijd 700 000 man, voor de helft gekleurde voor
de helft zuiver Fransche troepen, op de been en beschikt
over voortreffelijk oorlogsmateriaal en bovendien over de
beste generaals. Moet het dan beducht zijn voor een
—
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Duitsch leger van 200 000 man dat nauwelijks in staat
zal zijn de binnenlandsche orde te bewaren ? Natuurlijk
kan dit Duitsche leger onder den drang van een eventueele
nieuwe golf van nationale geestdrift aangroeien tot een
veel sterkere macht, maar wie acht het mogelijk, dat het
gedesorganiseerde Duitschland een nieuwen oorlog zou
voeren tegen het immer nog zoo goed georganiseerde
Frankrijk
Y *

Het is duidelijk dat Frankrijk de beveiliging die het
eischt en waarop het recht heeft, niet vindt door zijn
vroegere vijanden en zijn bondgenooten tegelijk te bruskeeren. Het moet en zal die beveiliging vinden in het
instituut dat aan het hoofd van het verdrag van
Versailles prijkt : in den volkenbond, maar zoolang die
nog niet werkt of nog slecht functioneert, moet het zich
beschermen door zijn bondgenootschappen, allereerst
dus door zijn goede verhouding tot Engeland. De Engelsehe regeering en het Engelsche volk willen niets liever
en het is niet van dien kant dat het gevaar voor de
Entente dreigt, maar van den Franschen. Wie de in
Frankrijk verschijnende periodieken volgt ziet dit met
onmiskenbare duidelijkheid : de stemming in Frankrijk
wordt dagelijks sterker anti-Britsch. Een geestig
Franschman schreef dezer dagen : „dat het eindelijk
weer geoorloofd is om in Frankrijk te zeggen dat
Jeanne d'Arc door de Engelschen verbrand is," en deze
stekeligheid wijst inderdaad op een geweldige verandering
die er in de laatste maanden in de Fransche psyche
heeft plaats gegrepen ten aanzien van de Engelschen.
Ik neem een bijzonder kras staaltje tot voorbeeld
in de „Mercure de France" van 1 Maart geeft Georges
Batault, schrijver van een verleden jaar verschenen
boek „La Guerre absolue" een beschouwing onder den
zeer suggestieven titel „Le nouveau déséquilibre Européen", welke ik als ik er plaats voor had gaarne in haar
geheel zou laten afdrukken, zoo scherp schildert zij de
stemming van vele Fransche patriotten tegenover de
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bondgenooten die geholpen hebben den oorlog te winnen.
Het artikel bevat een stroom van de bitterste verwijten,
't is de uiting van de meest grievende teleurstelling die
men zich denken kan, een hartstochtelijke aanklacht
tegen Engeland en Amerika, of eigenlijk meer tegen
Lloyd George en Wilson: dat zij in het valsche verlangen
Dm een soort van goddelijke zending te vervullen
(,,Messianisme" noemt de schrijver het) Frankrijk belet
hebben den waren overwinnaarsvrede te sluiten die
rechtvaardig was en die Europa zijn evenwicht hergeven
zou hebben. Ja, Wilson die twee jaar geleden ongetwijfeld
ook voor hem een redder uit den nood is geweest toen
zijn legers hielpen den wanhoopsstoot van Hindenburg
op Parijs af te weren, en die daarna Frankrijk de overwinning bezorgden, wordt nu met geen geringer epitheton
betiteld dan een „Atilla mystique". Hoor zijn bittere
beschuldiging tegen de mannen die den goeden vrede
bedorven hebben :
Des peuples entiers — au prix de quel martyre ! — ont lutté pendíant plus de seize cents jours et seize cents nuits, pour abbattre la
terreur prussienne et pour maitrisser le mysticisme pangermain, et,
lorsqu'enfin on tint la victoire, au lieu de dicter la paix juste et rigoureuse, au lieu de récompenser les bons et de chátier les méchants ;
au lieu de faire justice du plus formidable déploiement de crimes, qui
ait jamais soufflé l'histoire, au lieu de briser l'Allemagne et de la
contraindre de faire pénitence à genoux, on lui a laissé assez de force
pour qu'elle ose espérer, assez de force pour qu'elle songe a préparer
sa revanche, assez de force pour qu'elle puisse nourrir, gonflée du
venin de ses haines sanglantes, des pensées orgueilleuses et menacantes.

Aanschouw zijn vrees voor de gevaren die uit een herboren Duitschland Frankrijk bedreigen :
Vaincue, mais non point définitivement abaissée, l'Allemagne a
deja retrouvé sa voie, au sein de la défaite. Faisant appel a la ruse,
tandis que le monde désorbité s' engage dans une impasse, elle sera
demain l'arbitre de l'Europe : soit qu'on recherche son concours et son alliance pour repousser les menaces et les tentatives du
bolschévisme conquérant ; soit au contraire, qu'on la repousse et
qu'elle se fasse alors, de toute la force éperdue de ses haines, l'organisatrice et le véhicule de l'invasion.
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Par sa propogande sournoise et ses méthodes de guerre sécrète
I' Empire allemand a reussi à installer un régime de barbarie rouge
en Russie ; enté sur un nationalisme renaissant, ce régime se fait conquérant et déborde de toutes parts sur l'Asie, en attendant que sonne l'herre ou it pourra se retourner contre. l' Europe avec des forces
infiniment accrues. Pour frayer la voie à cette ruée rouge, l'Allemagne d'une part, le bolschévisme d'autre part, s'efforcent d'implanter au coeur meme des patries, dans le sein des pays „vain queurs"
ou „neutres", l'esprit de barbarie.
La terrible vague ne deferlera pas seulement de l'Est vers l'Ouest ;
des forces complices se lèveront de la terre occidentale et le sol se
dérobera sous les pieds de ses défenseurs. La révolution tendra la
main a la conquête barbare au nom de leur commun idéal.

En waarom Engeland aldus den misdadiger beschermd
heeft inplaats van hem aan zijn gerechte straf over te
leveren ? 't Is omdat Engeland innerlijk zwak is en nu
„croit trouwer un expédient dans l'universelle faiblesse
et dans le désordre." Duitschiand ... „travaille a créer
et entretenir le désordre par tout le monde autour d'elle,
avec 1'espérance secrète de pouvoir édifier a nouveau
sur les ruines des nations et des civilisations, les citadelles
de sa Kultur. Par là, la politique germanique et la politique britannique se confondent ; toutes sont a base de
désordre et d'exploitation du désordre ... elles devront
désormais lutter de uitesse pour profiter de leur commun
travail."
Ik weet zeer goed, dat lang niet alle Franschen dit
zullen onderschrijven, neem zelfs aan dat de schrijver
met opzet zwart geschilderd heeft om indruk te maken
en omdat hij weet dat velen van zijn landgenooten de
gevaren die hij hier schildert en hun oorzaken niet zien
zooals hij. Maar desondanks kan wie de Fransche periodieke pers volgt, niet twijfelen, of dit is een sterke
uiting van een geest die bij den een in meerdere, bij den
ander in minder mate heerscht en in elk geval bewijst
de Fransche politiek der laatste weken, dat ook de
staatslieden en parlementsleden door denzelfden geest
beheerscht worden.
Het is ontegenzeggelijk waar : voor het Fransche volk,
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voor de publieke opinie in Frankrijk, zijn Amerika en
Engeland niet meer de trouwe vrienden, die pal stonden
naast de Franschen toen het er om ging Frankrijk het
leven te redden wel is waar misschien in hun eigen
belang maar toch ook ter wille van Frankrijk en in elk
geval in dienst van hetzelfde ideaal maar het zijn
geworden vreemdelingen als voorheen met andere idealen en andere oogmerken, die Frankrijk dwarsboo men
in zijn rechtmatige verlangens en die ontrouw geworden
zijn aan de idealen waarvoor zij samen gevochten hebben.
't Is alsof men geheel vergeten heeft dat Engeland het
was die 't Frankrijk mogelijk maakte in 1914 aan de
Marne het land voor den ondergang te redden en dat
Amerika hetzelfde deed vier jaar later, in Maart 1918
toen Hindenburg na het afvallen van Rusland met zijn
volle macht en zijn laatste geweldige krachten zich op
het Entente-front stortte om den oorlog te winnen voordat
het te laat was
En wie zal het niet verklaarbaar vinden dat de herinnering aar de gevaren en de redding zoo snel vervlood !
Het is de noodzakelijke reactie, volgend op den overwinningsroes : toen alles uitbleef wat vier jaar lang het
lijdende en strijdende volk was voorgehouden om het
niet te doen bezwijken onder den bovenmenschelijken
last van den oorlog, toen de vruchten der overwinning
boven het bereik van den dorstende bleken te hangen,
toen Frankrijk achterbLef met zijn gedecimeerde mannelijke bevolking (er zijn op 't oogenblik anderhalf
millioen meer vrouwen dan mannen in Frankrijk !)
zijn verwoest land, zijn ontwrichte financiën, kolennood,
voedselnood, huizennood en wat niet al, en toen bleek
dat van al het mooie dat in het verdrag N an Versailles
op papier gesteld was, bitter weinig te verwezenlijken
was omdat Duitschland zelf te lam geslagen was, toen
is die geest van malaise en diepe teleurstelling als noodzakelijke reactie op den overwinningsroes gevolgd en
heeft zich geuit in verbittering eerst tegen Wilson
die zoo kort geleden nog door het Fransche volk met
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tranen in de oogen bejubeld werd en toen tegen
Engeland. De vrienden aan wier zijden Frankrijk een
toekomst van glorie en voorspoed tegemoet zou gaan,
verzaakten hun trouw, lieten het alleen met zijn ellende,
.gijn gevaren en zijn moeilijkheden, gingen heulen met
den Boche, waren nauwelijks beter dan hij ! Er zijn
weinig Franschen die het zoo ronduit durven schrijven
als Georges Batault, maar er zijn er velen die hetzelfde
denken. De „Entente cordiale" is innerlijk dood.
Frankrijk moet dezen geest overwinnen wil het zich
opheffen, en waarlijk het is niet alleen zijn belang, maar
het belang van de geheele wereld dat het hierin slaagt.
Laat het waar zijn dat de Entente innerlijk dood is,
dat geen waarachtige vriendschap haar leden meer
samenhoudt, toch is haar tijd nog niet voorbij, kan zij
voorloopig niet gemist worden en moet zij de „inevitable
phase" van crisis die zij ingetreden is, doormaken zonder
er aan te gronde te gaan. Waarom ? Omdat zij de eenige
groep ter wereld is die een doelbewuste politiek kan
voeren, de chaos waarin half Europa reeds viel ordenen,
de chaos waarin heel de wereld dreigt te vervallen,
voorkomen kan. Een doelbewuste politiek is noodig om
de honderd en een quaestie die door den oorlog opgekomen of althans niet opgelost zijn, bovenal om het
probleem van Duitschland en misschien eindelijk ook
het Russische vraagstuk te regelen. Valt de Entente uiteen,
gaat Frankrijk zijn eigen wegen en Engeland en Italië
andere, dan kan het gevolg geen ander zijn dan vermeerdering van de wanorde en dan eerst gelooven wij aan de
mogelijkheid van een wederopleving van Duitsch militarisme. De leus : „de alliantie heeft den oorlog gewonnen,
nu moet zij den vrede nog winnen" is geen holle fraze
maar zuivere waarheid. Zij moet bijeenblijven totdat
het werk in waarheid voltooid is. Zij moet bijeenblijven
om de uitvoering van het verdrag van Versailles en de
andere vredesverdragen te verzekeren en ... daar waar
de bepalingen dier verdragen blijken onredelijk in de
toepassing te zijn van hun toepassing afzien, gezamelijk
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na onderling overleg. Zij moet de crisis die zij doormaakt
heelshuids te boven komen, ter wille van zich zelf, allereerst ter wille van Frankrijk. En daarom is het Frank
rijk's eigen belang in de eerste plaats dat het den geest
overwint, den Entente-vernietigenden geest, die het
thans gaat beheerschen. Natuurlijk wachten de autoriteiten in Parijs, zelfs de officieuze bladen en agentschappen, zich wel om van den wrevel die Frankrijk
jegens Engeland bezielt te doen blijken, maar de publieke
opinie, de psyche der menigte is zoo sterk in deze democratieën van West-Europa dat politieke vriendschap
onmogelijk lang stand zal kunnen houden als de volkeren
van elkaar vervreemden, en daarom is de animositeit
die zich in Frankrijk gaat vastzetten tegen de bondge-nooten van gisteren een gevaar voor Frankrijk zelf,,
een gevaar voor ons allen.
Zooals ik straks reeds zeide, vermoedelijk zal men het
in San Remo niet tot een breuk laten komen en zullen
we over eenige dagen vernemen dat alle oneenigheden
bijgelegd zijn en het eenheidsfront der Entente is her -.
steld en als dit dan inderdaad geschiedt op de strak s
omschreven wijze, d.i. zóó dat niet de Fransche geest
maar de Britsch-Italiaansche overheerschen gaat, dan
kunnen wij ons daar slechts over verheugen. Maar onze
vreugde zou zeer gemengd zijn indien die oplossing
nieuw kwaad bloed zette in Frankrijk ; dan zou de
crisis uiterlijk bijgelegd maar de „onvermijdelijke faze"
zou daarmee niet ten einde gekomen zijn. Wel is waar
vleien wij ons niet met de hoop dat de verloren vriendschap door een enkel gesprek in San Remo weer geheel
hersteld zal worden, maar we kunnen althans hopen dat
dank zij de conferentie een stap op den goeden weg wordt
afgelegd, d.i. den weg tot opheffing van Duitschland,
tot herstel van Frankrijk en tot bestendiging van de
Fransch-Britsche vriendschap. Kortom wij kunnen hopen
dat uit de crisis van thans zich niet gaat ontwikkelen
een Engelsch-Britsche vriendschap ten koste van Duitschland, maar dat zij leiden zal tot een versnelling van het
,

.

AANTEEKENINGEN OP DE WERELDGEBEURTENISSEN.

247

proces dat Frankrijk doormaakt : het proces van oorlogspsychose naar vredesgeest.
Het beste middel om de hangende moeilijkheden op
te lossen schijnt zoo voor de hand liggend, dat men niet
begrijpt het de diplomaten niet met beide handen te
zien aangrijpen, want het verdrag van Versailles biedt
het zelf : het is de in werking stelling van den Volkenbond
met opneming van Duitschland. Natuurlijk zijn ook wij
niet zoo naief, te gelooven dat daarmee als met één slag
alle moeilijkheden uit de wereld zullen zijn, ook omdat
wij het immers allen eens zijn over de onvolmaaktheid
van den bond. Maar een stap in de goede richting zou
dit toch in elk geval beteekenen en al zal er dan binnen
de muren der vergaderzaal van den Volkenbondsraad
ook nog geïntrigeerd en gepolitiseerd worden gelijk thans,
er zullen dan regelen gelden waaraan de partijen gebonden zijn, er zal een centrum bestaan van gemeenschappelijk overleg tusschen alle belanghebbenden, er zal
met ernst en volgens een plan gewerkt kunnen worden
aan herstel en de eeuwigdurende angst dat toenadering,
van den een tot den ander een bedreiging vormt voor
den derde zal verdwenen zijn. Helaas, ook in dit opzicht
durven wij ons niet met hoop vleien : Frankrijk zal zich
voorshands nog verzetten, gesteld dat de anderen zouden
willen. Laat ons dus onze verwachtingen niet te hoog
stellen en voldaan zijn als San Remo voert tot een herstel
van de Entente en een toepassing van het verdesverdrag
jegens Duitschland die de regeering in Berlijn in staat
stelt de orde in het rijk te bewaren en er het economisch
leven te herstellen.
Groningen 24 April 1920.
NASC IFT.

27 April.
Het geschil is inderdaad bijgelegd en naar 't schijnt op gewerschte
wijze : de overwinnaarstoon is behouden, maar het besluit om 25 Mei
bijeen te komen met den Duitschen kanselier geeft goeden moed,
vooral nu Frankrijk daarin geen afkeuring van zijn politiek kan zien,
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Dirk Coster. Marginalia. Arnhem. Van Loghum Slaterus
& Visser.
De uitspraken welke Dirk Coster in dit boekje verzameld heeft,
zijn geen invallen, geen „happy thoughts" die nog wel eens te pas
kunnen komen en welke men derhalve noteert om er naderhand gebruik van te maken. Zij zijn de slotsom van de gestadiglijk het leven
omwoelende gedachte. Wat is houdbaar en wat niet van de meeningen
waarmede wij in onze jeugdige jaren toegerust waren ? Op welke
voorwaarden van gedachte is het mogelijk te leven en zonder welke
is het leven geen menschelijk leven meer ? De schrijver dezer marginalia heeft met grooten ernst naar den waren inhoud zijner ziel gezocht en hetgeen hem dienaangaande door eigen gespannen nadenken
en overweging tot volle zekerheid werd heeft hij in vaste woorden
neergeschreven. Hij is bovenal oprecht geweest met zichzelf en heeft
al het rhetorische en bloot-litteraire veracht. Ik wil niet deze aankondiging gebruiken om een psychologie van den schrijver op te
maken, de lezer doe dit zelf ; de schrijver geeft daartoe den leiddraad
den lezer in de hand. De uitspraken zijn strak en zonder eenig overbodig woord. Daarin spreekt een diepe behoefte aan liefde en aan
geluk, een ernstig pessimisme in de beschouwing van den feitelijken
mensch, berustend op een waardig optimisme in de beschouwing
van den wezenlijken mensch. Vandaar deze uitspraak die wel treffend is :
wanneer de ziel zich zuiver houdt, zoo dringt zij daardoor het leven
haar het geluk te geven (183). Vele dezer uitspraken zijn meer vraag
dan antwoord, en behoeven toelichting. Toch kunnen zij in ons bewustzijn werking oefenen, omdat zij uit een grond komen, die beneden het levensoppervlak verborgen ligt. Zij roepen in ons de diepere
stemmen wakker. B. DE H.
Jan Veth. Beelden en Groepen. Amsterdam. P. N. van
Kampen & Zoon.
Als Jan Veth over schilderijen schrijft, schrijft hij niet als docent,
maar als schilder. Hij schildert het werk nogmaals, in woorden ; en
hij doet dit niet met de uitdrukkelijke bedoeling om het kunstwerk
te doen begrijpen of de oogen der lezers voor zijn schoonheden te openen
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(al zal hij tegen deze uitwerking geen bezwaar hebben), maar uit een
behoefte en aanleg tot karakteriseeren — evenals zijn eigen portretschilderingen gemaakt zijn als karakteristieken van de personen,
die voor hem gezeten hebben. Veel zorg wordt besteed aan de beschrijving der voorstelling, de aanduiding van de kleuren en hunner
waarde, de bepaling der figuren op het schilderij voorkomend naar
hun houding en zielsgesteldheid, en aan den indruk dien het werk
als geheel maakt. V. laat in zijn beschrijving het werk zien. Hoezeer
ook zijn aanleg ontledend is, zoo vallen toch de onderdeelen in de
beschrijving niet uit elkaar, maar worden in één samenhang opgebouwd.
Evenals in V's portretkunst het objektieve het subjektieve, het beschrijvende het lyrische overweegt zoo ook in deze kunstbeschouwingen. Zijn analytische bepaling wordt door het plastisch-visueele
omvatten van het geheel opgewogen. V. schrijft een uitnemend Nederlandsch, een verzorgde taal en een rijk genuanceerde tevens ; hij bemint het woord, en, naar mij voorkomt, niet omdat het woord uiting
geeft aan den zielevloed, maar omdat het een gevoelig equivalent is
voor het waargenomene en begrepene. Ook hierin een objektiviteit,
die in levend verband staat met het Nederlandsche wezen der zeventiende eeuw in 't algemeen genomen ; ook daarin overweegt het aanschouwelijke het lyrische. Potgieter vertegenwoordigt deze mentaliteit in
de negentiende. Jan Veths proza is klaarder en verfijnder dan dat van
Potgieter, maar toch daaraan verwant. Als het op aesthetische inhoudsbepaling van de werken der Hollandsche kunst aankomt en van alle,
die hiermee verwant is, is zeker geen oordeelaar meer bevoegd dan hij.
Men kan de kunst ook beschouwen uit anderen gezichtshoek ; maar de
aesthetische is eerst aan het woord. Men leze het prachtig stuk proza
aan Matthijs Maris gewijd. B. DE H.
Francois Pauwels. Fantomen. Amsterdam. J. M. Meulenhoff.

In de tegenwoordige eb der Nederlandsche dichtkunst brengt deze
dichter geen tegenstrooming. Mogen zijn verzen zuiver zijn, zij hebben
ook iets mats, alsof zeker flegma den stroom tegenhoudt. Het totaalbeeld waaruit bij P. een vers te voorschijn welt, heeft bij wijlen zekere
grootschheid, maar wanneer het vers ten einde vloeit is het grootsche
ook weggevloeid. Gedichten als De Gek en De Blinde hebben het
grootere in hun onderwerp, maar de visie is niet sterk en fel genoeg
om te blijven. De gaafheid der versregels werkt mee tot de dooving
van de innerlijke vlam, die bij zulke verzen verwacht wordt. Er is te
weinig van de onderbewuste aanvoeling van het onderwerp, en van
de innerlijke bewogenheid in. Een lange samenspraak als van De
Gevangene en de Vrijheid laat na den lezer te boeien ; men hoort
O. E. XX 5
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den dichter die zijn rede verdeelt over twee figuren, maar hoort noch
de Gevangene noch de Vrijheid : datgene wat alleen aangrijpt blijft
uit. Wat Oscar Wilde gaf in zijn kerker-ballade is heel wat inborender
in onze verbeelding. Deze heele dichtwijze is te objektief voor haar
onderwerp, te zeer beschrijvend en te weinig scheppend. In het genre
van beschrijvend gedicht is in De Steeg zeker het sterkste in dezen
bundel bereikt ; de taal is er levendiger en sneller, maar meer dan
een tafereel wordt niet gegeven ; wij zien een vechtpartij voor een
kroeg, maar niet de ziele-ellende die het geval zou grooter maken ;
het geheel blijft uitwendig.
Ook een gedicht als „Oase" mist die zekere pregnantie, die noodig
wäre om aangrijpend te zijn ; er ontbreekt de noodige zekerheid in
alsof de dichter niet scherp genoeg wat hij te zeggen had heeft in 't
oog gehouden. In „Puck triomphator" heeft de dichter een zijner fantasierijkste verzen gegeven, maar ook hier ware zeker het gedicht
sterker geweest van indruk, zoo het innerlijk verband vaster ware.
Tot de beste gedichten uit dezen bundel reken ik „De nachtelijke
sleepster" en „De zieke buur", waar een peinzend meeleven met droeve
anderen in beeld en woord wordt uitgedrukt. Het bewogener maar
toch stille rythme van het laatste gedicht draagt op uitnemende wijze
de stemming :
Als de schemergang in een oud hotel
is mijn eenzame, triestige regenstraat,
de dagen gaan er somber en snel
in kleurlooze regelmaat.
Mijn buurman sterft, hij wacht op den dood,
Men droeg hem aan straat, in de kamer bene4,
ik verbeeld mij zijn oogen donker en groot
en ik wacht, ik wacht met hem mee
B. DE H.
Het Doodenoffer, treurspel naar het Grieksch, van Aischylos
in Nederlandsche verzen overgebracht, door P. C. Boutens.
W. L. & J. Brusse's uitgev. Mij. Rotterdam.
Schimvoerder Hermes, vaders gewelddadig lot
Aanzie, en mij wees, bid ik, schut en bondgenoot
Nu 'k ben gekomen tot dit land, een balling die
Weerkeer tot ouden Pelops' rampbezochte huis
Als godgewezen wreker van mijns vaders moord.
Aldus begint Boutens' vertaling van het tweede stuk der Orestie.
De indruk, hier verkregen blijft tot het einde : Boutens heeft gevonden
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een taaleigen, dat door zekere kunstmatigheid in de sfeer van het
antieke drama invoert. Wij worden overgebracht in een andere atmosfeer en de woordvoeging die, zoo ze uit geheel vrije keus en eigen
inspiratie gevonden ware, ons somtijds zou bevreemden, wekt bewondering nu wij door haar een dichtere nadering tot het origineel
vermoeden. De Aeschylus-vertaling van Burgersdijk is zeker verdienstelijk en zij heeft voor dat ze bij voordracht spoediger begrijpelijk
is dan die van Boutens en dus voor ten tooneele-voering aannemelijker
maar voor een bij zichzelf genieten met ingespannen aandacht, waarbij
elke bizonderheid meetelt is Boutens' vertaling schooner. Bij Burgersdijk gelijk bij de ouderen is de taal middel ; bij Boutens is zij meer
in het schoone doel opgenomen ; schoonheid zelf. Een van begin tot
einde in spanning blijvende vertaling te maken van een drama van
Aeschylus, den toon van grootheid te bewaren en aan het woord dien
donkeren klank te geven, dien Boutens uit het origineel overbracht,
is een werk dat allen eerbied verdient.
Meestentijds verslapt de aandacht der lezers zoodra de dialoog in
koorzang overgaat. Uit den koorzang is de tragedie voortgekomen,
maar naarmate het dramatisch element in beteekenis toenam moest
het koor verminderen. Het koor bezingt de lotssituatie van het gebeurende in zangerige uitroepen. Somtijds heeft het meer beschouwelijken
inhoud, gelijk in den Agamemnon. Hoe de vertaler met de koren te
werk moet gaan is een vraagstuk dat op verschillende wijze kan opgelost worden. Moeten ze als zangerige intermezzo's vertaald, waarbij
het meer aankomt op woordmuziek dan op woordbeteekenis ? Boutens
heeft de eerste koorzangen met rijm vertaald. De rijmelooze vertaling der lateren lijkt mij gelukkiger. Van lieverlede neemt de oogst
aan vertalingen der Grieksche litteratuur in het Nederlandsch toe.
Krijge ook Euripides zijn beurt ; en moge nog eens een uniforme uitgaaf verschijnen, waarin schoone Nederlandsche vertalingen zijn te
zamen gebracht. B. DE H.
J. van Dijk. Dante's Divina Commedia, een Aanleiding
en Inleiding tot nieuwe Commentaren. Een boek voor Dantebestudeerders en vrijmetselaren. Amersfoort. P. D. Veen.
De Divina Commedia is een raadsel, door niemand geheel opgelost.
In het dichtwerk een humanen zin te vinden : de uitbeelding van
het proces van geestesleven, is de meest bevredigende oplossing van
het raadsel. Op deze manier slechts wordt Dante's hoogte en diepte
verstaan. Ik heb in mijn geschrift „Dante's mystische reis" de Commedia uit dit oogpunt beschouwd. Maar als deze algemeene zin van het
gedicht doorzien is, blijft een onverklaarde rest over, die groot genoeg is om opnieuw de aandacht te vragen. Welke is Dante's levensleer
meer in het bizonder ? De Roomsche Dante-vereerders zijn aanstonds.
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gereed met de verzekering dat de dichter aan hen toebehoort en een
zuivere Thomist geweest is. Wie deze opvatting niet onderschrijft
wordt met grofheid bejegend : het speciaal eigendomsrecht op Dante
is voor hen een gevoelige piek. Nochtans laat het geheel der Commedia
een zeer anderen indruk na dan een Thomistische, en zoo blijft het
raadsel over. Onlangs is door een Dante-onderzoeker de verwantschap
van Dante betoogd met de Mohammedaansche wijsbegeerte (zie Gids
Aug. 1919). De heer van Dijk heeft de Commedia gelezen om te onderzoeken in hoever een verband met de Kettersche mystiek te ontdekken viel. De anti-kerkelijke gnostiek, die sinds den aanvang van
het Christendom in onderscheidene gestalten zich had voorgedaan,
was niettegenstaande de openlijke uitroeiïng der Tempeliersorde,
een levende macht ; uit haar zou het oude vrijmetselaarswezen voortkomen. Er zijn berichten uit Dante's leven die misschien op verband
hiermee wijzen. Dante kon in geen geval zich dienaangaande uitspreken
en mocht niet meer doen dan een aantal aanduidingen geven, voor
den kenner verstaanbaar. De heer van D. nu vindt een menigte van
zulke aanduidingen en herkent in de Commedia het inwijdings-ritueel
der maçonnieke orde gevolgd. Zeker is het dat Dante telkenmale door
omschrijving op iets anders doelt dan hij zegt, een feit waarover iedere
Dante-lezer zich wel verwonderd heeft. Waarom spreekt hij van de
schaapskooi van St. Jan als hij Florence bedoelt ? Is hier misschien
een toespeling op die meer eigenlijke schaapskooi (mystieke gemeente)
die de Tempeliers-orde is ? (Par. XV 1, 25). En zoo telkenmale. Het
boekje van den heer van D. is uitermate vernuftig ; de argumenten
zijn grootendeels „gezocht" ; het kan niet anders, want zij moesten
opgezocht worden ; geen is opzichzelf overtuigend, maar de som aller
legt gewicht in de schaal. En dat een broedend en geheimzinnig en
weerstrevend gemoed als Dante eer tot de ketterij dan tot de belijdende kerk behoort, heeft apriorische waarschijnlijkheid. Eenige
illustraties van Signorelli en Botticelli versterken het betoog.
B. DE H.
Volksuniversiteits- bibliotheek. I. Prof. J. C. van Eerde,
Inleiding tot de volkenkunde van Nederlandsch- Indië. II. Prof.
dr. J. J. Salverda de Grave, Italiës letterkunde. III. Prof. dr.
F. J. J. Buitendijk, Psychologie der dieren. Haarlem. De
Erven F. Bohn, 1920.
Wie van eenig, hem nog weinig bekend onderwerp studie wil maken,
doet wijs, zich niet dadelijk in te veel bijzonderheden te verdiepen,
maar zich eerst een algemeen overzicht eigen te maken van het te
betreden terrein ; anders loopt hij gevaar, door het groot aantal boomen
het bosch niet te zien, of den lust te verliezen, in dat bosch door te
dringen. „Voorbereidende" studie behoort dus de „gezette" studie
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vooraf te gaan. Deze laatste zal dikwijls achterwege blijven, doordien
velen slechts behoefte hebben aan algemeene ontwikkeling, niet aan
détailkennis, doch daarom is de eerste niet onnut.
De redactie van de V. U. B. nu stelt zich voor, een reeks van boekjes het licht te doen zien waarin de meest uiteenloopende takken van
wetenschap op — in den goeden zin des woords — populaire wijze
worden behandeld ; boekjes, die eenerzijds dienen kunnen om den
gezichtskring der lezers te verruimen, en anderzijds, op een of ander
gebied, tot verdere studie aan te sporen.
Het komt mij voor, dat zij met de uitgaaf der drie eerste, bovengenoemde deeltjes eene gelukkige hand heeft gehad.
Prof. van Eerde, als weinigen bekend met de volkenkunde van den
Indischen Archipel, deelt ons tal van bijzonderheden mede omtrent
de levenswijze, de karaktertrekken, de persoonlijke eigenschappen
der inlandsche bevolkingen. Hoezeer deze bevolkingen, bij allerlei
overeenstemming in andere opzichten, uiteenloopen, blijkt b. v. uit
het aantal gansch verschillende talen (bl. 40-42), die in elf „taalgroepen" worden samengevat. De lezer kan — hetzij ter loops opgemerkt ! — hieruit de gevolgtrekking maken, dat onze bestuurstaak
in Indië wei zeer omvangrijk, en dikwijls ook zeer moeilijk is.
In gene korte aankondiging als deze is het niet mogelijk, de verschillende onderdeelen van van Eerde's werk afzonderlijk te bespreken ;
laat ik mij bepalen tot de persoonlijke verklaring, dat van al de lezenswaardige hoofdstukken die over „religieuse invloeden" en „verdraagzaamheid" (bl. 189-206) niet de minst belangrijke zijn.
Een juweeltje schijnt mij, voor zoover ik als leek gene meening mag
uiten, het overzicht der Italiaansche letterkunde van professor Salverda de Grave. Het geeft juist wat de leek behoeft : niet te veel en
niet te weinig, om belang te leeren stellen in genoemd onderwerp.
Korte levensschetsen van de voornaamste schrijvers, korte en duidelijke analyses van hunne voornaamste werken. — beide ons voorgelegd door iemand, die blijkbaar geheel op de hoogte is van zijn onderwerp ; kan men beter verlangen ? Wie slechts, ten bate zijner „algemeene ontwikkeling" dit boekje ter hand neemt, zoowel als hij voor
wien het een grondslag voor verdere studie wordt, — beide zullen
zeker de lezing aan anderen aanbevelen.
Van geheel anderen aard, maar niet minder interessant, is het
boekje van Professor Buitendijk, over de „psychologie der dieren".
Ook deze deskundige is er m. i. ten volle in geslaagd, in een klein bestek veel wetenswaardigs te geven omtrent het „instinct", het „verstand", de „ziel" van het dier, volgens tal van wetenschappelijke onderzoekingen. Er is eenige reden voor het vermoeden, dat vooral het
achtste hoofdstuk, over „het denkend handelen der dieren" de aandacht zal trekken ; wie heeft, nog niet lang geleden, niet gehoord
van het „Elberfeldsche paard" of van den „Mannheimer hond" ?
E. B. K.
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P. C. Boutens. Platoons Phaidoon. Rotterdam. W. L. en
J. Brusse's Uitgevers-Maatschappij. 1919.
Het is een oud gezegde, dat de beste wijze van interpretatie een
goede vertaling is ; maar die verklaring, bevat, vooral als het Plato geldt,
zware eischen. De vertaler moet door diepgaande kennis van de oorspronkelijke taal geleid, fijngevoelig de stijlschakeeringen van het
werk dat hij vertolkt nagaan, scherp opmerken wáár de taal van het
betoog zich verheft tot hooger meer dramatisch verhaal, of de sterker
gekleurde vormen van den mythus aanneemt. Waar de schrijver
helder en klaar is, mag zijne vertaling nergens die klaarheid verdoezelen ; wordt de redeneering duister, zoo is het zijn plicht die oneffenheden niet glad te maken door een zoogenaamde gemakkelijke vertaling. Maar bovenal — noch aan het oorspronkelijke werk, noch aan
zijn eigen taal mag de vertolker geweld aandoen : zijn overzetting
moet zijn een spiegelbeeld van het vertaalde kunstwerk in de taal
van den vertaler.
Deze opsomming van eischen kan iedereen uitbreiden die zich ooit
heeft ingespannen om een paar hoofdstukken uit Plato's dialogen te
vertalen. Is Plato wellicht de rijkst begaafde stilist, dien Oud-Athene
heeft gekend, hij is stellig een van hen wier werken het lichtst de hooge
en afwisselende schoonheid hunner taal verliezen in eene overzetting.
En gemakkelijk gaat ook de fijne dialectiek van zijn wijsgeerige gesprekken te loor voor hen die niet elke nuanceering in zijn stijl, elke
wel-overlegde afwisseling onder het lezen opmerken.
Boutens heeft den Phaedo niet slechts als een fijn kenner van Plato's
Grieksch gelezen en herlezen ; maar hij heeft den onsterfelijkheidsdialoog in zijn geest opgenomen en met de meest vrome toewijding als
kunstenaar voltolkt. Het is een genot, het zuivere en edele Grieksch
van Plato te hooren weerklinken in het edele en zelfstandige Nederlandsch van Boutens. Even rein en schoon als deze uiterlijk zoo keurige
uitgave van den Phaedo is, even zuiver is haar inhoud : een werk van
oneindige inspanning en overleg, want menige zin in Socrates' betoog
is voor tweeërlei uitlegging vatbaar ; maar tevens een werk even kostbaar voor hen die Plato's betoog in eene volkomen betrouwbare overzetting willen leeren kennen als voor degenen die van een kunstenaar
willen leeren, hoe men Plato eert door hem te vertalen.

K. K.
J. J. de Stoppelaar. Het groote avontuur. Apeldoorn.
C. M. B. Dixon & Co.
Rijp, bijna overrijp zijn deze verzen. De daarin opgenomen reeks
Paradijs-Sonnetten heeft wat men in geestelijken zin des begrips verwelkt zou kunnen noemen, een late herfstschoonheid, sensueel en
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zwaarmoedig. Ook de verskunst zelf, haar techniek, rythme, kleur,
klank heeft dit rijpe, en de poëtische atmosfeer is ermee vervuld :
Veilig in het huis der aarde
Woont, wie in zijn eenzaamheid,
In zijn droomen de onverklaarde
Dood als laatste droom verbeidt.
De mystische droomenzwaarte, die zoozeer het natuurlijk en onaangeleerd temperament van dezen dichter uitmaakt, vindt haar woord
yanzelf. Deze verzen getuigen van een eigen dichterlijk en muzikaal gevoel en kenmerken zich door zekere donker-beeldende welsprekendheid,
die zoowel de moeheid als de inspiratie uitdrukt. Verzen als de volgende, ik doe maar een greep, zijn buitengewoon gelukkig gevonden :
De harp der winden weeklaagt in de nacht
Na een verstormden dag vol zoele buien.
Het blauwe weerlicht flakkert vaag, en zacht
Gedonder rolt als wagens langs het zuien.
Men hoort door het warme koloriet der verzen heen, den toon van
verzadigdheid ; alsof de dichter een te geringe psychische draagkracht
heeft voor de overmaat van levenservaring. Van deze te zware belading getuigt menige uitspraak :
Toen rees uit den kring der gestranden
Een man met een angstig gelaat
En strekte ten hemel de handen
Te zwak voor het uur van de daad.
Er is in de meeste dezer gedichten een niet openlijk doch heimelijk, en niet steeds klaar, doch vermoedelijk gemeenzaam zijn met
den dood, waarop telkenmale gezinspeeld wordt en wiens insluimerende
adem door deze verzen waart :
Ach wees niet bang, hij is zoo goed,
Zijn handen zijn zoo koel en vast ;
Hij komt u dringend te gemoet
En neemt u zonder leed of last.
Maar de dood is in deze verzen als een slaapdrank, hoewel een enkelen
maal de toon van mineur in majeur overgaat :

Dan trekt hem het heimwee op hemelsche wacht
En leert hem de sterren verstaan.
B. DE H.
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Johannes Hoving. Droom en Daad, enkele proza-zangen.
Amersfoort. S. D. Veen.
Een klein boekje met wat pantheïstische mijmering in fijnen en
musikalen toon en in zuiver proza ; een toon van stille gevoeligheid,
naar het droefgeestige of naar het blijde neigend, en waarin een meeleven met de natuur spreekt, als het samenleven van geestverwanten.
De gedachte die zich hierin uitspreekt is religieus. Hoewel hier en
daar het voorbeeld van Walt Whitman voor den lezer verrijst is toch
de geest een tegenovergestelde : niet die eener aktieve aanvaarding
van de toekomst, maar van ingekeerdheid en afzondering. „Mijn ziel
zucht en roept om rust " Er zijn vele menschen, die evenzoo voelen
als in dit boekje gevoeld wordt.
B. DE H.
C. R. C. Herckenradt. Fransch Woordenboek. II Dln.
Fransch-Nederlandsch, Nederlandsch-Fransch. 4de verm. en
verb. druk. Groningen, den Haag. J. B. Wolters U. M.
Het woordenboek van Herckenradt kan ons menigmaal uit den
brand helpen, omdat het niet slechts woorden, maar ook spreekwijzen
vertaalt. Het is in zijn nieuwe formaat kompakt en toch duidelijk
gedrukt in 2600 kolommen druks, methodisch behandeld en ziet er
prettig uit. Het duffe uiterlijk van oudere woordenboeken is vermeden en de uitgave is welverzorgd. Men kan met dit woordenboek
een heel eind komen en zelfs tot eigen genoegen in zijn kolommen bla-

deren om onverwachte kennis op te doen. De beste woordenboeken,
die de Fransche en die de Nederlandsche taalschat behandelen, zijn
ten grondslag gelegd aan dezen grooten arbeid. Hoe aangenaam men
zich in deze woordenboeken verdiepen kan, heb ik ondervonden op
een middag toen mijn eene taak was afgeloopen en mijn andere nog
niet aangevangen ; ik heb het Hollandsch-Fransche boek doorbladerd
en heel wat geleerd, dat ik echter ten deele weer vergeten ben. Maar

de indruk is nagebleven dat H's woordenboeken goeden dienst bewijzen bij de studie der Fransche litteratuur en bij het schrijven van
Fransche brieven. B. DE H.
Gedigten van A. D. Keet. Amsterdam. Swets en Zeitlinger.
Gedichten in het Afrikaansche taaleigen. Het „Voorwoord" is
geteekend „Op see, huistoe Nov. 1919". Het Zuid-Afrikaansch dialekt
heeft zijn eigenaardigheid die toch ook voor een dichterlijk gemoed
geen beletsel is tot dichterlijke uitdrukking. Wat eerst onbeholpenh eid schijnt, blijkt toch een eigen karakter te hebben. Wij zoeken
niet naar het welluidende, maar treffen het telkenmale :

LEESTAFEL.

Jij wat wandel aan mijn sijde
Als die skemer daal
Als ik eenzaam deur die wijde
Wijde wereld dwaal
Wij zoeken eer naar een geestelijken inhoud en vragen welk gemoed
zich in deze verzen openbaart. En dan treft ons dat dit gemoed inderdaad een levende macht is. Deze gedichten zijn levend werk, geen rijmstukjes, maar bezield door een diepe en vurige aandrift, die een rijkdom van vormen schept. De bezieling is ten deele voor het vaderland, maar zij heeft ook innerlijken drijfveer, gelijk in de reeks verzen
„Van die lewe" („van het leven") blijkt of in de reeks „Van die
Natuur" en „Van liefde". Echtheid is aan deze dichtkunst eigen en
wij wenschen Zuid-Afrika meer dichters toe in wie zooveel oernatuur
aanwezig is als in dezen en die zoozeer eigen woord vermag te vinden
om zijn hartsspraak te uiten. Hoe persoonlijk de dichter weet te werken ook waar een ander (Engelsch) versgeluid naklinkt bewijst het
volgende „lied van die see"
Die branders breek, die branders breek
In die dag.
In die aand (avond)
Elke week, elke maand :
Breek, branders, breek !
Die golwe dreun, die golwe dreun
Hulle kreun
Hulle steun
Op die ou, ou deun :
Dreun golwe dreun !
Die aarde blij maar stil en swijg
In die dag
In die aand

Elke nag, elke slaand :
Swijg, aarde, swijg !
B.

DE

H.

Hélene Swarth. Nieuwe Verzen. Amsterdam. Maatsch.
voor goede en goedkoope lectuur.
Hélene Swarth behoort tot die gelukkigen die hun dichterlijke
inspiratie niet verliezen. Altijd opnieuw welt de dichterlijke muziek
uit haar hart en zooals zij voor dertig jaren en langer geleden dichtte,
dicht zij nog. Het breede, zwaarklinkende harer verskunst heeft zij
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niet afgeleerd. Een versregel bij Hélene Swarth is een in zichzelf voltooide reeks van geluiden zonder aarzeling of onzekerheid ; men herkent ze dadelijk :
De boomen laaien, geel en vermiljoen
Als -aardevlammen stijgend naar het puur
En zondoordrenkt verheerlijkt hemel-azuur,
Als vreugdevuren in d' Octobernoen.
Het zijn vaak saamgestelde woorden die in de versregels een zwaarte
krijgen waar het geheele vers op steunt. Het plastisch karakter der
kompositeis, waardoor ze soms op aquarellen gelijken is niet minder
aan mevrouw S's dichtkunst eigen gebleven. Haar inspiratie is visueel :
het rijn meestal in de natuur geziene gestalten of voorvallen, die haar
gemoed bewegen en de dichterlijke bewoording uitlokken. De zieletoon die in het geheel der verzen klinkt is zinnelijk-zwaarmoedig.
Waar Í Ñélène Sw. in sommige verzen (van oorlog en vrede, V I I, V I I I,,
IX, XIV e. a.) een anderen toon zingt is haar vers zonder bekoring.
Zij heeft een bepaalde gaaf en geen andere. Daarom zullen van haar
gedichten de beste overblijven en deze zullen voor het geheel gelden.
Haar inspiratie houdt geen verdere strekking in dan het onmiddellijk
zegbare, waar niets verborgen achterblijft voor later. Het visueele en
sensitieve neemt alle plaats in, maar het kontenplatieve ontbreekt
B. DE H.
-

Jeanne Reyneke van Stuwe. „Alarm !" Militaire roman.
Twee deelen. Amsterdam. L. J. Veen.

Ziehier N°. 15 van den bekenden cyclus ; deze roman geeft ons
eene beschrijving van de beide militaire expedities naar Lombok in
het jaar 1894. „De hoofdzaak" — aldus de schrijfster — „is in dit
boek het psychische levers van Otto, en de oorlogsomstandigheden
vormen slechts het milieu, en tegelijk den achtergrond van het zielsgebeuren".
Gaat het den lezer als mij, dan zal hij meer belangstellen in het
vaak zeer levendig verhaal der krijgsverrichtingen en in de kleurige
detail-teekeningen dan in de ontwikkeling van Otto Berghem's zielsgeschiedenis, waarin alle geleidelijkheid ontbreekt en de deelneming
aan den veldtocht werkt als een deus ex machina : als kind reeds had
hij ,een gevaarlijke geaardheid naar den waanzin", een onnatuurlijke
(maar altijd onderdrukte) neiging tot wreedheid ; in den Lombokoorlog begaat hij een moord — doodt door worging een inlander
raakt tweemaal gewond, verliest voor maanden zijn bewustzijn, wordt
door een vriend en diens vrouw liefderijk verpleegd en gevoelt zich
dan ook van zijn zielsziekte genezen ; als een ander, een nu oud man
ziet hij op het voorbije terug en weet dat hij nu in kalme rust ergens
;

.
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in een vergeten hoekje in 't vaderland zijn verder leven zal kunnen
slijten.
Psychologisch is zulk een proces, meen ik, wel mogelijk, maar ook
in dit proces is de expeditie hoofdzaak. Zij is dat feitelijk ook in het
verhaal, al moge de schrijfster het anders hebben bedoeld. Natuurlijk kan men vragen of er in 1919 — na vijfentwintig jaar ! — nog aanleiding was tot een zoo uitvoerige beschrijving van deze episode in
onze Indische krijgsgeschiedenis ; onze hoofden en harten zijn nog
vervuld van de gedachte aan den gruwelijken wereldoorlog. Maar de
schrijfster meende dat tot een verlevendiging van de Lombok-expeditie
nog wel reden was en ik herhaal, dat zij niet veel gloed en vuur ons de
verschillende tafereelen te zien geeft. H. S.

Voorts zijn door de redactie ter aankondiging ontvangen de navolgende
boekwerken ,
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Herman Roetvink. Freuleken. Komedie in drie bedrijven. Amsterdam,
van Holkema en Warendorff (1919).
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bij C. M. B. Dixon en Co. Apeldoorn 1919.
H. J. van Ginkel. Telepathie (Met voorwoord van Eugen de Rubini)
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Uit het Hebreeuwsch door J. Gompers en J. Figatner. Apeldoorn.
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geschreven op Kreta in de zestiende eeuw, vertaald door Dr. D. C.
Hesseling. Haarlem H. D. Tjeenk Willink en Zoon.
J J. Gerstel, De Kunst en het Geestelijke. A. W. Sythoff's Uitgevers Mij.
Zielkundige verwikkelingen. I. Arbeid vermoeit, door Dr. J. van
Ginneken S. J. Amsterdam. N. V. de R. K. Boek-centrale.
Jeugdherinneringen van Jan Ligthart. Uitg. voor het LigthartComité door J. B. Wolters' U. M. Groningen, den Haag.
Handboekje van de Theosofische Vereeniging ; Nederlandsche
afdeeling. Amsterdam, Amsteldijk 76.
Max Havelaar door Multatuli, ingeleid door Prof. Dr. J. Prinsen
J.L.zn. Geïll. naar oorspr. afbeeldingen en portretten. Amsterdam.
J. M. Meulenhoff.
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hoofdakte-candidaten door B. J. Douwes. Eerste Deel A en B methodenkennis. Groningen, den Haag. J. B. Wolters.
Joseph v. Eichendorff. Uit het leven van een dagdief. Vertaald
door Anna van Gogh—Kaulbach. Amsterdam. Wereldbibliotheek.
Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur. 1919.
Wij Menschen, door Henri Barbusse. Geaut. vertaling door mevr.
G. van Uildriks. 's Gravenhage. J. Philip Kruseman, z. j.
Aristophanes. De Vrede. In Nederlandsche rijmen overgezet door
H. H. Wertheim. Amsterdam. Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1920.
Het Pausdom ontstaan in den loop van verscheiden eeuwen door
list, bedrog en vervalsching. Door W. F. C. van Laak.
Dr. F. J. Krop. Hoe het optreden van Pater Dr. Jac. van Ginniken
S. J. te Rotterdam tot een moreel fiasco werd. Rotterdam. J. M.
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Ce qu'il faut retenir d'un homme, c'est le
regard dans lequel it s'est mis tout entier, c'est
un cri de coeur, c'est un geste qui a exprimé
lá personnalité.
Paul Sabatier, Vie de S. Francois d'Assise.

Het beste, dat menschen van geestelijke beteekenis ons
te geven hebben, staat in hun boeken niet te lezen, wordt
zelfs in het rijk en fijngevoelig woord, waarin zich hun
,getuigenis kleedt, niet dan van verre aangeduid. Wie
alles kan zeggen en neerschrijven, wat het leven hem te
vetwerken en te verstaan gaf, heeft niet veel te vertellen,
dat de moeite waard is. Die weinigen, die waarlijk iets
uit te deelen hebben van diep geestelijk gehalte, worden
slechts in de totaliteit hunner persoonlijkheid, ik zou
willen zeggen, worden slechts intuitief benaderd en
gekend ; „c'est le regard.... , c'est un cri de coeur, c'est
un geste."
Wat een oudere generatie niet ophield ons te verzekeren
ten opzichte van Scholten, den strengen systematicus,
den onverbiddelijken logischen Spinozist eener vorige
Leidsche periode, dat zal ons jongere geslacht erkennen
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van Chantepie de la Saussaye, in alles Scholtens volstrekte tegenbeeld : „wie hem slechts uit zijn boeken
kent en hem daarnaar beoordeelt, kan slechts ten halve
de kracht vatten, die van hem uitging" (Kuenen) ; „hij
was een macht in ons denken en leven, waaraan wij ons
overgaven met de diepste vereering en piëteit" (Rauwenhoff). Het beste van De la Saussaye zal bewaard blijven
in de levenshouding en den arbeid zijner leerlingen ;
waar zij in vertrouwelijk tweegesprek het ongezellig
collegelokaal aan de Kloksteeg beneden achter zullen
herbouwen in hunne herinneringen of de ruime, ouderwetsche studeerkamer aan het Rapenburg, daar zal De la
Saussaye naar waarde worden geschat, daar zal zijn
geest herleven met de oude tinteling van humor en
dezelfde wekkende kracht van vroeger jaren, daar zal
hij met die stille eerbied worden herdacht, waarop zijn
arbeid en persoonlijkheid aanspraak mogen maken.
Wanneer hier voor breeder kring een woord van herinnering hem wordt gewijd, moet als van zelf dit persoonlijke meer terugtreden en moeten het boek en de levensarbeid naar voren komen. Maar ik zou niet kunnen
aanvangen daarvan te spreken, indien niet voor alles
getuigenis was gegeven van dit beste, dat wij van hem
meedragen. In hooge mate geldt van De la Saussaye,
wat hijzelf over zijn leermeester Brill heeft geschreven :
„De invloed van een hoogleeraar berust voor een deel
op de kennis, die hij mededeelt, meer op de ideeën en
beschouwingen, die hij niet gereed als leerstof overlevert
maar in den geest zijner leerlingen wekt, het meest op
de vormende kracht, die onwillekeurig uitgaat van wat
hij zelf is."
In 1848 is De la Saussaye te Leeuwarden geboren,
het jaar, onder welks teeken de volgende halve eeuw zich
zou scharen, het gloriejaar van het jonge liberalisme.
1848 : De la Saussaye en het liberalisme, deze coincidentia
oppositorum lokt onwillekeurig uit tot een korte opmerking. Heel zijn leven heeft De la Saussaye goede vriend-
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schap onderhouden met de beste vertegenwoordigers van
dat Hollandsche liberalisme, van welks geestelijke onderstroomingen en klinkende leuzen hij zich toch steeds doo r
een strijdvaardig tegenstander heeft getoond, misschien
wel een der meest invloedrijke, maar door zijn niet-politieke levenspositie minst opgemerkte. „Vooruitgang",
„verstan dsontwikkeling", „neutraliteit", „natuurwetenschappelijke methode", achter die woorden staat de
generatie van '48 ; ze tot hun juiste draagkracht terug
te brengen niet ze klakkeloos te verwerpen, was
een aanzienlijk deel van den levensarbeid van den man,
in datzelfde grensjaar geboren. Deze oppositioneele
plaats te midden van de machtigste cultuurstrooming
van zijn tijd, waaraan hij zich toch in zoo velerlei opzicht
verplicht wist, heeft een eigen cachet gegeven aan De la
Saussaye's leven ; toen hij in '98 op de voorbijgegane vijftig
jaren terugzag 1 ), werd zijn overdenking tot één lange
klacht, één uiting van teleurstelling : hoe weinig had het
liberalisme in geestelijk opzicht gebracht, wat het eenmaal
had beloofd. En wanneer dan ook, tegen 1900, de stroomingen beginnen te kenteren en de l9de eeuw, nog voor
haar einde gekomen is, hare dierbaarste tradities gaat vergeten, dan is het, alsof de fatale ban van zijn geboortejaar is verbroken en er komt voor De la Saussaye een
nieuw tijdperk van arbeid ; hij ziet zijn invloed in breeden
kring toenemen ; er was ontvankelijkheid gekomen voor
zijn „bezwaren tegen den geest der eeuw". Geen wonder,
dat hij juist zijn Leidsch professoraat, de jaren na 1899,
in zijn Afscheidsrede met bijzondere dankbaarheid herdenkt.
Ik geef geen levensbericht, maar hef slechts uit de
lange rij der gebeurtenissen uit, wat den zin van dit leven
kan doen verstaan. De la Saussaye ging in Utrecht
studeeren, d.w.z. hij liep er colleges en deed er examens
in de theologische faculteit, maar bekende later zelf
1) Een halve eeuw 1848-1898 (uit het Hist. Gedenkboek, uitgeg.
door „Het Nieuws van den Dag") ; ook in Geestelijke Stroomingen,
Haarlem 1907.
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zonder berouw of weemoed, meer literator, dan theoloog
te zijn geweest. De Utrechtsche faculteit dier dagen ging
zonder dieperen invloed aan hem voorbij ; in zijn boeken
zal men de namen van Ter Haar, Doedes en Van Oosterzee niet dan terloops aantreffen, op zijn colleges werden
ze niet gehoord.
Het waren drie andere figuren uit zijn jeugd, die richting gaven aan zijn leven : zijn vader, Daniël Chantepie
de la Saussaye, de Utrechtsche hoogleeraar in de letteren
Willem Gerard Brill, de Tübingsche Bijbelgeloovige
theoloog Johann Tobias Beck. Ik mag in het korte bestek
van deze schets het beeld hunner persoonlijkheden niet
uitwerken. Zij hebben de sfeer geschapen, waarin De la
Saussaye geestelijk zou blijven ademen : de ondogmatische, maar Christelijk-geloovige benadering van alle
levens- en cultuurvragen ; zij hebben die groote figuren
in zijn kring gebracht, die daar voortaan goede vrienden
zouden blijven : Schleiermacher en Vinet, Shakespeare
en Goethe, vooral de Bijbelschrijvers, wier rij hij later
zelf met zoo menigen naam, ook van tijdgenooten, zou
aanvullen ; zij hebben en ik denk dan vooral aan den
vader hem geleerd, dat niet de uitwendig-apologetische houding der Utrechtsche school, die dit of dat
wonder, en hier en daar een brokstuk Christelijke dogmatick tegen den modernen geest „verdedigde", ons helpen
kon, maar dat slechts van uit het persoonlijk geloofsleven, van uit de persoonlijke aanraking met Christus
een levensvisie en een wereldwaardeering konden geboren worden, die in dezen kritischen tijd wat beteekenden. Het getuigenis, waarmee de vader zich plaatste
tegenover intellectualisme van linksch en van rechtsch,
tegenover de kritiek der modernen en de apologetiek der
orthodoxie „de kerk belijdt de waarheid in den ethischen
zin van dit woord, waarheid als levensbeginsel" 1 ), werd
ook het thema voor den arbeid van den zoon : „Leven
1) D. Chantepie de la Saussaye, Beoordeeling van het werk van Dr.
J. H. Scholten over de Leer der Herv. Kerk 2 Utrecht 1885, blz. 15.
,
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gaat vóór waarheid ; God openbaart geen waarheden,
die dan daarenboven beleefd worden ; Gods openbaring
is mededeeling van leven, dat dan tot bewustzijn komt,
vastgelegd wordt in stellingen : een dogma is de neerslag
van leven" 1 ).
De la Saussaye promoveerde in '71 bij Doedes op een
proefschrift : Methodologische bijdrage tot het onderzoek
naar den oorsprong van den godsdienst. Meer dan de
behandeling van dit onderwerp, verrast ons de keuze.
De godsdienstgeschiedenis lag toen nog zoo ver af ; geen
onderwijs werd er in gegeven, geen leerboek was erover
geschreven. Met moeite moest de stof uit de klassieke
schrijvers en uit moderne ethnographen en reisbeschrijvingen bijeengezocht worden, voorzoover men zich niet
wilde toevertrouwen aan de speculaties van wijsgeeren
en symbolisten betreffende oorsprong, ontwikkeling en
wezen der religie. Bijna dertig jaar lang is De la Saussaye
dit veld van studie trouw gebleven en hij heeft daarbij
meesterlijk begrepen, voor welk soort van arbeid hij hier
de zeer uitnemende gaven bezat en wat hij aan anderen
moest overlaten.
De la Saussaye als godsdiensthistoricus ; wij moeten
hier een oogenblik om ons heen zien. In 1877 had C. P.
Tiele de leerstoel voor godsdienstgeschiedenis te Leiden

beklommen, het eerste professoraat voor deze nieuwe
wetenschap in ons land, het eerste in Europa ; hij was toen
46 jaar oud en had met de onbeteekenende hulpmiddelen
van dien tijd zich de taalkennis verworven, noodig om de
Oud-Perzische en de Assyrisch-Babylonische bronnen
goed, de Egyptische en Indische althans bij benadering
te kunnen lezen en beoordeelen. In '78 is De la Saussaye
de tweede ; de pas opgerichte Amsterdamsche stedelijke
universiteit roept hem. Hij is dan 30 jaar oud, heeft 6
jaren van rustigen arbeid in de pastorie te Hemmen
achter zich, in een tijd, toen er nog geen cursussen en
conferenties, nog geen studentenbewegingen en sociale
1) Het Christelijk Leven, I, Haarlem 1910, blz. 15.
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kwesties waren en een jong predikant nog studeeren kon
en mocht. Maar hij had zich in die jaren volstrekt niet
met de eenzijdigheid van den modernen specialist op de
philologische, archaeologische, ethnographische vakstudiën toegelegd, die de onmisbare grondslag schenen
van het nieuwe godsdiensthistorische onderzoek, al
bleven deze wetenschappen hem ook allerminst vreemd ;
in zijn eerste predikantsjaar bestudeerde hij Schleiermachers Glaubenslehre en ook in de verdere jaren zal
wel heel wat lectuur van algemeen cultuurhistorisch
belang, zullen wel heel wat „theologica" in engeren zin
door zijn handen zijn gegaan.
Wat zou hij maken van het nieuwe vak hem toevertrouwd ? Zou hij, man van geheel anderen aanleg, een
plaats weten te vinden naast Max Müller in Oxford en
Tiele in Leiden, wier gezag toen reeds gevestigd was ?
Hij heeft zijn eigen weg gebaand en zijn naam voor goed
weten te verbinden aan de jeugdjaren dezer jongste
zuster onder de theologische wetenschappen, die zulk
een gezaghebbend lid in het oude gezin zou worden en
die steeds meer lust toont al de anderen naar hare hand
te zetten.
De la Saussaye heeft zich niet in philologische studiën
verdiept, heeft geen nieuwe vertalingen van oude teksten
geboden ; hij heeft geen monographieën geschreven over
den zin van deze of gene godheid, van dit of dat symbool,
van primitieve ceremoniën of overoude cultusgebruiken ;
hij heeft niet getracht de geschiedenis van het godsdienstig
leven op aarde te schetsen, het verband van volk en
volk na te gaan, „wetten van ontwikkeling" op te sporen.
Hij heeft van al den arbeid op dit grenzenlooze veld
kennis genomen met een verbazingwekkende belezenheid,
die thuis was in de reisbeschrijvingen en zendingsberichten van Oost-Azië en Afrika, in de oud-Indische
literatuur en al wat daarover geschreven en gestreden
was, in China's heilige boeken, in Griekenlands dichters
en tragici, in de oud-Germaansche sagen en in de wereld

van den Islam, om zoo maar een en ander te noemen ;
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hij heeft dat alles verwerkt en kritisch overdacht, maar
hij heeft verstaan, dat nu pas zijn eigen taak begon :
uit die warreling van oude gegevens en van studiën en
essays over die oude gegevens in eenvoudige, klare
lijnen het beeld te ontwerpen van het religieus leven van
oude en primitieve volken, aan ons, moderne westerlingen, hun ziel nabij te brengen. Dat kon hij ; daarvoor
had hij de breedheid van overzicht over het vele, daarvoor had hij de diepte van eigen geest, die het andere,
ook in vreemden vorm, verstond.
In '83 kwamen de Vier schetsen uit de godsdienstgeschiedenis (Kong-tse, Lao-tse, Zarathustra, Buddha),
in '87 en '89 de twee banden van het Lehrbuch der Religionsgesch ichle. Reeds had Tiele in '76, wederom als de
eerste, een overzicht gegeven van heel het gebied der
godsdiensthistorie, maar dat was een klein boekje, een
samenvatting, een orienteering ; het kon niet meer zijn.
Maar hier, in het Lehrbuch, was nu een werkelijke inleiding,
hier kon ook de niet-geschoolde lezer tot inzicht komen
in de verscheidenheid der religieuse belevingen, tot een
medeleven uit de verte met primitieve geestesaard, met
Indische bespiegeling, met Chineesch moralisme. Het is
nog de moeite waard in dit, nu natuurlijk verouderde,
boek te bladeren ; de schrijver weet zoo geweldig veel,
hij beheerscht en hanteert in menige paragraaf de literatuur op een wijze, die aan Hirnacks Dogmengeschichte
of Troeltsch' Soziallehren doet denken ; hij vat zoo helder
en overzichtelijk de op dat oogenblik bereikte resultaten
samen en maakt in een paar bladzijden volkomen duidelijk, waar de geschilpunten der wetenschappelijke scholen
liggen, van comparatieve mythologen en anthropologen,
van een historische, mythische of symbolische opvatting
der Buddha-legende, van het oud-Germaansch of Christelijk karakter der Edda-sagen. En vooral, ondanks alle
zakelijkheid, het boek leeft ; een man van smaak en
oorspronkelijkheid heeft het geschreven. De la Saussaye
wist, dat hij hier niet slechts theologen diende, maar die
allen, „welche sich für Culturgeschichte im allgemeinen
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interessiren". Nooit stond voor hem de wetenschap buiten
het leven.
De la Saussaye's Lehrbuch blijft een schitterend stuk
werk en het zegt toch waarlijk niet weinig, dat, wanneer
na 10 jaar een tweede druk komt en de schrijver het boek
voor het grootste deel in handen van anderen legt in
een jonge wetenschap wordt er in 10 jaar veel nieuws aan
het oude toegevoegd, dat dan toch zulke groote
stukken uit de eerste uitgave enkel behoeven te worden
„bijgewerkt", „omgewerkt" ; zooveel hield er stand ook
voor het oog van den „vakman". Eén afdeeling is daarbij
geschrapt, die misschien wel bovenal karakteristiek
blijft voor dezen godsdiensthistoricus, „der phaenomenologische Teil", waarvan hij zelf mocht zeggen : „der
erste, umfassendere Versuch, die Hauptgruppen der
religiösen Erscheinungen, ohne sie doctrinär einheitlich zu
erklären, so zu ordnen, dass die wichtigsten Seiten und
Gesichtspunkte aus dem Material von selbst hervortreten" 1 ). Wat heilige steenen, boomen, dieren, wat
heilige plaatsen en tijden en personen voor de menschen
hebben beteekend, wat magie en divinatie, wat offer en
gebed eigenlijk naar hun dieperen zin beduiden, waarom
men de natuur en waarom men den mensch heeft vereerd,
De la Saussaye heeft het, steunend op zijn- welgeordend ,
materiaal, voor het eerst trachten duidelijk te maken.
In deze paragraphen, klaar van opzet en definitie, zorgvuldig met voorbeelden toegelicht, ligt wel het centrum
van dien eersten di uk ; hier tastte de schrijver het diepst ;
hier werd de religieuse innerlijkheid der menschheid het
scherpst beluisterd. In den tweeden druk moest dat stuk
wegvallen-; de schrijver beloofde over enkele jaren een
afzonderlijk boek over godsdienstige phaenomenologie.
Hij heeft het niet gegeven, noch iemand na hem ; het
belangrijkste boek der moderne godsdienstgeschiedenis
is nog ongeschreven.
Zoo blijft De la Saussaye's Lehrbuch een der fundaf1) Lehrbuch der Religionsgeschichte, I, Freiburg 1887, S. V fig.

PIERRE DANIEL CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE.

269

menten van modern-theologische wetenschap ; al trad
hij bij den derden druk geheel en al terug, zijn naam blijft
aan dit boek verbonden. Uit zijn Afscheidsrede kan blijken,
hoezeer hij ook later, toen zijn arbeid andere wegen ging,
met belangstelling de voornaamste publicaties en de
nieuwe problemen op het verlaten terrein bleef volgen ;
op zijn colleges konden opmerkzame hoorders in de stem
van den systematicus nog het geluid van den godsdiensthistoricus hooren naklinken, hoe interesseerde hem
b.v. het Hellenistisch-Oostersch syncretisme rondom het
Nieuwe Testament ; -- op het Leidsch congres voor
godsdienstgeschiedenis in 1912 was hij als eerste voorzitter nog eens voor het laatst de geëerde meester zijner
oude wetenschap.
Maar reeds lang lag toen zijn werk elders. De la Saussaye godsdiensthistoricus, ja, maar toch nooit met het
fanatisme van den geloovigen specialist. Hij zag heel
goed het belang dezer onderzoekingen ook voor het
Christendom, ook voor het geheel der theologische
encyclopaedie, maar de geestdrift blijft gematigd. Men
zal hier altijd wat aan de buitenkant van het lever
blijven staan, men zal verschijnselen bestudeeren en
vergelijken, maar het religieus contact zal toch maar
zelden tot stand komen. „Es kann einmal nicht anders
sein : der religionsgeschichtlichen Betrachtung geht eine

gewisse Tiefe ab. Sie ist vollberechtigt und nothwendig,
aber sie hat ihre Grenzen", klinkt het berustend in '97 1 ),
en als hij in het levensbericht van Tiele in de Koninklijke
Akademie de plaats dezer studiën aan de universiteit
bespreekt, heet het koeltjes : „dat zij niet zooveel vrucht
opleveren als men gehoopt had, valt niet te loochenen" 2 ).
Misschien is dit niet geheel billijk, in elk geval De la
Saussaye voelde het zoo. Hy had nu eenmaal de sterke
behoefte tot heel dicht by het hart der dingen te naderen
1) In een voordracht, te Stockholm uitgesproken : Die vergleichende
Religionsforschung und der religiöse Glaube, opgenomen in Portretten
en Kritieken, Haarlem 1909, blz. 349.
2) Portretten en Kritieken, biz. 97.
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en de studie van Boschjesmannen en Melanesiërs, van
Egyptenaren en Avesta-vereerders hield hem te veel op
een afstand.
Het is voor De la Saussaye een groot voorrecht en
voor de Nederlandsche theologie een zegen geweest, dat
hij in '99 naar Leiden werd geroepen als Gunnings opvolger voor de systematische vakken (encyclopaedie, geschiedenis der leer aangaande God, zedekunde). In Leiden
is hij de invloedrijke theoloog geworden, die thans niet
enkel door mannen van wetenschap, maar vooral in
religieusen kring wordt herdacht. Ik behoef niet stap
voor stap zijn Leidschen weg na te gaan, niet een voor een
zijn boeken te noemen ; ik tracht hem te zien in zijn eenheid als Leidsch professor, als „professor Saussaye",
gelijk zijn leerlingen hem hebben gekend.
En dan zie ik hem van verschillende zijden.
Het eerst als de man, die wist, dat het centrale strijdpunt van alle leven en denken steeds was en nog is : hoe
te benaderen de levende eenheid van Christendom en
cultuur. Te benaderen, want hij heeft zelf het best geweten, dat het dualisme dezer twee termen nooit wordt
overbrugd, zeker niet theoretisch, zelfs niet in het leven.
Er blijft een persoonlijke diepte van vroomheid, waar alle
cultuurbelangen zwijgen en secundair worden ; niet voor
niets kende hij Augustinus, Pascal, Kierkegaard. Maar
toch was dit een van de eerst opvallende dingen bij De la
Saussaye : wat weet deze theoloog veel van de wereld in
hare veelzijdigheid, en toch : hoezeer staat achter dezen
veelzijdigen cultuurmensch overal de geloovige. Een
beetje houterig heet het in een der stellingen achter zijn
proefschrift : „Het is noodzakelijk, dat de evangeliedienaar de beschaving met het geloof voor zijn persoon
vereenige". Hij is trouw gebleven aan dat woord. Aan de
moderne romanliteratuur en dramatiek ontleende hij
voor zijn colleges minstens evenveel als aan de traditioneel
Christelijk moraal. Hij kende Calvijn en Schleiermacher,
Ritschl en Herrmann zeer goed, maar in de 19de eeuwsche
Fransche kritiek, in Vinet, in Sainte Beuve Brunetiére,
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in Faguet en Strowski voelde hij zich even goed thuis.
Hij greep in zijn geschriften en in zijn woorden telkens
terug op den Bijbel, kon een privatissimum geven over
het Johannes-evangelie of over Schleiermachers dogmatiek, maar hij schreef ook artikelen over Goethe, over
Potgieter, over Björnson of Fogazzaro. De la Saussaye
had, zoolang wij nog van dezen kant op hem zien, wel
iets van Allard Pierson, ten opzichte van wien hij telkens
weer positie kiest en over wien hij zelf schreef : „Het was
hem te doen niet om de wetenschap te beoefenen, maar
om het leven van zijn eeuw mede te leven en op zijn
tijdgenooten invloed te oefenen. Hij wilde leidsman wezen,
voorganger, ook op ander gebied dan dat der wetenschap" 1 ). Dat gold toch wel voor hen beiden. Er zijn
er geweest, die dat maar zoo-zoo vonden. Was dat een
Leidsch geleerde, deze essayist, deze zwerveling, die te
gast ging bij de literatuur van alle volken, was dat universitaire wetenschappelijkheid ? De la Saussaye lachte
wat met die deftige gezichten. Hij was zich ten volle
bewust niet te behooren tot die „half-journalistische
geleerden", die hier en daar maar eens even komen kijken ;
hij had gewerkt en wist, wat zijn woord waard was, hij
had alle recht van spreken.
En dieper nog : dat hij de geestelijke machten dezer
wereld zoo hoog schatte, dat hij zoo gaarne tot de wereld
ging om ook haar stem te beluisteren, vond ten slotte
zijn reden in de religieuse beoordeeling van 's menschen
wezen. Hij wist waarlijk wel, dat er bekeering en wedergeboorte in ons leven noodig is en dat wij zonder dat
„Gods Koninkrijk niet zullen zien", maar het was hem
niet mogelijk, dat koninkrijk ergens af te grenzen en
aan al, wat daar buiten lag den rug toe te keeren, als
aan een land der duisternis. Daarvoor was hij bij al zijn
dualisme toch weer te monistisch, zag hij te zeer Gods
werk in al het aardsche, in elken mensch bovenal. De
bladzijden in zijn Christelijk Leven, gewijd aan den
1) Portretten en Kritieken, blz. 147.
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mensch, „beeld Gods op aarde", „door God geschapen en
in bijzonderen zin met Hem verbonden", men moet ze
herlezen, om De la Saussaye's cultuurhouding in haar
kern te verstaan. Bij alle tweespalt van wereld en Godsrijk, van mensch en God, kan hij de verwantschap niet
vergeten.
Dankbaar mag worden erkend, dat hij, die zoovele
geestelijke stroomingen had bevaren en zijn lezers en
hoorders zoo boeiend wist te vertellen van wat er in het
verre land en achter de scheidsmuren der traditie te
beleven was, dankbaar worde erkend, dat hij menige
engbehuisde theologenziel iets heeft laten zien van de
wijdheid van Gods eindeloozen hemel en van de schoone
bloemen en vruchten dezer aarde.
En nu zie ik De la Saussaye van een anderen kant ;
ik zie hem als anti-orthodox en anti-liberaal, als de hoogleeraar, die met stipte regelmaat zijn fijne spot liet spelen,
nu met de „eikeboomen der gerechtigheid" ter tiener,
dan met de „aanbidders van wetenschap en evolutie"
ter anderer zijde.
De la Saussaye spreekt ergens over twee typen van
overtuigingen 1 ), het eene „strak, onbuigzaam, exclusief,
bij hen, die zeker zijn de waarheid te bezitten", het
andere „sceptisch en slap", neerslag van „meeningen,
die zich voor beter geven, niet meer willen zijn, dan de
faze der waarheid, die men nu juist ziet". Die twee waren
zijne vijanden : dogmatisme en relativisme. Nu zegt dat
niet zooveel ; die twee zijn bijna niemands vrienden.
Maar bij hem is die afkeer tot een levenshouding, die
strijd tot een roeping geworden. Het doortrekt zijn boeken, het staat achter elke dieper gaande beschouwing.
„Het systeem nooit adequaat aan het leven", dat spreekt
vanzelf, als gij wilt ; maar als De la Saussaye met dit
kriterium in de hand de geijkte Christelijke termen en
beginselen, en ook de 19de eeuwsche cultuurleuzen gaat
wegen, dan blijkt het toch opeens, dat het heelemaal niet
1) Geestelijke Stroomingen, blz. 19.
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zoo vanzelf sprak, dat wij ons bedriegen en gaarne laten
bedriegen door woorden, tradities, schemata. De la
Saussaye was erg bang voor „objectieve waarheden",
had een diep „wantrouwen tegen afdoende zinsneden",
om het even, of zij ontleend waren aan een kerkelijke
belijdenis van voor drie eeuwen of aan een up-to-date
wijsgeer, die de triomf van „de" wetenschap, als „der
Wahrheit letztes Wort" ons predikt. Met onverholen
blijdschap spreekt hij het in zijn Leidsche inaugureele
oratie uit, dat wij bezig zijn „van den waan der wetenschap" terug te komen. „Men had gehoopt dat de wetenschap den mensch en de maatschappij tot hooger trap
van geluk zou voeren ... De teleurstelling is niet uitgebleven" 1 ).
„Mij verklaart geen wijsgeerig of kerkelijk stelsel
of dogma het christelijk leven" 2 ). Men onderscheide
intusschen wel. Altijd en altijd weer verwijst De la Saussaye naar het „leven" zelf, dat zich niet laat „registreeren", niet vangen in termen. Dat hooren wij tegenwoordig
meer ; dat is de leuze van den dag : Neo-Romantiek of
wat daar al weer na komt. En op den. „inhoud" van dat
leven wordt dan gemeenlijk minder gelet, als het maar
„leeft", leeft zonder meer, alle vormen verbrekend ;
het doet er niet toe, uit welk innerlijk motief, misschien
het liefst zonder eenig motief. Maar zoo bedoelde De la
Saussaye het niet ; als hij het „leven" wil beschrijven
in zijn groei, zijn worsteling en overwinning, dan is dat
het Christelijk leven, dan staat Christus daar achter,
dan is het niet het individualistisch, ongebonden levensbegrip der Romantici, herrezen in Nietzsches tij dgenooten, maar dan is dat het in Christus verlost en geheiligd leven, zooals Schleiermacher, en het oude Réveil,
Gunning en De la Saussaye sen. dat hadden begrepen.
Zijn levensbegrip had inhoud, zij het ondefinieerbaren
inhoud.
1) De taak der theologie, Haarlem 1899, blz. 5.
2) Het Christelijk Leven, II, Haarlem 1912, blz. VI.
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En daarmee sta ik dan nog eens aan een andere zijde.
Geen systeem, geen dogmas, zeker, maar ook geen relativisme, geen verlies van het absolute in ons leven. Juist
daarom ook nam hij zijn wapenen op tegen moderne
wetenschappelijkheid en evolutiegeloof, tegen heel de
liberale strooming der vorige eeuw, omdat hij meende
daar alles in wat Renan noemde „la catégorie du devenir"
te zien opgaan. Wie godsdiensthistoricus is en zijn leven
lang de groei der cultuurbewegingen heeft nagespeurd,
weet waarlijk wel wat verandering is, wording, verwording. Tegen „vastigheden" heeft De la Saussaye altijd
geprotesteerd. Maar tegelijk heeft hij geweten, dat zonder
het absolute het leven elken zin gaat verliezen en een
kinderspel wordt : „wie het absolute bant, raakt het
wezenlijke kwijt". Dat absolute stond in Christus voor
hem. Dwaasheid, roept de moderne mensch, „absoluut en
historie sluiten elkander uit", „het eeuwige in den tijd,
dat past niet bij elkaar". Dat wist De la Saussaye ook
wel, „doch ik word genoopt, zoo te spreken om een
beschrijving te geven van het werk Gods in de wereld,
waarin ik beide, voor mijn begrip onvereenigbare, zijden
moet erkennen" x).
Hij heeft nooit getracht verder te gaan. In zijn preeken,
in de overdenkingen, die hij uitgaf, is dit steeds weer
het centrum : Christus, het absolute in den tijd, het
mysterie, waarover het geen nut heeft nader te speculeeren en te dogmatiseeren. Wij belijden het, het staat
achter ons leven, maar waar wij over spreken kunnen,
dat is pas dat leven zelf, dat door Christus is gewekt. Er is
eigenlijk bijna niets van Christologie, van beschouwing
over Christus in De la Saussaye 's boeken. Zwakheid,
kunt gij zeggen ; men kan ook zeggen : kracht. Zooveel
pragmatisme zat er wel in De la Saussaye, dat hij voor
zichzelf wist, dat bewuste overdenking, systematiseering
van levenservaring, ze moge dan op haar tijd ook recht
en reden hebben, toch nooit de hoofdzaak was en slechts
1) Geestelijke Stroomingen, blz. 344, 340.
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eisch kon worden, wanneer het lever zelf er om vroeg.
De wetenschap dient het leven. Hij voelde zich tot dogmaticus niet geroepen.
Dit is de vaste lijn door De la Saussaye's werk heen ;
hii is nooit verdwaald in de eindeloosheid zijner cultuurbelangstelling. Hij wist het vaste punt, van waaruit hij
die warreling van bewegingen kon overzien. Dat vaste
punt was geen wijsgeerig stelsel, geen kerkelijke belijdenis,
ook niet de Bijbel, het was het Christelijk leven, subjectief gekleurd natuurlijk, hoe anders, maar waaraan
Gods openbaring in Christus het eeuwighe:dskarakter
had geschonken.
Zoo heeft hij in Leiden gewerkt en er zijn boeken
geschreven, meestal losse studiën aaneenschakelend :
Geestelijke Stroomingen, Het leven van Nicolaas Beets,
Tijd en Eeuwigheid, Portretten en kritieken, ten laatste
de samenvatting, het Christelijk Leven. Zij zijn van ander
type, dan de boeken uit ouder tijd ; de wetenschap,
waarachter de belangstelling in het leven school, treedt
terug, het leven, dat wetenschappelijke bezinning vraagt,
komt naar voren.
Zijn invloed reikte ver ; menig student was al een paar
jaar predikant, voor hij begon te beseffen, wat De la
Saussaye eigenlijk voor hem geweest was, hoe De la
Saussaye hem, den „rechtzinnige", losser gemaakt had,
vrijer, breeder van levenskijk, en hoe hij den ander, den
„moderne", meer had doen begrijpen van de kracht van
het Evangelie, van de beteekenis der Christelijke traditie.
Als eenmaal de geschiedenis van de „ethische" richting
in ons land wordt geschreven, als de „vrijzinnige" stroomingen in het eerste kwart van de 20ste eeuw zullen worden geteekend, dan zal De la Saussaye's naam vaak
worden genoemd, ondanks het feit, dat hij voor „richtingskwesties", kerkelijke politiek en kerkelijke blaadjes,
voor dominees, die in verkiezingstijden „mobiel worden
en gaan zwaaien met beginselen" weinig anders over had
dan zijn fijne spot, ondanks de zelfvoldoening, waarmee
hij gaarne uitsprak, dat hij, de individualist, gelukkig
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geen „school" had gevormd. Maar veel wijder was zijn
kring, niet het minst door zijn arbeid als mede-oprichter
en redacteur van Onze Eeuw ; hij stond als een patriarch
in een groot geestelijk gezin, hij had een gemeente. De dag
van zijn afscheidscollege in 1916, zijn zeventigste verjaardag in 1918, de 23ste April 1920 op het kerkhof te
Muiderberg gaven de bewijzen. En de een nam dit van
hem mee, de ander wat anders. De la Saussaye benaderde
de menschen persoonlijk ; dat voelen studenten zoo sterk,
die, met al hun vrienden, aan de academie toch vaak
eenzamer zijn en meer in nood, dan wij ouderen het ons
straks nog herinneren. De la Saussaye interesseerde zich
voor hen persoonlijk ; hij had onbegrensde belangstelling
voor menschen ; hij schreef veel over menschen - een
heele reeks van biographieën gaf hij, hij sprak veel
over menschen. Hij ging dieper; dan ee n professor en.'een
student gewoonlijk gaan. Er was contact tusschen hem
en zijn leerlingen.
Hij voelde zich thuis aan de academie, ook in de
collegezaal. Ik denk aan de Donderdaguren in de Kloksteeg, van 11—•1, college ethiek. Twee minuten staat
hij achter de professorale katheder, hij moet „erin"
komen ; dan begint de: tocht. De aanteekeningen blijven
liggen en hij gaat wandelen, wandelen, nu bij de kachel,
dan bij de deur, nu voor bij de tuinramen, dan achter
in het halfdonker. Het is als een symbool van zijn methode,
hij. moet de dingen van alle kanten bekijken, hij kan niet
eenzijdig zijn. *Het is alles zoo vrij, zoo volkomen levend.
Nu een stuk ernstig betoog, een vraagstuk van innerlijke
levensontwikkeling, een probleem van staat of maatschappij, breed opgezet, met wat boekentitels uit de rijke
keuze. Tot er opeens een trekje komt cm den fijnen mond,
een. vonk in de diepe, scherpe oogen en in één enkele zin
heeft een fragmentje' van menschelijke ijdelheid en zwakheid een onvergetelijke karakteristiek gevonden. Zoo
vanzelf maar, niet als een professorale „grap", welvoorbereid, maar gelijk ook de werkelijkheid des levens vol
stille ironie kan zijn, onopzettelijk, echt. En De la Saus-
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saye is al weer verder op en betoogt en gesticuleert en
dwaalt af en vindt misschien ook nog wel zijn uitgangspunt terug, tot het straks uit is en de studenten weggaan ;
het was alles weer zoo vol leven en humor.
Hij voelde zich thuis, representatieve figuur in den
academischer senaat, gemakkelijk, tactvol gastheer in
zijn ruime huis, waar Harnack, Wilamowitz, Rendel
Harris en wie niet al logeerden. Het was niet zoo gezocht,
het kwam alles vanzelf, het was een stuk van zijn leven.
Zijn werk is af. Het heeft lacunes, natuurlijk, het kleed
der tijden wisselt snel. Een jonger geslacht eischt dieper
wijsgeerige fundeering, dan De la Saussaye bood. Hij
wist dat zelf, hij vond dat ook best. Kennistheorie,
methodologie interesseerden hem volstrekt niet ; in
Schleiermacher trok hem de theoloog, niet de wijsgeer
aan, van Kant las hij vrijwel niets, Fichte en Hegel gingen
aan hem voorbij. Daarover hebben wij nu niet druk te
doen ; onze tijd is eenvoudig een andere en wat De la
Saussaye gaf, was verre het meerdere van dit alles.
Auguste Sabatier schrijft in de voorrede van zijn
Esquisse d'une philoso phie de la religion : „Quelle que soit
l'ampleur des explications, ou je vais entrer, je ne ferai
jamais ici que ma confession intérieure et personnelle".
Zoo deed De la Saussaye in zijn leven en werken ; hij was
er altijd zelf bij, het droeg zijn stempel, zijn ziel was
er in. Niet licht zal weer een theoloog opstaan van zoo
universeelen geest, van zoo encyclopaedische kennis in
onze eeuw van specialiseer:ng ; moge ons slechts nu en
dan een man geschonken worden, zoo tintelend van
leven, zoo fijn van gevoel, zoo rijk in geloof als Pierre
Daniël Chantepie de la Saussaye.
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DE BETEEKENIS DER VROUW IN DE MAATSCHAPPIJ EN DE LITTERATUUR VAN
OUD-ATHENE
(Amsterdamsche Aulavoorárachien).
DOOR

K. KUIPER.

Een schets van het Atheensche vrouwenleven zooals
die in de vorige hoofdstukken is gegeven zou op zich
zelve niet de overtuiging kunnen wekken dat voor een
diepgaand inzicht in de beschavingsgeschiedenis kennis
van het leven der Grieksche vrouw noodzakelijk is. Die
indruk wijzigt zich zoodra wij acht geven op de beteekenis
der vrouw in de Atheensche litteratuur. Intusschen, dat
terrein is ruim, en beperking is noodzakelijk. Wij bepalen
ons dus om goede redenen tot de tragedie. Ook met die
beperking blijft de stof hare bezwaren houden. In onze
dagen is het niet meer genoeg een enkelen naam te noemen
om een geheele tragedie in de herinnering terug te roepen.
De Deïanira's en de Hermione's hebben hare plaats
moeten ruimen voor de meer gecompliceerde vrouwenfiguren van het moderne drama, of van den psychologischen roman ; vooral van dezen, want een groot
deel van de taak die in bescheidener omvang en
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minderen diepgang de antieke tragedie zich stelde, is
in onze dagen overgenomen door den psychologischen
roman.
Maar Hellas zou Hellas niet zijn, indien alleen historische belangstelling ons steeds weer drong om van onze
eigene wereld telkens het oog te wenden naar die antieke
kunst. Zij heeft, bij al hare onvolledigheid van ontwikkeling, bij al hare ongeoefendheid in het behandelen der
psychologische détails eene geniale oorspronkelijkheid
die ons blijft boeien. De Oresteia van Aeschylus, de
Antigone van Sophocles, de Hippolytus van Euripides
zijn niet bestemd om vergeten te worden.
Maar behoort de bespreking van deze en dergelijke
stukken te huis in onze studie over Atheensch vrouwenleven ? Ik wil trachten door enkele voorbeelden, niet
door eene catalogizeering van bekende en minder bekende
vrouwenfiguren uit de drama's van de drie groote tragici,
in het licht te stellen dat van Aeschylus af tot aan Euripides toe, dus in het tijdperk van drie menschenlevens,
de psychologische opmerkzaamheid voor het gemoedsleven der vrouw, de zorgvuldigheid in de teekening der
vrouwelijke karakters en het streven naar individualizeering der vrouwelijke figuren zich in opwaartsche

richting beweegt. Misschien kan die beschouwing ons
overtuigen dat in het geestelijk en in het maatschappelijk leven der Atheensche oudheid de waardeering der
vrouw op een hooger standpunt stond, dan uit de feiten
in onze voorafgaande voordrachten vermeld, kon worden
opgemaakt. Indien wij ons echter over de bedoelingen
en over de psychologische kunst der tragici een juist
oordeel willen vormen, is het vóór alles noodig op één
ding te letten : d.i. de beteekenis der traditie.
Sterker dan wij Nederlanders der twintigste eeuw ons
dat gewoonlijk kunnen voorstellen heerscht in de klassick-Grieksche litteratuur de traditie. De heilige overlevering der mythologie geeft aan den treurspel-dichter
zijn stof. Wel is hij daaraan niet zoo slaafs gebonden
dat hij in onderdeelen die stof niet zou mogen varieeren,
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maar in de stof zelve bindt hem reeds het feit dat zijn
dichtwerk is bestemd tot opvoeren op een godsdienstig
feest en, oorspronkelijk geen andere strekking had dan
:de uitbeelding der heilige sage ten overstaan van de
schare der geloovigen. Werden ook in den loop der jaren
de banden losser die de tragedie-vertooning bonden
aan den cultus van Dionysos, eene geheel vrije schepping,
door den dichter zelven uitgedacht ter belichaming van
een tragisch probleem, is de Atheensche tragedie nooit
geworden. Een enkele maal mocht de poging zijn gewaagd
om andere dan mythologische stof op het tooneel te
brengen, dat streven heeft geen stand gehouden. Zoo is
het dus de mythologie, niet de treurspeldichter, die
Clytaemestra maakt tot moordenares van haren man,
Agamemnon, of die aan Deïanira de giftige middelen
in de handen legt, door welke zij tegen haar wil, en
onschuldig
de oorzaak wordt van Hercules' dood.
Het spreekt van zelf, dat vooral voor een eenigszins
gehaaste beschouwing dit feit aan de Attische tragedie
iets gelijkvormigs geeft. Men wordt ras geneigd wel hare
plastische schoonheid en de volmaaktheid van hare taal
te prijzen, maar haar de verdienste van psychologische
diepte te ontzeggen. Ook dit niet zonder schijn van
recht. Want zelfs in de karakterteekening heerschte
eene zekere traditie. Voor de Atheners konden de woorden
geschreven zijn die Boileau, door Horatius geïnspireerd,
in zoo imperatieven toon wist te stellen :
Qu' Agamemnon soit fier, superbe, interessé,
Que pour ses Dieux Enée ait un respect austèr.e ;
Conservez à chacun son propre caractère.

Verwant met deze traditie, maar van breederen omvang
en ruimere strekking was een andere. De wereld
ook
de vrouwenwereld
die door de Atheensche tragici
werd geteekend, zij was niet, of bedoelde althans niet
te zijn, het Athene van des dichters eigen tijd. Zijne
personen leven in het Troje van Homerus, in het Thebe
van duizend jaar vóór Pericles. En nu veroorloofde
zich wel de tragicus in klimmende mate gedachten en
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gemoedstoestanden van zijn eigen generatie te projecteeren op het scherm van dien vóórtij d, en wel werd hem
menig anachronisme toegestaan grooter dan de moderne
tijd aanvaardt in den Julius Caesar of den Coriolanus
van Shakespeare. Maar hij vergeet toch niet dat hij tot
een gehoor, spreekt doortrokken van de kennis dierzelf de
epische poëzie die hem met de mythologische stof van
het drama ook de persoonlijke karakters heeft gegeven.
Ilias en Odyssee leven voor zijn volk als voor hem. In
het theater verwacht de Athener in de eerste plaats de
Hekabe de Helena, de Andromache van Homerus te
zien. En die verwachting wil Aeschylus vervullen als hij
verklaart dat zijn drama's brokstukken zijn van de tafel
van Homerus.
Smaak en geur had de tijd evenmin als in onze dagen
in de eeuw van Aeschylus aan die spijzen ontnomen.
De poëzie van Homerus bezit even als zijne Helena het
geheim van eeuwige jeugd. De vrouwen van Homerus
leven, en dat niet ten gevolge van een diep doordachte
psychologische studie als van een geleerden dichter,
maar dank zij een wonderbaar scherp waarnemingsvermogen dat den zanger in staat stelt om in een enkel
woord, soms als in het voorbijgaan, of een enkele vrouw,
of een geheele vrouwenschaar op te roepen. Blijvend is
de waarde van die karakterteekening omdat de mensch
in den loop der tijden zelf zoo weinig verandert, en
betrouwbaar omdat zij ongezocht en natuurlijk de groote
lijnen aangeeft in welke de psychologie der tragische
kunst straks door hare karakter-ontleding eerst de kleuren, dan de schakeeringen zal leggen.
Weliswaar is de Ilias een gedicht van mannen en voor
mannen, en vertoont zich in het kamp voor Troje de
vrouw nauwelijks anders dan zwijgend als' Briseïs, eerre
koopwaar, van hand tot hand gaand, en naar hare vaardigheid geschat op Bene waarde soms van twintig, dan
van dertig ossen. Maar op den achtergrond van het soldatenleven vindt de lezer, in de vergelijkende schilderingen van den dichter het volle vrouwenleven. Hij ziet
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ze in haren reidans en in haren arbeid, wevend en spinnend of fijn ivoor beschilderend als geschenk voor haren
koning. Zij bewaken het huis en de kudde hoe gevaarlijk is soms de tocht naar de eenzame bergweide waar
jonge, vreemde herders of dartele goden de maagdelijke
onschuld bedreigen ! Zij verplegen hare kinderen
met teere zorg en zij scholen samen in twistredenen bij
de dorpsbron, luid sprekend en „evenzeer zeggend wat
waar als wat niet waar is." Doch dit alles duidt de dichter
vluchtig aan. Uitvoeriger schets van dit vrouwenleven,
dat in vrijheid van beweging den Atheenschen lezer
vreemd aandoet, maar in dieper liggende karaktertrekken hem doet gevoelen hoezeer de vrouwenaard van
alle eeuwen dezelfde is, geeft hem de epische dichter
zoodra hij hem in Troje binnenleidt. Vrij en bijna als
gelijken van hare echtgenooten gaan daar de vrouwen
rond, Hekabe die voor altijd den Grieken de verpersoonlijking van de meest zorgvolle moederliefde zou worden,
de zachtsprekende maar diep ontroerende moeder van
Paris en Hector ; Andromache, de echtgenoote, wier
persoon Homerus niet uit ouden mythus overnam en voor
zijn gedicht vervormde, maar die hij zelf geschapen had
om in haar beeld de lieflijkheid van een waar huwelijk
eenvoudig en aangrijpend te teekenen. En bovenal
Helena, de wonderbare, die in de eenzaamheid bij 't
weefgetouw zit te denken aan haar vroegeren man en
aan haar gelukkige jeugd, die hare noodlottige schoonheid verwenscht en Paris, haren roover krenkt met haar
smalende woorden, doch tot den forschen Hector zegt :
„Als dan de goden mij wilden wegvoeren uit mijn va derland — ach dat zij mij dan een beteren man hadden
gegeven !" Hector toont niet dat hij de vleierij voelt,
in deze bedekte toespeling gelegd. Maar de lezer van
Homerus kan ze niet voorbij zien : Hij ziet Helena's
fatale macht, en ondergaat die tevens.
De karakterverbeelding welke het drama zal scheppen
ligt in hare beginselen in de geheele Ilias bewaard, al is
zij schijnbaar min of meer toevallig en mist zij continuï-
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teit. Levendiger en duidelijker beelden van heroïsch
familieleven vindt de treurspeldichter in de Odyssee,
al zal voor de tragedie de weenende Penelope aanHelena,
Hekabe en Andromache den voorrang moeten laten.
Maar wat de homerische zanger in zijn tafreelen van
aardsche samenleving slechts vluchtig pleegt aan te
duiden teekent hij met levendiger kleuren, zoodra zijne
fantasie hem de Olympus voor oogen voert. Hier is voor
ons, modernen, de homerische poëzie het moeilijkst te
vatten. Wellicht niet voor den Athener. De Grieken zijn
gewoon, ondanks hunne bekende godvreezendheid, zich
op naief anthropomorfische wijze de goden die zij „naar
hun beeld en hunne gelijkenis" hebben gevormd, te
denken als machtige menschen, aan welke geen menschelijke hartstocht vreemd is. Homerus wij moeten hem
ons denken als hofzanger waagt niet aan de voorzaten der vorsten voor wie hij zingt, zooveel intriguelust,
zooveel willekeur, zooveel booze passie toe te dichten,
als de goden van zijn epos, al noemt hij vromelijk
hen „gevers van al het goede", bezielt. Hij projecteert
het spel der menschelijke hartstochten op zijnen Olympus.
Dáár vindt de tragische dichter de voorbeelden van echtelijke jalousie in een verbitterde Hera, van hooghartige
koelheid in haren oppermachtigen echtgenoot, dáár
hoort hij het mokken van onderdrukte vrouwenwillekeur,
het vlijmend spotten van vrouwelijken wedijver. En
ruimschoots heeft hij daarvan gebruik gemaakt. Maar in
zeer verschillenden zin ; immers en de persoonlijke aanleg
der drie groote tragische dichters is uitermate verschillend, en de geestelijke atmosfeer in welke ieder hunner
zijne werken heeft geschreven is van andere gesteldheid.
Wat in de eerste plaats den grooten Aeschylus aangaat,
van wiep onze moderne generatie zich tot haar schade
zoo ver verwijderd gevoelt, wie de dramatische kunst
van dezen orthodoxen tragicus kent, verwacht bij hem
niet een sterk-individualizeerende en doordachte uitbeelding van de vrouw. Daartoe ligt eigenlijk het zwaarte-
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punt van geheel het dramatisch gebeuren, de ware
beweegkracht van zijn treurspel te zeer in het bovenaardsche. De Moira, raadselachtig en ontzagwekkend,
de Nemesis die de zonde der vaderen bezoekt aan de
kinderen, zij zijn het die in zijn drama heerschen. En
met die machten eenswillend, besturen de Goden het
lot der menschen. Een Xerxes moge zich zelven heerscher
achten, een koning van Thebe zelfbewust zijn legerscharen verdeelgin tegen den bestormenden vijand, de goden
zijn het die beslissen, niet een Et ocles of een Polynices.
Is het dan wonder dat in de eerste plaats zijn machtige
kunst ons aangrijpt wanneer wij letten op de vaste en
onafwendbare ontwikkeling der tragische gedachte ?
Hij zelf roept immers zijn hoorders buiten de sfeer va n
het menschelijk gebeuren. Ook bouwt hij zijn drama's
veeleer als oratoria lyrische contemplatie, door dramatischen dialoog verdeeld en toegelicht. En in zulk een
opbouw is voor de continuïteit van individualizeerende
uitbeelding der vrouwenkarakters nauwlijks plaats.
Zoo schijnt het althans. Maar wie Aeschylus' tragedie
met eenige aandacht doorleest ziet iets anders. Vooreerst
natuurlijk omdat voor de onpeilbaar diepe verbeelding
van den vader der Attische tragedie de geheele Homerische wereld, ook de Homerische vrouwenwereld, een
zoo intensieve levenskracht had. Noem éénen naam :
Helena ! En in honderd gedaanten rijst de schoone
vorstin die een engel des verderfs voor Griekenland werd
voor zijn oog. Hoe sluipt zij weg aan de zijde van haar
verleider. Hoe leeg en van vreugde beroofd is, wanneer
zij heengaat, het paleis. Vloot en leger, stad en koning
doet zij verloren gaan : zoo klagen in den vollen stroom
der lyrische zangen de grijsaards die Agamemnon achterliet in zijn paleis. Nog een enkelen naam : „ Iphigenia".
En met de teederste woorden die de Grieksche taal bezit,
spreekt de dichter u van haar roerend smeekera, van hare
aangrijpende schoonheid, van haar laatste zwijgende
onderwerping. Maar dat zijn beelden, schilderijen, algemeene typeeringen, zoo men wil. Toch ontbreekt ook
.

.
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fijner uitbeelding niet. Als Prometheus, aan de rots van
zijn eenzaam lijden gekluisterd, zijn eerste klacht heeft
uitgeroepen, dan nadert op den vleugelwagen de maagdelijke stoet der Oceaniden. Fijngevoelige kennis van edelen,
jonkvrouwelijken aard heeft in de teekening den dichter,
zelf een man van adellijken Atheenschen huize, geleid.
In deze nymfen der zee, verwanten van Prometheus en
eertijds gespelen van zijne bruid Hesione, wisselt bewondering voor zijn fiere kracht met een echt vrouwelijk
intuïtief besef dat die kracht niet vrij is van zonde.
Wonder-teer is de woordenkeus van haar beklag, maar
even wonderbaar is de schroomvallige toon van hare
vermaning. De levenswaardeering dezer jonge zeenimfen
is bijkans die van Attische jonkvrouwen. Godlijk is
hun gestalte, maar zuiver menschelijk hun denken. De
dichter heeft zich wel gewacht de diepe gedachten zijner
ernstige theologie op de lippen dezer Oceaniden te leggen.
Juist hierin ligt hare levendige natuurlijkheid, dat zij
met hare deelneming slechts de oppervlakte van Prometheus' smart aanraken. Zij begrijpen eigenlijk zijn
lijden niet -als een zieleleed. En wanneer soms deze
onbezorgde godinnen der zee de zware klaagverzen der
Aeschyleïsche lyriek aanheffen, of wij uit haren mond
ernstige woorden van eerbied voor Gods hoogste wijsheid
vernemen, dan is het ons bijna of wij Attische meisjes
de oude godsdienstige hymnen hooren zingen welker
diepe mystiek zij zelve nauwlijks doorgronden. Zeker,
het karakter dier lyriek brengt mede dat niet zelden de
dichter, als 't ware de persoonlijkheid der zangstens
vergeet en hen maakt tot de vertolksters van zijn eigen
vroomheid ; maar bepaaldelijk in de koorliedéren dezer
tragedie heeft Aeschylus met groote zorg de stemming
van echt-Attische vrouwelijke devotie gehandhaafd.
Hoe Atheensch klinkt hare bede „0 dat ik nimmer
vertrage de goden nader te treden met heilig feestmaal,
aan offers rijk ... Moge ik nooit zondigen in woorden." —
En eindelijk, hoe diep doorgrondt de dichter den aard der
vrouwelijke toewijding die geen redeneering kent. Wat
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is het eind van hare vermaning ? Wanneer aan het slot
der tragedie Hermes als bode der Goden den onbuigzamen Prometheus zijn tienduizendjarige straf komt
aanzeggen en de Oceaniden waarschuwt dat zij met den
zondaar in de diepte van den Tartarus zullen verzinken,
indien zij van hem niet heengaan, dan is dit haar antwoord : „Met hem zal ik lij den wat het lot gebiedt."
En onder dit woord van vrouwelijke aanhankelijkheid
zinken de Oceaniden met Prometheus in de diepte.
De tragedie van Aechylus is in hoofdzaak een treurspel
van mannen. Toch omspant zijn dichterlijke verbeeldingsgave de vrouwenwereld tot in hare uitersten. Geen
grooter tegenstelling is er denkbaar dan die er bestaat
tusschen deze maagdelijke Oceaniden en koningin Clytaemestra, wier geweldige gestalte het tooneel van het
eerste stuk der Orestes-trilogie den Agamemnon —
geheel vult.
Bij de teekening van de figuur dezer vrouw die men de
Lady Macbeth der oudheid zou kunnen noemen, indien
zij niet nog veel verschrikkelijker was dan deze, stonden
den dichter als in vaste lijnen oude, ten deele imperatieve,
traditie-gegevens ten dienste. Vaag nog slechts had haar
de dichter der Odyssee geschetst. Het gerucht van den
Myceenschen koningsmoord klinkt in dat gedicht alleen
maar uit de verte. Wanneer Agamemnon heentrekt
naar Troje, is eerst zijne vrouw trouw en vroom. Pas
later luistert zij naar de vleitaal van den verleider
Aegisthus. Ook dan is zij veeleer connivent dan actief
misdadig. Toch ligt op den _ achtergrond der homerische
sage reeds een waas van boos gerucht. Reeds heet zij
listig en jaloersch en in een later poëem, in de Odyssee
ingelascht, doodt zij, terwijl haar minnaar Agamemnon
verslaat, zijne krijgsgevangene naar oud-grieksch
recht ook zijn geliefde -- - Cassandra. Ook hangt in deze
oude verhalen nog niet over haar hoofd de tragische
wolk van Orestes' moedermoord : bij Homerus doodt
Orestes wel Aegisthus doch niet zijne moeder Clytaemestra.
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Maar evenals in het voortgroeien der Atridensage de
stroom der vergrijpen aanwast en na Tantalus, na Pelops,
na Thyestes en Atreus Agamemnon voor bloedige misdaad koningseer koopt, zoo groeit in de tragedie van
Aeschylus Clytaemestra tot een wraakgodin in het
schuldige huis der Atriden. Naast haar is Agamemnon
ijdel en nietig, Aegisthus een zwakke lakei. Op Clytaemestra blijft het oog van den toeschouwer in angstige
spanning gericht. Sterk door het dubbele vergrijp van
haren man den offerdood van Iphigenia en de verbintenis met Cassandra -- staat zij tegenover Agamemnon
als een rechter tegenover eenera beschuldigde. En toch :
ook dit is niet juist. Voor den dichter Aeschylus zelven
althans niet. Want deze vorstin, sterker dan één van de
mannen die haar omgeven, blijft voor hem een werktuig
in de hand van die onzichtbare gerechtigheid die oog
om oog eischt en tand om tand. Zelden heeft intusschen
Aeschylus, dien men voor ons, moderne menschen, ten
onrechte onbegrijpelijk noemt, Bene zoo groote en zoo
krachtige vrouwenfiguur geteekend. Het zou ijdele
moeite zijn zich af te vragen, wáár in zijn eigen omgeving
de dichter Bene vrouw kan hebben gehad, aan deze Clytaemestra gelijk. En toch, siddering wekkend als zij is,
zij houdt ons vast en zij dwingt ons haar te volgen, juist
daar waar zij het meest een onmiskenbaar vrouwelijk
karakter openbaart. En te gelijker tijd stoot zij juist
dan ons het meest terug, tevens ons boeiend door haar
raadselachtig wezen. Zij haat Agamemnon ; schijnbaar
vleiend spot zij met zijne zelfgenoegzaamheid. Het is
haar een wellust hem met woorden van geveinsde liefde
te lokken in de waning die zijn graf zal zijn. En wanneer
zij eindelijk na den moord naar buiten treedt, en zich de
bloedspatten van het voorhoofd veegt, dan spreekt zij
die woorden die nooit iemand zonder siddering herleest,
doch die jaren levens van deze moordenares voor ons
bloot leggen
Niet heerlijker drenkt lentedauw het dorstig land
dan deze purperen druppelen mijn gloeiend hoofd.
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Clytaemestra is sliet de eenige vrouwenfiguur in de
Oresteia. De oude sage, die den dichter ondanks zekere
vrijheid bindt in de hoofdlijnen, plaatst tegenover de
hardvochtige echtbreekster cene dochter, Electra, lijdend
in rouw over den vader dien zij liefhad, in schaamte
over de moeder, die zij haat, en in eindeloos verlangen
naar haren broeder Orestes, die als kind gered uit de
handen van Clytaemestra en Aegisthus in den vreemde
leeft, doch door Electra verwacht wordt als wreker. Er
is niet gemakkelijk een sprekender voorbeeld te vinden
van de sterke ontwikkeling in de psychologische opmerkzaamheid der dramatische dichters voor het gemoedsleven der vrouw dan ons wordt gegeven door de zeer
verschillende behandeling dezer vrouwenfiguur bij de
drie groote tragici.
Aangrijpend is de teekening van de koningsdochter
Electra zeer zeker ook reeds bij Aeschylus. Het tweede
stuk van de Orestes-triologie, dat de geheele ontwikkeling
van Orestes' vreeslijken plicht omvat, draagt desniettemin niet naar Orestes zelven zijn titel, maar naar den
somberen vrouwenstoet welks lange liederen de grootste
helft dezer archaïsche compositie bijna tot een oratorium
maken, en die in den aanvang des morgens vroeg een
plengoffer komt brengen op het koningsgraf. Terwijl
dus alzoo door de keuze der plaats van handeling de
schim van den vermoorden Agamemnon staat in het
middenpunt van het drama, noemt toch Aeschylus zijne
tragedie „de Offerplengsters", en door dien naam plaatst
hij het feit in het volle licht, dat de daad van Electra
en van hare dienaressen, Trojaansclle krijgsgevangenen,
den gang van het treurspel in het eerste gedeelte geheel
beheerscht. Van het offer der koningsdochter gaat alles
uit. Dat offer is een daad. Immers Clytaemestra nacht
aan nacht terwijl zij rust zoekt aan de zijde vair Aegisthus,
gekweld door benauwende verschijningen — heeft hare
dochter Electra uitgezonden om te verrichten wat zij
zelf niet waagt te doen : een plengoffer te brengen op het
graf van den vermoorde, of misschien de dreigende schim
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van den koning zich voor een wijle tot vrede liet stemmen.
Dat is de stille aanvang van het drama dat in moord en
zinsverbijstering eindigen zal. Orestes zelf
al weet
Electra dat niet
is getuige van het offer. In den vroegen
morgen uit het vreemde land teruggekeerd om zijn daad
van bloedwraak te volbrengen, heeft ook hij op het graf
geofferd en, als wij ding en belofte van trouw, een lok
van zijn haar op den heuvelrand neergelegd. Hij schuilt
weg, als de vrouwen naderen, die stoet om twee redenen
door één zelfden haat bezield : immers de zelfde Clytaemestra die Electra's vader vermoordde, doodde ook de
Trojaansche koningsdochter Cassandra. Sombere haat
en onverzoenlijke verbittering klinken in het lied waaronder zij voortgaan. Onafwijsbaar is de eisch harer
bedreiging :
Doch bloed dat eenmaal aller voedtser, d'Aarde, dronk,
Vervloeit niet, stolt, en roept geslachten door, om wraak.

Opmerking verdient nu de houding die de dichter,
zeker niet uit onnadenkendheid, de jonkvrouwelijke
Electra, tegenover deze verbittering der, vrouwen doet
aannemen. Wat zal zij doen ? Haar offer brengen zooals
het haar bevolen is, als een gave uit de hand van de
gehate Clytaemestra ? Of zal zij zwijgend den offerdrank
uitgieten met afgewend gelaat ? Fijngevoeliger dan de
Trojaansche vrouwen, is zij tevens schroomvalliger. Er
ligt in hare aarzelende woorden een diepte van gemoedsleven door den dichter wel aangeduid, maar slechts
even, als wilde hij in den hopgen ernst van zijn somber
drama niet te veel aandacht vragen voor de twijfelingen
van Bene vrouwenziel. Ras besluit Electra, gedrongen
door de krachtige vermaningen van hare gezellinnen, om
het offer, zooals het alleen behoort te zijn, te maken to t .
een gebed om wraak over de vijanden van haar gestorven
v ader. Zij brengt dat gebed in woorden van ritueel,
plechtigheid. Persoonlijker klanken vindt zij eigenlijk
pas weer, wanneer zij de goden vraagt om den terugkeer
van Orestes den wreker en vooral wanneer zij eindigt
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met dat korte woord : „O God, geef mij kuischer van leven
te zijn dan mijne moeder, en reiner van handen !" —
Wij weten het : nu volgt ras de herkenning. Ook in
misschien oude sagendeze scene heeft Aeschylus
het romantische niet
tradities uit eerbied bewarend
ten koste van zijn drama willen uitwerken. Electra heeft
hier een bijna kinderlijke goedgeloovigheid. Zij vindt
op den heuvel den haarlok, door den vreemdeling daar
neergelegd : die lok kan immers van geen ander dan van
haar broeder Orestes zijn. Zie de voetsporen van den
vreemdeling zijn aan haar eigen voeten gelijk ! Meer
is er niet noodig om deze Electra te overtuigen dat haar
broeder nabij is. En als Orestes naar voren treedt, ontroerd en gereed om zich te openbaren, dan herkent zij
hem gereedelijk en zij werpt zich in zijn armen en juicht :
„O licht van mijn oogen, o gij die vier plaatsen inneemt
in mijn denken : mijn vader zijt ge en mijne moeder,
en eindelijk mijn broemijn wreed vermoorde zuster
Zoo opent zij één enkel oogenblik voor ons de
der !"
schatkamer van haar teeder gemoed. Maar merkt wel !
Zij spreekt haar liefde uit in ontleende woorden. Hectors
vrouw Andromache had zoo tot haren man gesproken.
Het is alsof de dichter haar opzettelijk juist zulke woorden
te spreken geeft, alsof hij aan de romantische schoonheid
van deze herkenningsscene en aan deze uitbeelding van
vrouwelijke liefde, angst en twijfel slechts een voorbijgaande opmerkzaamheid wil wijden. De bloedige taak
van Orestes duldt geen vertraging, en van het oogenblik
der herkenning af lost zich als 't ware de persoonlijkheid
van de vereenzaamde jonkvrouw op in de taak van Orestes' medehelpster. Dit stemt geheel overeen met de opvatting die Aeschylus heeft van de geringe beteekenis der
menschelijke persoonlijkheid tegenover de bovenmenschelijke machten die zijn drama beheerschen. Het graf en
de schim des konings staan nu weer in 't volle licht ; de
handeling gaat over in een uitvoerig lyrisch aanroepen
van den wraakgeest. Driestemmig is die litanie : naast
het koor hooren wij Orestes en Electra ; streng schema-

,
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tisch, streng parallel zijn hun smeekingen gerangschikt.
Onmiddellijk na het woord van Orestes : ,,denk Vader,
aan het moordend bad", klinkt Electra's dreigende
vermaning : „Gedenk het net, dat u verstrikte". Maar in
dit lyrisch gedeelte is door den dichter geen poging
gedaan om het karakter der koningsdochter scherp te
onderscheiden van dat haars broeders. Als twee adoranten liggen zij geknield aan 't graf, en na hun lange
bede voert de dichter Electra binnenshuis en hij doet
haar, vóór de moordscène een aanvang neemt, de plaats
ruimen voor Clytaemestra, wier persoon hij ook in de
tragedie van haren dood met veel grooter aandacht in
haar ijzige hoogheid, hare geveinsdheid en hare passie
voor Aegisthus heeft geschilderd.
De Oresteia is van 458 vóór Christus. Zeker meer dan
een kwart eeuw later heeft Sophocles de stof der Offerplengsters gedramatizeerd in zijne Electra. Voor de
Atheners bestond alle aanleiding om van Sophocles
eene andere Electra te verwachten dan Aeschylus ten
tooneele had gevoerd. De tragische kunst zelve was van
karakter veranderd, de statuaire vertooning van het
Aeschyleïsche drama had plaats gemaakt voor grooter
beweeglijkheid van actie, de persoonlijke uitbeelding der
tragische karakters had gewonnen door psychologische
verdieping. En bovenal : de dichter had ervaren dat hij
niet te vergeefs de aandacht zijner hoorders vroeg voor
fijnere ontleding van het vrouwelijk gemoedsleven.
Immers de Sophocles der Electra was ook de Sophocles
der Antigone. Bij de schaarschte van overblijfselen die
ons omtrent de dramaturgie van Aeschylus en Sophocles
inlichten blijft deze tragedie van 442 voor ons een evenement. De archaïsche soberheid in de teekenen der vrouw,
die wij bij Aeschylus waarnamen, is hier verdwenen.
De Antigone die Creons verbod tegenover de vrouwelijk
zwakke Ismene bestrijdt en die dat decreet trotseerend
aan haar gesneuvelden broeder de laatste eer komt
bewijzen, wanneer zijn lijk, smadelijk prijsgegeven aan
de roofvogels, neerligt in de vlakte vóór Thebe, is in
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geheel haal wezen de edele, hooghartige zuster der
Atheensche jonkvrouwen die in het theater haar „heilige
zonde" aanschouwen. Niet ons alleen roept de plastiek
der verzen in welke de wachter haar daad beschrijft
de kunst der Attische grafreliefs in de herinnering :
Doch toen na lange poos de storm zich had gelegd,
Daar ziet ons oog het meisje : luide gilt zij 't uit,
Met bitter krijten als een vogel in haar smart,
Wanneer zij 't leege nest van jongen vindt beroofd ;
Aldus de maagd, toen zij den doode zag ontbloot.
Vol jammer klagend riep zij booze vloeken af
Op 't hoofd van hem die zulk een schennis had gewaagd.
Nu strooit zij daadlijk over 't lijk weer dorstig zand,
De schoon bewerkte schenkkan heft haar arm omhoog
En om den doode giet zij driemaal 't plengsel uit
Alsof zij 't graf omkranste.

Maar nader dan door de beschrijving der daad brengt
de dichter Antigone tot zijne medeburgers door de diepgaande fijngevoelige ontleding van haar vrouwelijk
karakter. Hare daad moge een oud-mythologisch gegeven
zijn, als zoodanig liggend buiten den kring van het
gedachtenleven der Atheensche vrouwen die haar zien,
niet alzoo het vraagstuk, dat voor Antigone geen vraagstuk is : Zal men Gode meer gehoorzamen of deal
menschen. Het vrouwelijk heroisme harer onwrikbare
eenzijdigheid, haar onverstoord vasthouden aan wat
zij „der goden ongeschreven eeuw'ge wet" noemt, is
van alle tijden, en was ook van dien tijd in welkeel
Sophocles deze jonkvrouw schiep, ever aangrijpend in
hare welsprekendheid en haren geloofstrots tegenover
Creon als in hare droefheid bij 't scheiden, wanneer de
heroïne eene weerende `Trouw wordt, en met een rillenden
weemoed zich zelve „bruid van Hades" noemt.
Het is niet zonder beteekenis dat Sophocles in . deze
tragedie vrouwelijk nadenken en vrouwelijk beslissen
in vragen van hoog godsdienstigen aard op zoo aangrijpende wijze heeft geteekend, zonder zelf uitspraak te
doen. Maar in de Electra is dit anders. Daar is van onopgeloste vragen geen sprake. Wel echter van Bene zeer
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opmerkelijke verdieping der psychologische belangstelling van den dichter voor het gemoedsleven der vrouw.
Natuurlijk liet in de hoofdzaak het tragische gegeven
geene wijziging toe. De taak door Apollo op de schouders
van Orestes gelegd bleef de vreeslijke eisch van den
moedermoord. Maar voor de Atheners van Pericles'
tijd gaf Sophocles aan die oude vaak herhaalde geschiedenis uit de gewijde historie boeiende actualiteit toen hij
aandacht vroeg voor Electra. Haar en niet haren broeder
plaatst hij in het midden van zijn drama. Immers de
daad van Orestes moge gruwzaam zijn, onafwijsbaar is
zij voor Agamemnons zoon tevens, eigenlijk tragisch
zou zijn persoonlijkheid eerst dan zijn indien hij een
Hamlet ware. Neen, het tragisch element ligt in Electra
en dat tragische plaatst niet all e en de koningsdochter
in het centrum van het drama, doch voert haar ook op
uit de sfeer eener ver-verwijderde mythologie tot de
onmiddellijke nabijheid der Atheensche vrouwen die
haar lij den zien. De dichter wiens eerbiedige aandacht
v oor het zieleleven der vrouw eene nieuwe aera beteekent
in de beschavings-geschiedenis van Athene, en die in zijne
Antigone de martelares voor een onwrikbare geloofsovertuiging, in de Deïanira van zijne „Trachinische
Vrouwen" de trouwe aanhankelijkheid en de berustende
vergevensgezindheid van kinderlijke vrouwenliefde zoo
duidelijk heeft geteekend, zegt ook hier in zijne Electra
als het ware tot zijne burgeressen : „Zie, uwe zuster !"
Welk een diepte van leedbesef in deze koningsdochter
wier tranen haar tot voedsel geworden zijn den ganschen
dag ! Welk een hartstocht en tevens welk een a del ! Niet
het offer van haar geween om haren gestorven vader
zal dien adel het meest aantasten. Maar de schrijnende
smart van hetgeen zij machteloos van dag tot dag aanschouwen, van nacht tot nacht in hare verbeelding zien
moet : Clytaemestra pralend in den vrede der goddelo`ozen,
Aegisthus in den purpermantel van Agamemnon tronend
op diens zetel, Aegisthus rustend aan de zijde van Clytaemestra. En telkens herhaalt zich in haar woorden de
20
O. E. XX 6
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bittere vraag : „kan er wetenschap "zijn bij den almachtige
indien zóó groote zonde straffeloos wordt gepleegd `?"
Het is niet zonder reden, dat ons deze Electra zoo
aangrijpt. De dichter heeft alles gedaan om op haar onze
aandacht gevestigd te houden. Haar omringen allen,
in haar geest, waakzamer door het lijden, reflecteeren
zich de daden van allen. Evenals Antigone tegenover
zich Ismene vindt, incarnatie van vrouwelijken schroom
en ingetogenheid, zoo heeft Sophocles tegenover Electra
de zachtzinnige Chrysothemis als zuster geplaatst, de
vrouw 'die 'berust, èn in die berusting teerdere vrouwelijkheid heeft bewaard. Want Electra is streng, is hard
en onbuigzaam geworden in 't lijden. Háár vrouwelijke
teederheid ontluikt slechts eenmaal ten volle, maar dan
op de meest roerende wijze : als zij de urn 'die de asch
van den dóodgewaanden Orestes heet te bevatten in de
handen neemt en uitspreekt wat hare zusterlijke liefde
in hem verliest.
Nog eene schrede moeten wij de Electra der Grieksche
tragedie op haren weg vervolgen. Niet lang na Sophocles
heeft Euripides het drama van Clytaemestra's dood
behandeld op zijne wijze. Onze eerste indruk bij de lezing
van zijne Electra is die van verbazing, grenzend aan
ergernis. 'Ontluisterd is haar tragische grootheid. De
maagdelijke klaagster heeft hij gemaakt tot een burgervrouw. Om haar hinderlijke persoon te verwijderen uit
het paleis heeft de koningin haar uitgehuwelijkt aan een
armen 'heerebaer, die haar wel op opmerkelijke wijze
ontziet, doch haar maakt tot deelgenoote van zijn schamel
bestaan. En in dien toestand zal haar Orestes vinden. —
Waartoe deze verandering die niet haar kleed alleen,
maar ook hare vorstelijke gezindheid wijzigt ?
Het antwoord geeft de persoonlijkheid van den dichter.
Minder aangrijpend dan Aeschylus, minder schoon en
edel dan Sophocles, is Euripides boeiender in zijn streven
naar waarheid, en rijker in zijn veelzijdig pogen om den
wisselenden aard der vrouw te vatten en in zijne vrouwen-
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gestalte uit te beelden. Dat bij hem deze psychologische
kunst nog in den aanvang was, en dat de gebondenheid
aan de overgeleverde figuren der mythologie hare vrije
ontwikkeling in den weg stond, ontneemt aan de poging
zelve haar belangrijkheid niet. Bovendien : zoowel de
eischen der tragedie als zijn eigen pessimisme en zijn
polemische stemming tegenover den mythologischen
godsdienst van zijn volk geven donkere sombere verf
op zijn palet bij de schildering van zijne vrouwenportretten. Wie hem daarom een vrouwenhater noemt,
spot met den eersten feminist van Athene, zooals tegen
beter weten in Aristophanes met hem gespot heeft.
Pessimistisch en realistisch moest de vrouwenstudie
van Euripides heeten, ook in zijne Electra. Het is alsof
hij zich afgevraagd heeft : kan eene vrouw onder zulk
een leed als Electra draagt, in zulk eene omgeving als
waarin zij leeft, edel blijven en vorstelijk als de Electra
door Sophocles geteekend ? En zijn antwoord is de teekening van eene vrouw, gedeclasseerd door het leed. In
haar verwaarloosde kleeding, in hare boersche mededeelzaamheid, in geheel hare vergroving zou deze vrouw
een type voor de comedie kunnen heeten, indien niet zoo
gloeiend een haat tegenover hare moeder brandde onder

haar schamel bovenkleed, en indien zij niet met zoo vaste
hand allen leidde. Want deze vrouw, sterk in haar haat,
is in de tragische handeling de hoofdpersoon. Zij bedenkt
den opzet van Orestes' aanslag, zij duwt haar aarzelenden
broeder voort, zij lokt met een leugen die onzen tegenzin

wekt haar moeder in haar huis, zij helpt zelfs bij den
moord. Al het vorstelijke heeft de dichter haar ontnomen.
Verhard en gedegenereerd is deze dochter van Agamemnon. Het zou schijnen dat zij ook alle vrouwelijkheid
had afgelegd, indien niet Euripides in eene andere tragedie, een vijftal jaren later opgevoerd, de „Orestes",
haar als liefdevolle verplegende zuster aan het ziekbed
van Orestes had geplaatst. Kalm en verstandig brengt
zij daar —- als had het rationalisme van haren dichter
ook haar inzicht verhelderd den verhitten koortslijder
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tot rust. Als Orestes ziet hoe zijn vermoorde moeder de
furiën op hem aanhitst, dan kalmeert zij hem met deze
verzekering :
Blijf rustig, arme lijder, op uw legerstee
Gij ziet niet werklijk wat gij duidlijk meent te zien.

Ongetwijfeld, de Electra van het begin der Orestestragedie ontwikkelt iets van die teedere fijngevoeligheid
die de romantiek van Euripides in vele zijner vrouwenfiguren heeft weten te leggen. Daarnaast doet zij zich
kennen als eene rationaliste ; zij heeft nagedacht en het
resultaat van haar nadenken is negatie van het oude
geloof. In die stemming staat zij onder de vrouwen van
Euripides' tragedie niet alleen. Voor ieder die aandachtig
luistert is het duidelijk dat deze dichter, sceptisch zoon
van den tijd in welken philosofisch nadenken en bittere
levenservaring de oude geloofsovertuiging te Athene
begon te ondergraven, telkenmale bij voorkeur de uitingen van zijn eigen twijfel en zijn eigen verzet legt op de
lippen van een vrouw. Dat kan geen toeval zijn. Euripides
ziet de vrouw van zijn eigen tijd ontwaken uit den sluimer
harer onwetendheid. Zij denkt na zij stelt zich zelve
vragen, zij is als die beklagenswaardige Phaedra, die
zelve spreekt van haar nachtelijk overpeinzen, die gezocht heeft naar „den wortel des kwaads."
Uit deze vrouwelijke overpeinzingen ontwikkelt zich
hij Euripides een nieuwe tragiek, indrukwekkender dan
de tragiek der hartstochten die zijn roem is bij het nageslacht. Dat deze laatste hem beroemder heeft gemaakt
is billijk. Het pathos van Phaedra's lief delij den en de
hartverscheurende tweestrijd van Medea zijn met veel
grooter talent geteekend en tevens oneindig veel bevattelijker voor den toeschouwer dan het geestelijk lij den van
eene Hekabe ; de Trojaansche, in wier door leed gevoed
ongeloof Euripides zijn eigen scepticisme vertolkt.
Dit laatste geldt voornamelijk de tragedie der Trojaaiische vrouwen. Weinige treurspelen geven een zoo
scherp omlijnde uitbeelding van voor Euripides' psycho-
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logie kenmerkende vrouwengestalten als de Helena en de
Hecuba in deze tragedie. In zeer verschillend opzicht
verdienen beiden onze aandacht. Het meest misschien
nog Helena.
De geheele Helena-beschouwing van Euripides is
ernstig polemisch tegenover de oude mythologische vergevensgezindheid. Geen flauwe naklank meer hier van
Priamus' zachtmoedig : „niet gij draagt de schuld —
alleen de goden". Het is alsof Euripides aan zijn volk
heeft willen toonen, wanneer en hoe alleen de fatale macht
eener Helena zoo alles overheerschend kan zijn als de
mythologie die maakt. Daartoe projecteert hij een zeer
realistisch gedacht maar met studie uitgebeeld vrouwenkarakter op het onmisbare doek van de oude mythologische overlevering. Moge ook in verschillende zijner
tragediën de lyriek der koorliederen zich in de romantische
bekoring van Paris' liefde verdiepen, scherper en strenger
oordeelt over haar de dramatische dialoog. In de Troj aansche vrouwen wordt het vonnis over Helena op zeer
dramatische wijze voorbereid. Te midden van de Trojaansche gevangenen, uit wier klaaglied Helena's gehate
naam klinkt als het gelui eener doodsklok, ligt de oude
Hecuba, jammerend om het leed harer stad, al hare
rampen opsommend om steeds weer aan den oorsprong
van die reeks dien Benen naam van Helena terug te
vinden. In haar geween stijgt de klacht tot een godenloochening : „Hoe zouden er goden kunnen zijn, als één
Hecuba zooveel lijden moet, als ééne Helena zooveel
zondigen kan !"
Had Euripides een roman geschreven dan zouden hem
de middelen niet hebben ontbroken om een antwoord
te geven op de vraag, hoe in de stilte van Menelaos'
woning uit de jonge Spartaansche vrouw de vloekgodin
is geboren die zelfs de zachtaardige Andromache doet
uitroepen : „Deze Helena is niet uit Zeus geboren. Van
vele vaders is zij het kind : „van Vloek, van Nijd, van
Moord en Bloeddorst."
Hier heeft de dichter, die in zijne Phaedra met zoo
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groote fijnheid van psychologisch nadenken de geboorte
en den groei der passie in eene vrouwenziel teekende,
zulks niet gewild. Hij heeft een ander doel. De macht
der vrouw over den man wil hij teekenen. Menelaos den
bedrogene brengt hij naar voren.
Tegenover mannen als Menelaos heeft Euripides weinig
mededoogen. Iason staat als een karakterloos egoïst
tegenover de verwijten der sterke Medeá. Het offer dat
Alcestis brengt door haren dood is tragisch omdat het
aan een onwaardigen Admetus wordt verspild. Zelfs
Theseus is naast Phaedra een bleeke figuur. Maar deerniswaardiger is Helena's echtgenoot tusschen deze twee
vrouwen Hecuba en Helena.
Welk een bravoure bij zijn eerste optreden. „Treedt
de tent binnen" zoo roept hij zijn dienaren toe „sleurt
haar bij de haren naar buiten, brengt haar naar de
schepen. In Griekenland zelf zal zij sterven vóór de oogen
der vrouwen die zij tot weduwen heeft gemaakt."
Vlijmend voor manlijk zelfvertrouwen is de koele
waarschuwing die de oude Hecuba tegenover deze opgeblazen woede hem doet hooren : „Wilt gij waarlijk Helena
dooden zie haar dan niet aan."
IJdele waarschuwing. Want als de vrouw in hare
schoonheid en in hare geveinsde ` droefheid voor hem
staat, als hij weer zijn naam door hare stem hoort uitspreken, hoe weinig moeite kost het haar dan hem te
doen gelooven dat zij in Ilios buigend voor de macht van
haren roover Paris, nooit heeft opgehouden Menelaos,
haren man, lief te hebben. „Vraag aan de poortwachters
van Troje, hoe dikwijls zij mij hebben betrapt terwijl
ik poogde te vluchten naar u, mijn echtgenoot. En daarom wilt Gij mij thans dooden ? Meent Gij dan dat ik niet
geleden heb ?"
Het is niet in de voornaamste plaats Helena's schoonheid die den verbitterden haat van Menelaos tot zwijgen
brengt. Veeleer de merkwaardige kunst van haar pleidooi,
dat haren bedrogenen man overtuigt en de aandachtige
lezer bovenal treft door de afwezigheid van alle schuld—
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gevoel. Hier is eene vernieuwing der opvatting van het
tragische, die wel aandacht verdient : de schildering van
mannelijke machteloosheid tegenover de welsprekendheid ee ri er Helena, volleerd in die sofistiek voor welke
zoowel een Menelaos van Euripides' eigen tijd als menigeen onder zijne lotgenooten van onze dagen zou bukken.
Hoe zwak is daarnaast in hare uitwerking de aanklacht
eener Hecuba ! Wat baat het of zij spottend met den
ouden mythus van het Paris-oordeel Helena toeroept ::
„Aphrodite is niet anders dan de onkuische begeerte
in uw eigen hart."
Maar op geheel andere wijze dan in de persoon van
Helena treft ons in de oude beroofde koningin van Troje
het ernstig streven van Euripides naar dieper gaande
schildering van het gemoed der vrouw. In haar persoon
incarneert zich al de ellende van den oorlog dien de
dichter zelf haat. „De golfslag der goddelijke onbarmhartigheid heeft mij neergeveld' zoo klaagt zij. Maar
neergeveld is niet haar geest. Gegeeseld doo r het oorlogsleed als geen andere is zij scherpziende en waakzaam
geworden als een jachthond, scherpziende bovenal waar
het geldt op grond van hare levenservaring kritiek te
oefenen op het geloof aan de goden van den Homerischen
Olympus. Deze Hekabe bereidt den aanval voor dien eens
Plato's Socrates tegen de Homerische poëzie zal ondernemen. Zij is als eene Atheensche moeder, verbitterd
door 't leed van den peloponnesischen oorlog, zij zegt :
„vergeefs hebben wij geofferd," „slechte bondgenooten
zijn de goden." En terwijl de dichter haar z.óó hoog stelt
dat hij haar zijn eigen diepste godsdienstige gedachten
doet uitspreken in een gebed tot den „Ondoorgrondelijke
die langs duistere wegen het lot der stervelingen voert
tot de Gerechtigheid," geeft hij haar tevens eene koelheid
van levenswaardeering zooals alleen de ontgoocheling
brengt. Hoe welsprekend had Andromache haar ingetogen leven in Hectors huis geprezen ! Haar goeden naam
ongerept bewarend heeft zij zich steeds binnenshuis gehouden. Nooit heeft zij de praatzieke taal van geburen
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tot zich toegelaten. Als een Atheensche matrone getuigt
zij van zich zelve :
Een stillen mond, een rustig oog toonde ik mijn man,
'k Heb steeds begrepen, waar ik hem verwinnen mocht,
en waarin hij mijn meerdre telkenmaal moest zijn.

Haar trouw aan Hector deinst terug voor eene tweede
verbintenis. Zij rilt bij de gedachte dat een nieuwe
meester haar gehoorzaamheid en hare liefde zal vragen.
Maar Hekabe heeft in haar lange leven van leed en teleurstelling koeler leeren denken. Zij raadt Andromache aan
te aanvaarden wat het lot haar oplegt, en den meester
wiep zij is toegewezen liefde te geven en eerbiedige toewij ding. En de dichter denkt over Andromache evenzoo
als Hekabe doet. In de tragedie die Andromache's naam
draagt vinden wij Hectors weduwe terug, even aanhankelijk aan haren nieuwen meester Neoptolemus, als
zij te voren aan den Trojaanschen echtgenoot was geweest.
Er is in dit alles een groote mate van min of meer
sceptisch realisme, dat bij oppervlakkige beschouwing
de vraag doet rijzen, of niet Euripides zoowel aan de
kunst als aan de waardeering der vrouw schade heeft
gedaan door de wijze op welke hij aan de vrouwen zoo
groot eene plaats in zijne drama gaf. Wie des dichters
geheelen arbeid kent, kan zoo niet oordeelen. Een onuitputtelijken rijkdom van vrouwelijke teederheid, van diep
in de eenzaamheid gekweekt nadenken en van fijnzinnige
verbeelding toont ons de vrouwengalerij zijner treurspelen.
Belangrijk is dat voor de waardeering van den dichter
wiens zwakheden zooveel duidelijker aan het licht treden
dan met zijne deugden het geval is ; belangrijk ook voor
de vraag die ons boeit : wat dankt de tragische kunst
aan de Attische vrouw : de tragische of beter gezegd,
de dramatische. Want met een opmerkelijk niet altijd
even geslaagd streven naar modernizeering der oude
tragedie brengt Euripides in zijn treurspel een nieuw,
bijna burgerlijk element. Zijn koninginnen leggen vaak
den vorstenmantel af. Hoe eenvoudig, bijna hoe burger.
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lijk, is de ontmoeting van Clytaemestra en Iphigenia
met Agamemnon in de Iphigenia in Aulis'. Maar tevens,
met hoe groote fijngevoeligheid is daar de vertrouwelijkheid van beschaafd Attisch familieleven in beeld gebracht!
In dit familietafreel Clytaemestra te toonen als een goede
moeder, met Orestes in de armen, vol zorg voor de kostbaarheden die zij meebrengt, vol zorg ook voor Iphigenia,
die immers komt als verloofde bruid, inderdaad het was
een waagstuk dat misschien weinig Atheners hebben
aanvaard, maar hoe fijn doordacht is de teekening van
Iphigeniazelve. Zij weet niet dat geen bruiloft, doch de
dood slechts haar in Aulis wacht. Met kinderlijke gratie
begroet zij haar vader. Haar onbewuste vreugde werpt
een vreemden lichtglans over de koningstent, een valschee
schijn van blijdschap, steeds meer verduisterend als zij,
met den scherpen blik van een dochter die haar vader
liefheeft, opmerkt hoe somber Agamemnon is en hoe hij
steeds haar vragen ontwijkend beantwoordt. En eindelijk
verneemt zij wat haar lot zal zijn. Dan legt de dichter
haar woorden in den mond van roerend pathos, in het
eenvoudigste Attisch gesteld :
De kunst van Orpheus, die zelfs steenen roeren kon,
Bezit ik niet. O, mogen mijne tranen dan
Mijn een'ge wijsheid wezen. Vader, dood mij niet
Lang vóór mijn ure. 't Levenslicht is mij zoo lief ;
Ach, dwing mij niet de duisternis der hel te zien.

Klaar na de wanhoop der vruchtelooze bede komt de
edele berusting, de trots dat zij haar vrouwenleven mag
offeren voor 't behoud van velen, en de begeerte om te
sterven in den strijd van Hellas tegen de barbaren uit
het Oosten. En hier vinden wij wederom een karakterizeerenden trek in Euripides den dichter van Attisch
vrouwenleven. Tien jaren vroeger, toen Athene zich gereedmaakte tot den fatalen veroveringstocht naar Sicilië,
had hij Hekabe op de puinhoopen van het brandende
Ilios den oorlog doen vervloeken. En nu ? Zijnen ouderdom slijt hij ver van huis, aan het hof van den Macedonischen koning, in het barbarenland. Scherp staat voor
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zijne oogen het gevaar dat de heerlijkheid van Hellas
zal bukken voor de macht van hen die geen Grieken zijn.
En hij maakt de jonge vrouw, die vrijwillig ten offer
gaat tot de tolk van zijn laatste waarschuwing aan zijne
vaderstad : „Geen barbaar heersche over Hellas. Want
de Griek is vrij, de barbaar een slaaf." —
Het heeft weinig nut, nauwkeurig na te gaan of inderdaad in vele van Euripides' drama's een weerschijn is
te vinden van die geestesstrooming te Athene die streef de
naar wat men kortheidshalve „de vrijmaking der Vrouw"
noemt. Eigenlijk kan niemand het tegendeel verwachten.
Euripides was nu eenmaal zeer geneigd alle vragen van
politiek en sociaal, van ethisch en religieus belang die
zijnen tijd bewogen op het tooneel te brengen. Aan zijne
Medea geeft die aandacht eene belangrijkheid te meer,
door de scherpte met welke deze Colchische vorstin de
achteruitzetting van de Grieksche vrouw in het huwelijksleven beschrijft. Niet op haar beperkte vrijheid van
beweging wijst Medea met zoo grooten nadruk, maar hare
klacht die eene aanklacht is samenvattend in één expressieven regel zegt zij : „Op ééne ziel blijft al ons denken
steeds gericht", d.w.z. al onze zielseigenschappen, geheel
ons gemoedsleven is afhankelijk van een geestelijken
invloed, dien van onzen man. En komt nu in die verhouding stoornis dan wordt geheel de superieure aanleg van
onzen geest geleid in gevaarlijke banen. Hoeveel listiger
hoeveel hardvochtiger kan dan eene Medea zijn dan een
Jason ; hoeveel geweldiger is dan in haar de kracht van
den hartstocht, maar ook welk een schat van toewijding en liefde gaat dan in zulk eene Medea verloren. —
De bespreking van de verschillende vrouwenkarakters
mag geen catalogus eener galerij van tragische vrouwenfiguren worden. Het hierboven gezegde heeft slechts
ten doel te doen uitkomen in hoe groote mate de Attische
litteratuur verrijkt is geworden door de klimmende aandacht welke de dichters aan het vrouwelijk gemoedsleven
schonken. Opmerkelijk is die aandacht vooreerst am hare
gevolgen in de ontwikkelingsgeschiedenis der litteratuur.
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Onvergetelijk zijn de gestalten gebleven van eene Tecmessa, die vóór alle anderen het lijk van haren meester
Ajax vindt en den doode toedekt opdat niemand den ontluisterden held moge zien, van Iocaste, die met moederlijken angst de openbaring van het gruwelijk geheim af
tracht te wenden van Oedipus, haar man en zoon ; van
de deerniswaardige Phaedra die in martelende zelfontleding zich afvraagt : „hoe komt het dat de menschen
zondigen ?" Waartoe die namen te vermenigvuldigen ?
Niemand die tegenspreekt dat uit die wereld van antieke
gestalten de moderne tragedie door oorspronkelijke herschepping is geboren !
Maar die erkenning van de toewij ding en zielkundige
aandacht door de oude dichters aan het gemoedsleven
der vrouw gewijd, mag ons één gewichtig feit niet doen
voorbijzien. Emancipatie der vrouw is daarvan niet
uitgegaan. De beweging die men in Plato's staat vindt
gereflecteerd is te Athene van voorbijgaanden aard
geweest. En niet slechts te Athene. De taak van de ware
bevrijding der vrouw heeft de antieke wereld overgelaten
aan de christelijke beschaving.

THE FAULT OF THE DUTCH
DOOR

C. J. HASSELMAN.

Ons spraakgebruik kent tal van woorden en uitdrukkingen, zoo in eigen als in vreemde taal, die schier dagelijks worden gebezigd maar waarvan de herkomst in het
duister ligt, althans slechts weinigen bekend is. Tot die
uitdrukkingen behoort het bekende Engelsche versje
dat den Nederlandschen handelsman beschuldigt van
eene neiging om veel te vragen en weinig te geven. Het
ontstaan van dit rijmpje is Bene alte Geschichte ; toch
leert de ondervinding dat het immer neu blijft en vooral
in de laatste crisis-jaren met hun nasleep van prij sopdrij ving, woekerwinsten enz. begint het hernieuwde
actualiteit te verkrijgen.
Iedereen kent de twee eerste regels van het spotrijm ;
slechts weinigen kennen den volledigen tekst of weten
dat het zijn ontstaan dankt aan een geschil over handelsaangelegenheden tusschen Engeland en Nederland ; de
omstandigheden waaronder het in 't leven werd geroepen
zijn aan het groote publiek zoo goed als onbekend.
Volledig en in hun onderling verband zijn die omstandigheden voorzoover bekend, nimmer gepubliceerd, vermoedelijk omdat niet beschikt kon worden over gegevens
omtrent hetgeen hij die gelegenheid, zoo in Engeland als
in Nederland, achter de schermen is voorgevallen. Sinds
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die gegevens beschikbaar zijn gekomen 1 ), is de mogelijkheid ontstaan het volle licht te doen schijnen over veel
wat tot dusver duister bleef en een onrecht te herstellen,
bij die gelegenheid een bekend Nederlandsch staatsman
aangedaan. Deels als historische curiositeit, deels als
leerzaam kijkje achter de schermen van het diplomatiek
tooneelspel, loont het ook thans nog de moeite het melodrama dat zich destijds heeft afgespeeld, te reconstrueeren.
De tijd van de handeling is het jaar 1825-1826 ; de
plaats : het Kabinet van den Minister van Buitenlandsche
Zaken (Foreign Office) te Londen. De dramatis personae
zijn : 1. George Canning, destijds voor de tweede maal
Minister van Buitenlandsche Zaken in Engeland ; 2. Sir
Charles Bagot, Engeisch Gezant in den Haag ; 3. Anton
Reinhard Falck, in 1823 aangewezen als buitengewoon
gezant van Nederland te Londen om den Nederlandschen
gezant aldaar, Baron Fagel, bij te staan in de onderhandelingen die geleid hebben tot het bekende tractaat
van 17 Maart 1824 ; na het sluiten van dit tractaat
benoemd tot Nederlandsch gezant te Londen.
Tot goed begrip van hetgeen volgt een enkel woord
over het persoonlijk karakter van deze drie mannen en
hun onderlinge verhouding.
George Canning, die zieh sinds lang had onderscheiden
in het Parlement en in den Staatsdienst, was een man
van een onafhankelijk, impulsief, soms onstuimig en
prikkelbaar karakter (bekend is zijn duel met zijn collega
Lord Castlereagh). Hij gaf zich met hart en ziel aan de
levenstaak die hij zich had gekozen en toonde daarbij
groote onbaatzuchtigheid. Daarnaast had hij een sterk
1) Eenerzijds door de publicatie door Dr. H. T. Colenbrander van
de Gedenkschriften van Anton Reinhard Falck (den Haag 1913) anderzijds door het in 1909 verschenen werk van Capt. J. Bagot : George
Canning and his friends. Uit laatstgenoemd werk zijn verschillende op
deze aangelegenheid betrekking hebbende brieven overgenomen in
Dr. Colenbranders Gedenkstukken der Algem. Geschiedenis van Nederland. Dl. IX.
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humoristischen aanleg, was een liefhebber van woordspelingen en min of meer onschuldige practical jokes en
kon niet nalaten, ter afwisseling van het droge dienstwerk,
zich nu en dan een grapje te veroorloven, soms ten koste
van zijn eigen vrienden.
Sir Charles Bagot, de Engelsche gezant in den Haag, een
bekwaam diplomaat, behoorde tot de intieme vrienden
van Canning en bezat diens volle vertrouwen. Naast
de officiëele, voerden zij eene geheime particuliere corres.
pondentie, waarin zij zich wederkeerig op de meest openhartige wijze uitlieten over personen en zaken in hun
omgeving.
Anton Reinhard Falck, de Nederiandsche getant
Londen, een man van literair-wijsgeerigen aanleg doch
tevens man van de daad zooals o.a. gebleken was uit
rol door hem gespeeld in Amsterdam en den Haag bij
onze onafhankelijkheidsverklaring in 1813, verkeerde
te Londen in een eigenaardige positie Hij was, na het
sluiten van het Tractaat van Londen van 1824, door
Koning Willem I benoemd tot opvolger van Fagel, tegen
den zin van dez-en 'en van den Koning van Engeland.
Laatstgenoemde, Koning George IV, stak zijn ongenoegen
over de terugroeping van Fagel niet onder stoelen en
banken en noemde, aan een diner te Windsor, in Fagels
bijzijn, die terugroeping a most injudicious step. Tegenover Falck nam 'de Engelsche kon ng de burgerlijke
beleefdheid in acht maar ook niets meer. Nooit informeerde hij naar de gezondheid der Nederlandsche Vorstelijke familie ; behoudens eene enkele uitzondering werd
Falck ook nooit uitgenoodigd tot een bezoek aan Windsor,
eene onderscheiding die aan andere gezanten, en ook aan
Fagel, herhaaldelijk ten deel viel. Een en ander maakte
Falck's positie aan het Engelsche Hof min of meer
gedrukt en droeg bovendien niet bij tot verhooging van
1) Zijn karakter en loopbaan liggen voor ons open in de .door Jhr.
O. W. Hora Siccama gepubliceerde Brieven en Ambtebrieven maar
vooral in zijne kortelings door Dr. Colenbrander uitgegeven Gedenkschriften.
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de vriendschappelijke gezindheid van Koning Willem I
tegenover dat Hof.
Hierbij kwam dat Falck's eigen aanleg hem niet dreef
tot het zoeken van toenadering. In zijne Gedenkschriften
bekent hij met groote openhartigheid zijne tekortkomingen in dit opzicht. „Zoodra het nieuwtje (van de
„Ambassade te Londen) er af begon te gaan" zoo schrijft
hij 1 ), „en die drukte voorbij was welke ik niet vermijden
„kon zonder geheel en al ongetrouw te worden aan het„gene mijne instructie voorschreef, verviel ik in de
„gebreken waarvoor ik reeds op eene andere plaats van
„dit herinneringsboek uitgekomen ben, luiheid of liever
„werkzaamheid zonder regelmaat of doel, en geene
„duurzame belangstelling in dingen die het mijn plicht
„was onafgebroken ter harte te nemen. Dat men te Lon„den zooveel tijd verliest met het opzoeken van ver uit„eenwonende menschen en dat ik doorgaans slecht ter
„been of wat rheumatiek was, ziedaar de voorwendselen
„met welke ik mijn veelvuldig thuisblijven voor mij„zelven wist te verschoonen. Geheele dagen besteedde
„ik aan Thucidydes en aan de Grieksche scholiasten,
„in plaats van St. James-street eens op en neer te loopen
„en in de Travellers of the United Service Club te ver-

„nemen wat er gaande was ; of ik zat ook wel uit de Parli„amentary Papers te excerpeeren terwijl Canning of
„Aberdeen mij gaarne op het Foreign Office gezien
„hadden. Had ik mij volijverig mijne velerlei betrekkin„gen ten nutte gemaakt en de vertrouwelijke welwillend„heid met welke men mij schier allerwege tegemoet kwam,
„hoe geheel anders waren dan mijne depeches aan Bui„tenlandsche Zaken uitgevallen hoe nuttige bijdragen
„had ik in dezelven kunnen leveren voor de geschiedenis
,,onzer tijden, terwijl ik waarlijk nu met mijzelven in
„tweestrijd ben of het goed is de minuten nog langer te
„bewaren dan wel ze te verscheuren".
Hield hij zich dus, krachtens zijne persoonlijke nei1) Gedenkschriften blz. 292.
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gingen, reeds min of meer op den achtergrond, het ongeluk wilde dat ook van de zijde der Nederlandsche Regeering weinig of niets gedaan werd om hem meer naar voren
te brengen. Wel verlangde Koning Willem I volledig ingelicht te worden omtrent hetgeen te Londen vooral
inzake de betrekkingen met Holland voorviel en besproken of overwogen werd, maar die voorlichting werd,
op instigatie van Canning, verstrekt, niet door onzen
gezant te Londen maar door Sir Charles Bagot, den Engelsehen gezant in den Haag, vertrouweling van Canning.
Falck zelf verklaart dienaangaande dat de nieuwsgierigheid der Nederlandsche Regeering buiten hem (Falck) om
„op eerre alleszins voldoende manier bevredigd werd.
„Bagot namelijk, de Ambassadeur van Engeland tot
„onzent, werd niet alleen in die hoedanigheid en als
„resideerende bij eenen ouden bondgenoot, maar ook als
„voormaals tot het Foreign Office behoord hebbende
en als aanhangeling en personeele vriend van Canning,
,geregeld en in ruime mate bediend van alle stukken tot
de buitenlandsche zaken betrekkelijk. Ik kon nooit
,,zooveel uitvorschen en gissen als men hem bijkant
„elken postdag schreef, noch zelfs zooveel als hij daarvan
,,aan het Nederlandsch Ministerie meedeelde. Dus schijnt
,,begrijpelijk te worden dat mij door dit laatste nimmer
„iets omtrent de voornemens of handelingen van het
„Britsche Kabinet gevraagd werd. Hetzij ik iets degelijks
,,meldde, hetzij ik mij weken lang tot zoogenaamd
„straatnieuws bepaalde, Ik mogt zelden of ooit eenig
„teeken van leven bespeuren."
Deels door eigen aanleg, deels door onvoldoend contact
met de beide Regeeringen waartusschen hij den diplomatieken band vormde, voelde Falck zich te Londen
derhalve min of meer als het vijfde rad aan den wagen ;
zijn ambt gaf hem niet in alle opzichten de voldoening
die hij daarvan verwacht had en het is niet onmogelijk
dat zulks influenceerde op zijn stemming en merkbaar
was voor zijne omgeving.
Onder deze omstandigheden was hij begonnen aan
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de onderhandelingen over een voorstel der Britsche
Regeering tot het aangaan van een handelstractaat met
Nederland op den basis van algeheele gelijkstelling van
de vlaggen van beide landen en wederzijdsche afschaffing
van alle differentiëele rechten. Gelijksoortige onderhandelingen tusschen Engeland en Frankrijk waren reeds
zoover gevorderd dat een gunstig eindresultaat spoedig
kon worden verwacht. De onderhandelingen met Nederland wilden niet vlotten in hoofdzaak omdat men aldaar
niet zoover wilde gaan als Engeland wenschte en alle
moeite deed om in het tractaat nog eenige voor den Nederlandschen handel gunstige voorwaarden te bedingen.
Falck persoonlijk voelde zich tot deze zaak aangetrokken, de gerezen moeilijkheden schrikten hem niet af en
hij zou wel kans gezien hebben de zaak tot een goed einde
te brengen, zij het dan ook ten koste van zekere concessies
aan Engeland. Maar zijne lastgevers in Nederland, de
Minister van Buitenlandsche Zaken de Coninck en de
Minister van Nationale Nijverheid en Koloniën Elout
hielden de zaak op de lange baan en waren wellicht
ook onder den invloed van Koning Willem I, die alles
deed wat in zijn vermogen was om de nationale nijverheid
te beschermen niet tot concessies te bewegen 1 ). De
Coninck was Falck vriendschappelijk gezind doch Falck
noemt hem „zwak en afkeerig van werken". En wat
,,Elout betreft „evenals hij in 1824 gezegd had dat het
„beter ware de zaak onafgedaan te laten .... evenzoo
„kwam hij nu, over de punten van instructie geraadpleegd zijnde, uit een zee van zwarigheden eindelijk
„opduiken met den raad waarvan v . Reede 2 ) onmiddel„lijk en zonder omwegen verklaarde dat geen kwestie
„kan zijn, om de geheele onderhandeling uit te stellen."
Stratenus, die Elout opvolgde in de administratie der
Nationale Nijverheid was, volgens Falck, „nog schroomvalliger, nog zwaartillender dan hij (Elout) en daaren1) Gedenkschriften biz. 294.
2) Voorganger van de Coninck als Minister van Buitenlandsche
Zaken.
O. E. XX 6
21
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„tegen minder in doorzicht en kunde". En zoo verliep
het geheele jaar 1825 met het wisselen van twijfelingen
„en daartoe betrekkelijke oplossingen, met het vragen
„van maar weinig beduidende bijzonderheden die ik
„somtijds al vroeger had medegedeeld, met het beloven
„van een besluit dat telkens weer werd verschoven."
Het lijdt geen twijfel of de schuld van het sleepend
houden der onderhandelingen lag niet bij Falck maar
bij zijne lastgevers in Nederland. Falck was in beginsel
geneigd tot toenadering aan de Engelsche desiderata
en hij deed wat hij kon om de onderhandelingen tot een
goed einde te brengen. Maar Canning wiens menschenkennis en diplomatieke flair ditmaal schromelijk faalden,
begreep noch Falck's karakter noch de scheeve posi -tje
waarin deze zich te Londen geplaatst zag en meende dat
de oorzaak van al het tobben en dralen te zoeken was bij
Falck alleen. Canning's houding tegenover Falck, die
aanvankelijk vriendschappelijk was, veranderde dan ook
weldra en Falck bespeurde eene aanmerkelijke verkoeling, Tegenover Bagot uitte Canning ondubbelzinnig
zijn ongenoegen over Falck's houding. Reeds in Augustus
1825 schrijft Canning aan Bagot dat hij geen goeden
dunk van Falck heeft. „Falck schijnt oprecht" zoo
schrijft Canning 1 ) „maar is listig (tricky), spreekt als
„een aanhanger van de nieuwe school in politieke en
„handelsaangelegenheden en handelt en adviseert
„naar ik vermoed ook zijne Regeering om te handelen -„zooveel als mogelijk is volgens de oude school. Hij
„denkt op 't oogenblik dat hij Huskisson 2 ) en mij bij
„den neus heeft. Maar dat is alles maar schijn. In de
„a.s. herfst zullen wij hem wel anders leeren." En toen
een paar maanden later (21 November 1825) nog steeds
geen voortgang was gekomen in de onderhandelingen

1) Canning and his friends, blz. 290.
2) Engelsch Parlementslid en aangewezen om namens Engeland
te onderhandelen over het handelstractaat.
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schreef Canning aan Bagot ,,persoonlijk en vertrouwelijk"
het volgende : 1 )
,,Gij zult zien dat Falck slecht gehumeurd is. Ik schreef
„U eenigen tijd geleden dat hij bovendien listig is. Nie„inand heeft het recht beide te zijn. Een listig man be„hoort nederig te zijn. Oprechtheid is de eenige veront„schuldiging voor een slecht humeur. Wij moeten trachten
„hem tot rede te brengen hetgeen wij alleen kunnen
„doen door buiten hem om te handelen.
Ik heb hier ernstig over nagedacht en de zaak staat
„als volgt : De Koning der Nederlanden verwacht onbe„perkt vertrouwen en ruime mededeelzaamheid ; voor
„dat vertrouwen en die mededeelzaamheid zijt Gij, en
,,niet Falck, het kanaal. Toch bedoelt de Nederlandsche
„Regeering in elk zakelijk vraagstuk te handelen door
„Falck. Inderdaad is hij veel meer Minister van Buitenl.
„Zaken dan mijn Hollandsche naamgenoot 2 ) en ik ver„moed dat hij van uit Londen letterlijk alles aangeeft
„wat aan Engeland gezegd of geschreven behoort te
„worden. De kwesties over de Rijnvaart en het tractaat
„worden zoodoende opgehouden door Falck's toedoen . . .
,,Ten aanzien van het Tractaat is het voor ons van groot
„belang om bijtijds en duidelijk op de hoogte te worden
„gesteld van de bedoelingen der Nederlandsche Regee„ring. En ik verwed er mijn leven onder dat de wijze
„waarop die zaak behandeld moet worden, op Falcks
„aanwijzing, deze is dat hij de onderteekening moet
„vermijden, als hij kan en als hij dat niet kan, eerst dan
„moet teekenen juist bijtijds om de order in council 3 )
„te ontgaan. Dit is niet fair. De vrijwillige toetreding
1) Canning and his friends, blz. 293.
2) Woordspeling op de bijna gelijkluidende namen Canning en
Coninck.
3) Van Engelsche zijde was, zoowel tegenover Nederland als tegenover Frankrijk, gedreigd dat bij niet gunstigen afloop der onderhandelingen, een order in council zou worden uitgevaardigd waarbij de
invoerrechten op goederen en schepen uit beide landen met een vijfde
zouden worden verhoogd.
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„van de Nederlandsche Regeering tot ons systeem zou
„van groot nut en voor ons zeer aangenaam geweest
„zijn. Met het aangename is geen rekening gehouden :
„maar het zou toch altijd nog nuttig zijn. Falck hoopt
„dat, als de tijd gekomen zal zijn om verandering te
„brengen in de order in council, hij een beroep zal kunnen
„doen op de vriendschap tusschen beide kronen etc.
„maar hij vergist zich. Die vriendschap had het best
„kunnen blijken uit het tractaat. Zooals de zaken nu
„staan, zal de Nederlandsche Regeering haar doel voorbij„streven en het zal mij niet verwonderen als ons tractaat
„alleen gesloten zal warden met Frankrijk en als Neder„land alleen zal figureeren in de order in council. Een
„groot voordeel van dit resultaat zou zijn dat de Koning
„der Nederlanden zou leeren niet al te blind vertrouwen
„te stellen in Falck's voorspellingen en machinaties."
Begin December vroeg Canning nogmaals aan Falck
om de beslissing van de Nederlandsche Regeering te
mogen vernemen en 6 December moest Falck (volkomen
naar waarheid doch naar Canning's meening uit listig
overleg) antwoorden dat hij nog altijd geen stellige
instructies had ontvangen. In den loop van December
ontving hij eindelijk die instructies welke hierop neerkwamen dat Nederland niet tot het tractaat wenschte
toe te treden dan op voorwaarden die voor de Engelschen
zeer weinig aannemelijk waren.
Einde December 1825 was derhalve, nadat de onderhandelingen ruim een jaar hadden geduurd, geen ander
resultaat bereikt dan dat Nederland niet bereid was
Engeland ter wille te zijn tenzij bijzondere voordeelen
werden toegezegd ; dat Falck gedaan had wat hij kon om
zijne Nederlandsche lastgevers tot sneller handelen en
meer toegeeflijkheid te bewegen doch daarin niet was
geslaagd, en dat niettemin Falck door Canning werd
beschouwd als de oorzaak en van de vertraging in de
onderhandelingen en van den tegenstand van Nederlandsche zijde ondervonden.
Aldus is ongeveer de situatie als op 23 December 1825
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het scherm opgaat en het abele spel der diplomatie begint
in het kabinet van Canning te Londen. Hier zijn Canning
en Huskisson aanwezig om van Falck te vernemen welke
instructies door hem van de Nederlandsche Regeering
zijn ontvangen ; Canning zegt weinig, luistert aandachtig
en laat het woord aan Huskisson en Falck. Als deze
eindelijk voor den dag moet komen met het bericht dat
de Nederlandsche Regeering niet gediend is van de gelijkstelling der vlaggen, begint het gelaat van de beide Engelsehe onderhandelaars onheilspellend te betrekken 1 ).
Canning houdt zich in maar Huskisson verbergt zijn misnoegen niet.
„Uitermate groot was zijn (Huskisson's) teleurstelling",
zoo schrijft Falck in zijne Gedenkschriften 2 ). „Hij had
„zich nimmer verbeeld dat bij Nederland geen ingang
„zou vinden wat hij aan Zweden en Denemarken niet
„alleen, maar ook aan Pruisen ja zelfs aan Frankrijk
„smakelijk gemaakt had. Aan mijnen kant was het leed„wezen niet minder, daar ik voorzag en voorspelde dat
„de gelegenheid tot Bene ruime en veelomvattende
„schikking, nu verwaarloosd, zich in lange jaren niet meer
„zou voordoen, maar Huskisson en Canning lazen mijne
„rapporten niet en hebben mij verdacht kunnen houden

„van geringen ijver, zoo niet tegenwerking." Wel trachtte
Falck nog te redden wat er te redden viel maar de slotsom
was en bleef dat Nederland weigerde in te gaan op de
Engelsche voorstellen en het antwoord van de Engelsche
heeren was „dat alsdan niets anders overschoot dan de
„retorsieve middelen te gebruiken bij de Parlements„akten aangewezen." Herhaling derhalve van het dreigement om de invoerrechten op Nederlandsche goederen
met een vijfde te verhoogen.
De conferentie was hiermede wederom vruchteloos
afgeloopen en Falck en Canning gingen ieder zijns
weegs om verslag uit te brengen van het besprokene, de
1) Ambtsbrieven blz. 232.
2)

blz. 295.
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eerste aan den Nederlandschen Minister van Buitenl.
Zaken Verstolk van Zoelen (opvolger van de Coninck)
de laatste aan zijn vertrouwden vriend Bagot in den Haag.
Hoezeer Falck den afloop betreurde blijkt uit het slot
van het uitvoerig relaas van dit onderhoud door hem aan
den Minister Verstolk gezonden 1 ). Hij zegt daarin dat
hij wel is waar van de Engelsche dreigementen geen
dadelijke verachtering vreest van de handelsbetrekkingen
„doch", zoo voegt hij daaraan toe „is het mij geoorloofd
„ook tevens een blik te werpen op het gebied der staat„kunde, dan vind ik ruime stof voor bedenkelijkheid in
„alle stappen waaruit Europa zal opmaken dat er ver„wij dering en koelheld plaats vindt in stede van ver„trouwelijkheid en toenadering. Voor de vrienden van
„het prohibitieve zal het behagelijk zijn te vernemen dat
„twee mogendheden, die bij elke gelegenheid betuigen
„aan een milder stelsel de voorkeur te geven, buiten
„staat zijn om het eens te worden zoodra het industrieele
„belangen geldt. Aan de Franschen vooral misgun ik het
„genoegen van ons in een tweeden douanen-oorlog gewik„keld te zien, voordat wij dien tegen hen ten einde
„gebragt hebben."
Canning zijnerzijds vond dat er nu lang genoeg gepraat
was en nu eindelijk gehandeld moest worden. „Falck heeft
„mij zoo juist verlaten" schrijft hij den 23 December
1825 aan zijn vriend Bagot in den Haag „nadat hij in
„mijne tegenwoordigheid een onderhoud had gehad met
„Huskisson welk onderhoud eindigde, zooals ik na U,w
„heden ochtend ontvangen brief al kon verwachten met
„geen tractaat en verder leiden zal tot het door Falck's
„correspondenten niet verwacht gevolg van gene ver„hooging van invoerrechten op Nederlandsche platbodems
„ten bedrage van 20 %. De Franschen hebben zich daaren„tegen bereid verklaard te handelen op den voet van
„algeheele reciprociteit."
Met het uitvoeren van het dreigement werd nu slechts
1) Ambtsbrieven biz. 231-238.
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gewacht op de totstandkoming van het Tractaat tusschen
Engeland en Frankrijk. Dit werd geteekend den 27 Januari 1826. Den volgenden dag schreef Canning in zijne
qualiteit van Minister van Buitenl. Zaken den volgenden
officiëelen brief aan den Engelschen gezant in den Haag :
Officiëel.

Foreign Office.
January 27 1826.

Mij nheer
Het is mij eene groote voldoening Uwer Excellentie
te kunnen mededeelen dat ik, gezamenlijk met den heer
Huskisson (als gevolmachtigden van Zijne Majesteit),
gisteren met den Prins de Polignac (als gevolmachtigde
van Zijne Hoogst Christelijke Majesteit) eene overeenkomst van handel en scheepvaart heb onderteekend
waarbij alle beschermende rechten op schepen en goederen in het verkeer tusschen Frankrijk en Engeland
worden afgeschaft en de grondslag is gelegd voor de
openstelling in de toekomst van de koloniën van beide
landen voor elkanders han del en scheepvaart.
Uwe Excellentie kan dit bericht mededeelen aan de
Nederlandsche Regeering.
Wij hopen de ratificaties van de overeenkomst vóór
het openen van de nieuwe Parlements-zitting uit te
wisselen. George Canning.
En enkele dagen later kondigde de Britsche Regeering, krachtens eene haar toekomende bevoegdheid, twee
besluiten af waarbij een additioneel recht van 20 % geheven werd van Nederlandsche schepen en koopwaren.
Ook hiervan gaf Canning officiëel kennis aan Bagot bij
het navolgend schrijven :

Officieel.

Foreign Office.
January 31 1826.

Mijnheer
Ik sluit hierbij in, tot Uwer Excellentie's informatie,
afschriften van twee Koninklijke besluiten, gisteren
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te Windsor vastgesteld waarbij op Nederlandsche schepen
en koopwaren een additioneel recht wordt gelegd van 20 %.
De Heer van Verstolk zal door deze mededeeling van
Uwe Excellentie niet verrast worden aangezien de Nederlandsche Regeering reeds herhaaldelijk door Uwe Excellentie en de heer Falck door mij is gewaarschuwd dat
Zijner Majesteits Regeering zich genoodzaakt zou zien
haar toevlucht te nemen tot dezen maatregel ingeval
van mislukking der onderhandelingen over het aannemen
van het beginsel van behoorlijke reciprociteit inzake het
handels- en scheepvaartverkeer tusschen Groot-Brittannië
en Nederland.
Het is bijna onnoodig hieraan toe te voegen dat, aangezien deze maatregel een zuiver commerciëel karakter
heeft en gegrond is op overwegingen van belang en staatkunde die elk der beide Regeeringen volkomen vrij is
aan te nemen of te verwerpen zonder eenige aanstoot
te geven aan de andere partij, de uitoefening van de
macht door het Parlement aan Zijne Majesteit toevertrouwd niet bedoeld is en naar wij vertrouwen ook door
de Nederlandsche Regeering niet zal opgevat worden als

een blijk dat in de staatkundige vriendschap en welgezindheid ook slechts de geringste vermindering zou zijn
gekomen.
George Canning.

Na de pil, aldus verguld, aan de Nederlandsche Regeering te hebben toegediend, voelde Canning den kwelduivel in zich ontwaken en achtte hij het oogenblik
gekomen om zijn vriend en vertrouweling in den Haag
een vriendschappelijke kool te stoven. Op denzelf den
dag dat de officiëele mededeeling hierboven vermeld,
geëxpediëerd werd, zond hij n.l. aan Bagot Bene depeche
in cijferschrift die geheel het uiterlijk had van een zeer
gewichtig, geheim en vertrouwelijk document.
Bagot, in de meening dat hem een hoogst belangrijk
staatsgeheim werd medegedeeld, begreep dat hij onmiddellijk tot ontcijfering moest overgaan. Maar tot zijn
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schrik ontdekte hij dat hij niet in het bezit was van den
sleutel van het gebezigde cijferschrift eerre omstandigheid die vermoedelijk wel bekend was aan Canning en
voor dezen aan de grap een fijnen bijsmaak gaf. Bagot
haastte zich om den navolgenden eveneens officiëe en
brief aan Canning te zenden :
Geheim.

Den Haag
February 3, 1826.

Mij nheer,
Ik hoop van harte dat de omstandigheid geen aanleiding
zal geven tot eenig publiek ongerief maar ik zie mij
genoodzaakt U mede te deelen dat ik geen enkelen sleutel
bezit die mij in staat zou kunnen stellen Uwe depeche
van 31 Januari, die ik heden ochtend ontving, te ontcijferen. De eenige sleutel in dit gezantschap aanwezig is
die, gemerkt letter S.
Ik neem de vrijheid als mijne meening uit te spreken
dat het wenschelijk zou zijn mij te voorzien van den
sleutel die verstrekt is aan Zijner Majesteits afgezant
te St. Petersburg of ten minste met dien, welke in het
bezit is van Zijner Majesteits gezant te Berlijn.
Ik heb de eer te zijn, met den hoogsten eerbied, Mijnheer
Uw meest gehoorzame onderdanige dienaar
Charles Bagot.
Waarop Canning, steeds in zijn rol blijvende, het navolgende antwoordde :
Geheim en Separaat.

Foreign Office.
February 6, 1826.

Mijnheer,
Naar aanleiding van Uwe depeche gemerkt Geheim
van den 3den j.l. zend ik Uwe Excellentie de cijferschriften
met sleutels T en U welke beide in het bezit zijn van
Zijner Majesteits gezanten te Petersburg en te Berlijn.
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Ik betreur de omstandigheid dat Uwe Excellentie niet
was voorzien van den juisten sleutel daar het mijn verlangen was dat Uwe Excellentie, zoo spoedig als eenigszins mogelijk was, in kennis zou worden gesteld met den
indruk die op Zijner Majesteits Regeering is gemaakt
door de zoozeer verschillende gedragslijn gevolgd door
de Nederlandsche en de Fransche Regeering inzake de
jongste commerciëele onderhandelingen met Groot-Brittannië.
Ik blijf enz.
George Canning.
Den volgenden dag werden de bedoelde sleutels aan
Bagot verzonden tegelijk met de volgende depeche :

Geheim.
Foreign Office.
February 7, 1826
Mijnheer,
Voor de meerdere zekerheid van Uwer Excellenties
correspondentie met Zijner Majesteits gezanten in het
buitenland en met dit Departement in de gevallen dat
Bene speciale zending niet noodig wordt geacht, voorzie
ik Uwe Excellentie hierbij van de cijferschriften en sleutels gemerkt T en U.
Deze cijferschriften, evenals dat gemerkt S, zijn in het
bezit van Zijner Majesteits gezantschappen te Parijs,
veeenen, Berlijn, Petersburg en Constantinopel. Die
gemerkt S en T zijn in het bezit van Zijner Majesteits
gezantschappen te Frankfort, Dresden, Kopenhagen en
Stockholm.
Ik moet Uwe Excellentie in kennis brengen met 's Konings verlangen dat Gij U stipt zult houden aan de
instructies en voorzorgsmaatregelen die in de bijgevoegde
geheime Nota voor het gebruik van cijferschrift zijn
voorgeschreven.
Ik blijf enz.
George Canning.
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Nu hadden de schikgodinnen, die ditmaal eendrachtig
samenspanden om Canning succes te bezorgen, het zoodanig bestierd dat laatstvermelde brief eerst 's avonds
om elf uur bij Sir Charles Bagot werd bezorgd, zoodat het
te laat was om zijn secretaris Tierney, die hem bij de
ontcijfering moest bijstaan, te laten roepen. In zenuwachtige spanning omtrent den nog altijd onbeken den
inhoud der hoogst vertrouwelijke mededeeling bracht
hij den nacht door en liet bij het krieken van den dag
zijn secretaris roepen om tot de ontcijfering over te gaan.
Na een uur van inspannenden arbeid was men hiermede
gereed en wat openbaarde zich ten slotte aan de verbaasde
blikken van beide diplomaten ? De navolgende „afzonderlijke, geheime en vertrouwelijke" mededeeling : 1 )
Decypher ; Separate
Secret and Confidential.

Foreign Office.
January 31, 1826.
Sir
In matters of commerce the fault of the Dutch
Is offering too little and asking too much.
The French are with equal advantage content
So we clap on Dutch bottoms just 20 percent.
Chorus of English Custom House Officers and French
douaniers :
(English) We clap on Dutch bottoms just 20 percent.
(French) Vous frapperez Falck avec 20 pourcent.
I have no other commands from His Majesty to convey
to Your Excellency to day.
I am, with great truth and respect, Sir,
Your Excellency's most obedient humble servant
George Canning.
His Excellency the Rht. Honorable
Sir Charles Bagot, K'B.
1) Zie George Canning and his friends blz. 321. Colenbrander
Gedenkschriften van Falck, Appendix blz. 605.
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Men kan zich voorstellen dat de gevoelens waarmede
Bagot van deze mededeeling kennis nam, van zeer
„gemengdere" aard waren. Hij was intusschen zoo verstandig hetgeen als een grap bedoeld was, ook als een
grap op te vatten en schreef Canning den volgenden
particulieren brief :
Private.
Den Haag
February 13, 1826.
Mijn waarde Canning
Gij hebt mijne zenuwen tot het uiterste gespannen
en ik ben sterk geneigd U niet de satisfactie te geven van
ooit te weten te komen hoe volkomen Uwe mystificatie
is geslaagd. Het was al meer dan Gij recht had te verwachten toen Gij mij den plechtigen en officiëelen klaagtoon ontloktet dien ik U toezond over mijne onbekwaamheid om Zijner Majesteit's bevelen te ontcijferen ; maar
alsof de Duivel zich er mee bemoeid had, Uw succes
eindigde daarmede niet. De post die mij de sleutels

bracht, kwam hier aan om elf uur 's avonds toen ik alleen
nog maar tijd had om Uw ernstigen spijt over het gebeurde te lezen en om de ontvangst van de mail te erkennen. Den volgenden morgen waren Tierney en ik al bij
het eerste haangekraai bij de hand om la maudite depeche
te ontcijferen en het was eerst na een uur van onbeschrijfelijke spanning dat wij konden kalmeeren door de ontdekking van wat het werkelijk was en dat „Gij Pyramus
biet Pyramus waart maar Spoel, de Wever" 1 ).
Ik had U wel door elkaar kunnen schudden ! maar ik
had voor mijzelf toch ook nog een pretje want ik gaf
1) Aanhaling uit Shakespeares Midzomernachtsdroom. Spoel de
Wever moet in een tooneelstuk de rol vervullen van Pyramus die
zich, uit liefdesmart, van kant maakt. Om aan het publiek duidelijk
te maken, dat dit laatste maar gekheid is stelt Spoel voor om in een
proloog aan 't publiek mede te deelen dat hij Pyramus niet Pyramus
is maar Spoel de Wever. Shakesp. Vert. door Burgerdijk Midzom.droom,
blz. 24.
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later de ontcijferde depeche aan Douglas 1 ) die haar
tweemaal las zonder een spier te vertrekken of zonder,
tot op dit oogenblik, te ontdekken dat het geen proza
was en die het stuk aan mij teruggaf zeggende dat het
„vreemd geredigeerd" was, maar hij had altijd wel gedacht dat de depeche betrekking moest hebben op
beschermende rechten.
C. Bagot.
Aan Z. E. den Minister van
Buitenl. Zaken.
Aldus was voor. Canning het blij-eindend slot van het
drama. Hoewel in de diplomatieke betrekkingen tusschen
Nederland en Engeland uiterlijk geen verandering' kwam,
bleef de verhouding tusschen Canning en Falck geruimen
tijd koel 2 ). Eerst medio 1826 kwam hierin verbetering
o.a. door tusschenkomst van Bagot en het is wel merkwaardig dat deze, uit zijn observatiepost in den Haag,
Falck's gemoedsstemming en de oorzaken van diens
gemelijkheid beter doorzag dan Canning die als 't ware
dagelijks met Falck omging.
In Maart 1826 beklaagde Canning zich tegenover Bagot
nogmaals over Falck en diens anti-Engelsche gezindheid „waardoor Engeland in eene valsche positie komt
„tegenover het Haagsche Hof. ,Dit is niet mijn schuld",
zoo schrijft Canning 3 ). „Onze eenige band met Uwe
,,hangbuikige Hollanders is vertrouwen een vertrouwen
„dat zij vragen zonder het wederkeerig te geven. Maar
„dat zou mij niet kunnen schelen als ik iets kon zien van
„eene wederkeerige geneigdheid want wat vertrouwen
1) Eerste Secretaris van de Engelsche Legatie in den Haag, Tierney
was tweede Secretaris.
2) Blijkens de Gedenkschriften blz. 295, heeft Falck kennis genomen van het spotrijm, dat destijds in de Foreign Quarterly Review
— niet geheel juist — gepubliceerd werd. Hij kon toen slechts vermoeden, wat thans zekerheid geworden is, n.l. dat Canning hem ver
tegenwerking.
-tlachvn
3) Canning and his friends, blz. 341.
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,,betreft, misschien hebben zij niets vertrouwelijks te
.,melden. Maar tinel verre dat het tegenwoordig kanaal
„van mededeelingen tusschen de beide Regeeringen
„(Falck) evenals die arme, oude Fagel, Engelsch is in
„inclinatie, is juist het tegendeel het geval en. tenzij Uwe
„nieuwe Minister van Buitenl. Zaken (Verstolk van
„Soelen), nu hij werkelijk Minister is, een eigen zienswijze
„aanneemt en Falck dwingt die over te nemen, zullen
„wij steeds meer van elkaar. vervreemden."
In antwoord hierop schrijft Bagot (private and confidential) zeer uitvoerig over het karakter en de persoonlijke eigenschappen van Koning Willem I ') en komt dan
op het teere punt : de geringschatting waarmede de
de Nederlandsche gezant te Londen behandeld wordt
door den Koning van Engeland.
„Is het mogelijk" zoo schrijft Bagot 2 ) „dat de Koning
„der Nederlanden, met het sterk verlangen dat hij gevoelt
„en behoort te gevoelen om dit land, in de oogen van
„Europa, gesteld te zien op de plaats waarop . het, naar
„hij meent, recht heeft en waarop wij aan hem, en .00k
,

„aan ons Parlement, altijd gezegd hebben dat het recht
,had geplaatst te worden is het mogelijk, zeg ik, dat

„hij ongevoelig kan blijven voor het . opvallend onder„scheid dat gemaakt wordt door den koning, rotre augt.iste
„maitre, tusschen Falck en alle andere gezanten van alle
„andere mogendheden aan zijn Hof ? Ik weet zeer goed
„dat als dat aan den Koning werd gezegd, hij dadelijk
„zou antwoorden : „Als ik teruggetrokken leef op mijn
„landgoed, dan heb ik het recht mijn eigen particulier
„gezelschap te kiezen, en bovendien, ik ben niet geroepen
1) In antwoord op een vraag van Canning of Verstolk een Minister
of een Commies is, antwoordt Bagot dat Koning Willem I „all and
everything" is en dat er geen schepsel ter wereld bestaat dat eenigen
blijvenden invloed op hem heeft. „Zijne Minsister zijn alle Commiezen
„en van af het oogenblik dat zij aanspraak maken iets anders te zijn,
„dan een commies, houden zij op Minister te zijn". Canning and his
friends, blz. 343.
2) Id. blz. 3 4. Colenbrander, Gedenkstukken, Dl. IX, blz. 7.
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„beleefdheden te bewijzen aan den heer Falck die mij is
„opgedrongen tegen mijn zin en toen ik als een persoon„lijke gunst voor mijzelven gevraagd had den heer Fagel
„niet te vervangen" etc. etc.
„Intusschen, een ambassadeur is altijd een ambassa„deur en niemand maakt een scherper onderscheid tus„schen het karakter van het ambassadeurs-ambt en dat
„van een gewonen Minister als juist de Koning zelf.
,,,Laat de Koning zoo koud en stijf zijn als hij wil zoolang
„staatkundig ongenoegen daarvan niet het gevolg is,
„maar in dit geval ben ik volkomen zeker dat staatkundig
„ongenoegen daarvan het gevolg is. Ik ben er zoo zeker
„van als ik zeker ben van mijn eigen bestaan dat negentien
„twintigste gedeelten van Falck's /iumeurs en carrières
„en gouts alleen zijn toe te schrijven aan zijn persoon„lij ke verbittering over de uitsluiting die op hem wordt
„toegepast, om niets te zeggen van wat zijn Meester
„hieromtrent moet gevoelen, en dat Bene invitatie
„naar 's Koning's buitenverblijf of Benige andere vrien„d.elijke attentie op hem werken zou als een toovermiddel
„en als Eau médicinale en als opium en als Gileads balsem.
„Falck is revolutionair geweest ; dat was ook van
,

„Maanen, de Minister van Justitie ; dat was ook Elout,
„de Minister van Koloniën. Dit zijn de drie bekwaamste
„mannen in 's Koning's dienst. Al waren hunne persoon„lijke sympathieën niet zuiver Fransch, zeker voelden
„zij tegenover Engeland zekere jaloezie, zoo niet anti-

,,pathie. De tijd, de dienst en 's Koning's handigheid
„hebben de heftigheden en vooroordeelen der beide
„laatsten tot niets teruggebracht en ik verwed er mijn
„leven onder dat twee diners te Windsor precies hetzelfde
„effect op Falck zouden hebben, zoover ons betreft
„en door hem cene onmiddellijke en zeer weldadige uit„werking zouden hebben op zijn Koninklijken Meester.
„Ik weet zeer goed hoe moeilijk het is ter bevoegder

„plaatse over aangelegenheden van deze soort te onder„handelen maar zeker, zeker het mag wel eens over,.wogen worden.
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„Om te besluiten. Als ik mijne positie goed beg ijp
„dan ben ik hier, in het ambt dat ik bekleed, met de
„bedoeling om ons voordeel te doen met den rang dien
„dit land bestemd is in Europa te bekleeden, om invloed
„of overmacht van anderen dan wij zelven, zooveel moge„lijk is te voorkomen en om mijzelf zoo veelvuldig
„en zoo dicht mogelijk naast den Koning te plaatsen,
„opdat wij kunnen hebben als wij dat behoeven en hij
„kan hebben als hij dat verlangt, een direct kanaal voor
„zeer vertrouwelijken omgang.
„Is deze opvatting van mijne positie de juiste dan. volgt
„daaruit naar ik meen dat ik, zoo vaak als Gij meent
„mij daarvan te kunnen voorzien, behoor te worden
„voorzien van een aanleiding om te vragen den Koning
„te mogen spreken en van stof om met hem te bespreken.
„Het is volstrekt niet noodig dat hij iets weet van wat
„er gaande is maar het schijnt mij van groot belang dat
„ik zoo nu en dan soft nothings in zijn oor kan fluisteren
„en ook, dat hij gevoelt dat zijn eigen gezant te Londen
„door de groote mogendheden even hoffelijk behandeld
„wordt als ik zeggen moet dat hij altijd bereid is mij te
„behandelen."
Deze zachte vermaning van Bagot schijnt haar uitwerking op Canning niet gemist te hebben. Uit Bagot's
brieven 1 ) blijkt althans dat deze kort daarop werkelijk
in staat werd gesteld Koning Willem I te verblijden met
vertrouwelijke mededeelingen die aan dezen Vorst —
en ook aan Falck den streelenden indruk gaven dat
Nederland niet langer als eene quantité négligeable werd
beschouwd. En Falck zegt in zijne Gedenkschriften 2 )
dat midden 1826 de voormalige vertrouwelijkheid met
Canning begon te herleven, dat deze hem weer grappige
briefjes schreef en mededeeling deed van belangrijke
berichten uit het buitenland op zijn hoogst één uur
1) Canning and his friends, blz. 356.
2) Blz. 299.
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nadat zij door Canning waren ontvangen. En zoo kwam de
verhouding tusschen Falck en Canning, welke la atste
ongeveer een jaar later overleed, ten slotte nog in het
goede spoor.
In hoever de Engelschman Canning het recht had de
neiging tot overvragen te brandmerken als een speciaal
Nederlandsche karaktertrek, moge in het midden blijven.
De aantijging is eene gemeenplaats geworden en wij
zullen die tot in lengte van dagen moe ten aanhooren van
vreemdeling en van landgenoot. Maar vaststaat dat zij
ten onrechte in verband is gebracht met den naam van
den man die juist alles deed wat in zijn vermogen was
om de Nederlandsche Regeering van overvragen te
weerhouden.
Falck's nagedachtenis behoort gezuiverd te worden
van den blaam, hem in een onbewaakt oogenblik (loor
Canning aangewreven.
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DE MISLUKTE VISCHVANCiST.
(Een verhaal uit het Groningsche kustgebied).
DOOR

J. RIETEMA.

't Was eiken dag vinnig koud in die buiïge Maart van
'14, en daarom trok Jaap Smit, eer hij zijn huis verliet
om zijn kameraden af te halen, zijn dikken duffel aan
en hij stak den brand in zijn neuswarmer. Zoo'n gloeiende
pijpekop onder je neus hielp altijd wát tegen de kou,
maakte hij bij zichzelf uit, al was 't alleen maar om
't behagelijke gevoel, dat het je gaf.
Zóó toegerust trok hij de buitendeur open, behoedzaam, om de rust van zijn huisgenooten niet te storen
in den vroegen morgen 't sloeg juist vier uur in den
dorpstoren en liep de straat af naar 't huis van Geert
Kramer, waar ook Jan Wester den nacht had doorgebracht. Nu wisten ze tenminste zeker dat ze tegen half
vijf het wad in konden trekken en als ze 't hadden gewaagd om Jan in zijn eigen huis te laten slapen, dan was
er veel kans op geweest, dat ze zijn ruiten hadden moeten
inslaan om hem wakker te krijgen.
Maar nu, zoodra hij aan Geert's huis kwam, zag hij
dat de zaak in orde was : hun drietanden stonden al
tegen den muur en hun vischzakken lagen ernaast op den
grond.

DE M ISLUKTE VISCHVANGST.

327

„Kloar jongens T' riep hij de gang in, nadat hij de
buitendeur had opengeduwd.
„Joa, wie komen d'r aan," gaf Geert terug, „koom
hier moar even bie ons, wie hemmen kachel al aan."
„Nee, den wacht ik hier moar laiver," zei Jaap, „'k
mout nog zoo veul kolle lieden vandoag, 'k wil nait eerst
meer vernemen hou lekker dat 't bie 'n waarme kachel is."
„Nou, hol stroatvlinten den moar even gezelschóp,"
riep Geert, „Daan is nog nait kloar mit eten, dei is vanzulf alweer haildaal hol."
„Joa vanzulf," lachte Jaap, „as dei zien zin kreeg, dee
hai zien haile levend niks as eten en sloapen, moar vandoag
zeilen wie hom wat anders leeren, dóár ken hai op aan."
„Nou vooruit den moar," riep Jan met een volgepropten mond, en hij stapte Geert voorbij, die in de kamerdeur
stond.
„0, kiek es, hai is al kloar," verwonderde Jaap zich,
„hês toch genóg 'had jong, dat wie vandoag gain last
mit die kriegen ?'
„'k Heb zeuven dubbelde sneden ien buus, mit spek
d'r tusschen," glunderde Jan, „doar koom ik daag wêl
mit deur."
„Hai het gusteroavend niks doan as boterhammen
smeergin en ien 't veuren eten," lachte Geert, „ken ik
laamp oet poesten ?"
„Joa poest moar oet," riep Jan, die al bij Jaap buiten
stond en zijn vischtuig oppakte.
„Nou zei mie 't es verwonderen wat 't Beft vandoag,"
zei Jaap, die zijn drietand over den schouder legde en
zijn zak onder den arm duwde.
„'n Doodverkleumd lichoam en gain visch," pruttelde
Geert, die juist naar buiten kwam, „lucht zigt er zoo
glên oet, ze zitten te veul op daipe steëen deur ik wedden.'
„'k Ben er ook baang veur as 't zoo blift," vond Jaap,
„moar 't ken gauw veranern, 't weerglas is haard achteroet
'loopen vannacht."
„ Ien ieder geval goan wie d'r op af," besloot Jan,
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,,'k wol veur gain gêld haile daag mit 't idee om loopen,
dat 'k veur niks zoo vroo opstoan ben van mörn."
„Secuur," beaamde Geert en breed en zwaar in hun
duffelsche jassen, al waren ze nog geen van drieën twintig
jaar, plompten ze op hun hooge laarzen in 't grauwe licht
van den verrijzenden dag de Noorderstraat uit in de
richting van den zeedijk.
„Wat mout er gebeuren jonges ?" vroeg Piet Dijkveld,
een oude wadwerker, die, zijn gereedschap over den
schouder, juist uit zijn huisje kwam gestapt, toen de
drie jongens daar aan kwamen, wat hijgerig van 't forsche
loopen door den slikkerigen polder.
„Wie wollen es pebaiern of wie nait 'n zoodje visch
vangen konden," antwoordde Jaap.
„Mit dit weer ?" vroeg Piet en hij keek in Noordwestelijke richting, waar een zware, donkere wolkenmassa op
kwam duiken aan de kim.
„As 't weer joe nait noar 't zin is, 't is veur ons mooi
zat zoo," kakelde Jan met radde stem, wat overmoedig
omdat hij onderweg al eens geproefd had van 't flesch j e
cognac, dat hij mee voerde in den binnenzak van zijn jas.
Piet legde eerst kalmweg op de punt van zijn tong zijn
pruimpje van den rechterkant naar den linkerkant en
spuwde dan vóór zich op den grond als zulke veulens
zoo dartel waren, moest je ze eerst even laten uitspringen,
vond hij. Dan keek hij, de oogen bijna toegeknepen, nóg
eens in Noordwestelijke richting, schudde zijn hoofd en
zei : „nait doun jonges, as ie nait van plan bennen om
mit joen levend te speulen. 't Wordt rouw weer vandoag
en 't woater wordt ontiedig hoog 't het guster net
neie moan wêst."
„Och, ie mit joen neie moan en joen hoog woater,"
had Jan dadelijk klaar, , as vloud ons overvaalt, stoan
wie hier toch zóó weer aan diek."
„Ik woarschouw joe," zei Piet, „as ie 't woagen is
d'r veul kaans, dat ie nait weerom komen."
g
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„Zówwe 't den moar nait woagen jonges ?" stelde Jaap,
de meest bezadigde van 't drietal, voor.
„om de donder nait," verzette Jan zich heftig, „ik
ben d'r nait vanmörn om Naalf vaier oet 'kropen om hier
bie diek mit leege zak weerom te goan."
„Wie kennen ien ieder geval toch 'n ênd ien 't wad o p
goan," stelde Geert voor, die graag met iedereen goede
vrienden bleef. „as 't ons den onderweegs nait bevaalt,
goan wie nóg weerom."
,.Jonges, weest wiezer," herhaalde Piet, „ik heb mien
haile levend zoowat op kweller touholden, ik wait krekt
wat er komen zei vandoag en dat is aait veul deegs, dat
beloof ik joe."
„En wie goan tóch ie begunnen last van joen j
te kriegen, dóardeur wor ie zoo zwoar op haand," zei
Jan en hij ging de twee anderen voor, den dijkweg op.
„Nou, den mout ie 't zulf waiten," grommelde Piet,
„moar 't zól mie slim verwonderen as ie over 'n joar
Halt nóg aan 't visken wazzen." En pruttelend in zichzelf over de onbezonnenheid van dat jonge volk, liep
hij met bedachtzame passen hen na, den dijkweg op,
om nog een paar uur in 't slik te werken, eer 't slechte
weer en 't hooge water hem naar huis dreven.

't Was mooi aan den zeekant : van 't Oosten uit schoten
de stralen der opkomende zon over 't beijzelde kweldergras, zoodat heel de kwelder bezaaid scheen met edelgesteenten en achter dat geblink en geschitter lag 't donkere
slik somber en dreigend onder de zware, blauw-zwarte
wolken, die steeds hooger en in steeds dichtere massa's
optrokken aan de Noordwestelijke kim.
„Zówwe moar nait laiver Pait zien road opvolgen
jongens en zien vrouw vroagen of dei 'n pot vol kófvie
veur ons brouwen wil ?" stelde Jaap voor, toen ze den
kwelder over waren en aan 't slik stonden.
„Nee, nooit," protesteerde Jan heftig, „ik ben hier
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komen om te visken en nou wil ik ook visken, d'r mag
gebeuren wat er wil."
„Wie huiven ja nait te ver goan," stelde Geert voor,
„zoo gauw wie aan 'n stee komen, doar 't ons wat tou
liekt, begunnen wie en komt 't woater den ontiedig op,
den moaken wie gauw, dat wie vot komen."
„Nou, vooruit," berustte Jaap, en hij liep voor de
anderen uit, voorzichtig, omdat het slik glibberig was
en hij zich wat onbeholpen gevoelde in die hooge laarzen.
'n Meter of tien afstand hielden ze van elkaar en zonder
een woord te spreken, omdat al hun aandacht in beslag
werd genomen door 't zoeken naar den besten weg, liepen
ze door, wel een half uur lang.
„Wordt 't nait te slim jonges ?" riep in 't laatst Geert,
die achteraan kwam, „kiekt es even achter joe, hou ver
wie al van diek of bennen."
„Dut niks," riep Jan, die onderweg alweer eens uit
zijn fleschje had gesnoept en nu eerst recht pleizier in
't avontuur begon te krijgen. Jaap beende maar door,
met lange passen hij had een plek in 't oog, waar
misschien wat te vangen was en hij wilde vlug zorgen om
daar te komen, want 't was later geweest dan hij gedacht
had, toen hij kort tevoren zijn horloge had uitgehaald.
't Schoot zoo ellendig slecht op, dat gaan door dien glibberigen slikrommel als je één pas vooruit maakte, moest
je oppassen om er geen twee terug te glij den.
„Zoo jonges, hier mózzen wie 't es pebaiern," stelde hij
voor, toen hij aan de bewuste plek was gekomen en, de
voeten een eindje vaneen, zette hij zich schrap om te
wachten tot de kameraden bij hem waren.
„MI hier wat zitten ducht die ?", vroeg Jan, wat hijgerig, omdat hij 't zich nog druk gemaakt had, dat laatste
eindje, dat hij nog af te leggen had, nadat Jaap was
blijven staan.
„Wie kennen 't teminsent es bezuiken," zei Jaap, „al
ben ik baang, dat 't nait veul geft. As ik mie nait verkiek
wordt 't woater nou al hooger."
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„Dat ken nooit veur 'n uur of tien en 't is nou nog
moar krekt haalf negen," vond Jan.
„Wat nait ken bie die, wait ik nait," zei Geert, „moar
dat Joap geliek het, wait ik secuur kiek moar, dat
schulpke doar tegen dat waalje aan, net even boven
woaterlien, dei was d'r zoo krekt nog wel twei doem
onder."
„Den ale drei es even goud toukieken," stelde Jaap
voor en al jaagde de scherpe wind, die steeds forscher op
ging steken, hun oogen vol tranen, ze probeerden toch
om met alle aandacht te kijken, een weinig gebukt, de
handen op de knieën. Maar 't water in 't geultje, tegen
welks kant het schelpje geplakt zat, begon woelig te
worden door den aansterkenden wind, waardoor ze den
juisten kijk misten. Daarom besloten ze, om maar te
gaan visschep wát ze nog vingen was binnen en bleek
't water tóch hooger te worden, dan was 't nog niet erg,
zóó groot was de afstand niet naar den dijk.
Maar nog geen kwartier waren ze bezig of, eer ze
ook nog maar een enkel botje hadden gevangen, zag
Jaap, toen hij zich eens even den tijd gunde om achter
zich te kijken, dat zij zelf nog op een droge plek stonden,
maar dat het breede terrein tusschen hen en 't groen van
den kwelder al heelemaal blank stond.
„God jonges, kiekt es," riep hij ontsteld.
„Wat is d'r te kieken," gromde Jan, wat pruttelig,
daar 't hem, ondanks al zijn moeite, steeds nog maar niet
gelukte om met zijn drietand iets anders van den bodem
te prikken dan wat modderig wier.
„Allemoal al woater tusschen hier en kweller," zei
Jaap haastig.
„Heere God, wat nou ?", vroeg angstig Geert, die nog
was blijven door prikken, doch nu ook achter zich keek.
„Wat nou ? Dat's nogal glad," zei Jaap, die dadelijk
zijn kalmte hervond, „gauw stevels oet, dat wie wat
haarder opschaiten kennen en den as de donder moaken,
dat wie aan diek komen."
* * *
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De lucht was dicht bezet met donkere, dreigende wolkgevaarten en met steeds forschere kracht stuwde de
Noordwester het vloedwater op, zoodat dra met breede,
langzaam rollende, grommerig bruisende golven de
grauw-groene zee zwalpte over 't wad.
In dat ijskoude, steeds wilder opzwalpende water
liepen de drie jongens vlak achter elkaar, alle drie den
steel van denzelfden drietand omklemmend, opdat er
meer vastheid in hun gang zou zijn.
Vooraan liep Jaap, omdat hij de sterkste was, en om
over den kortsten afstand den dijk te bereiken, hield hij
onafgebroken het oog gericht op den schoorsteen van
Piet Dijkveld's woning, die hij, felrood, boven het groen
van de dijkkruin zag uitsteken. Of Jan, die wat kortademig was, en vlak achter hem liep, klaagde dat hij 't niet
vol zou houden, Jaap beende maar door met lange passen,
gunde zich niet den tijd om te luisteren naar dat geweeklaag, want ieder oogenblik dat ze verloren, kon hun 't
leven kosten, begreep hij, nu 't water met elke minuut
hooger op liep en hem nu en dan al tot boven de knieën
sloeg.
„Ton bliksem, hangt nait zoo," gunde hij zich even den
tijd om achter zich te grauwen, toen ze ongeveer de helft
hadden afgelegd van den afstand, die er lag tusschen den
dijk en de plek, waar ze hadden gevischt. Want Jan
begon steeds zwaarder te hijgen, terwijl zijn greep aan
den drietand minder vast werd en 't scheen wel dat ook
Geert, die 't laatst kwam, niet zoo stevig meer op zette
als aan 't begin van den terugtocht.
„Ik ken 't best vol holden, moar Jaan is dood op,"
riep Geert over 't gebruis heen, „zówwe nait even oet
poesten kennen ?"
„'t Ken 't nait lieden," grauwde Jaap en om voor twee
te trekken, strekte hij zijn lange, sterke lichaam en nam
zijn passen nog grooter dan hij tot dien tijd had gedaan.
„Ik ken nait wieder," kreunde Jan, toen ze weer zoo'n
vijftig pas vooruit waren gekomen.
„Proat nait over kennen, doe mózze," gromde Jaap
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en hij keek achter zich met een gezicht, zóó barsch, dat
Jan, die den stok van den drietand al had los gelaten,
zich weer vast pakte en nog 'n twintig pas mee vooruit
bleef sukkelen.
„Zet toch op Geert," riep Jaap toen weer over Jan heen,
„'k zak ieder keer ien boom, 'k loof dat wie hier op driefzaand loopen."
„Ik ken nait meer," huilde Geert, „'t modder komt mie
al boven enkels".
„En ik boat mie lös," jammerde Jan, „wie komen toch
nait weer thoes."
„Zeker, mos begunnen te janken," gromde Jaap, „is
niks dat beter helpt. Hier, pak die stief beet en den
ti ooruit weer as nait meer loopen kêns, mos die moar
hangen loaten."
Met 'n verbeten gezicht strekte hij zijn lichaam weer,
maar bij eiken pas gleed hij dieper weg in den lossen
bodem, die overal waar hij zijn voet plaatste, zóó stevig
dadelijk zijn been omknelde, dat hij telkens met geweld
moest trekken om zich weer los te rukken,
„Ik ken nait wieder," hijgde hij, nadat hij met inspanning van al zijn krachten weer een pas of tien was vooruit
gekomen.
„Goa doe moar allain deur," stelde Geert voor, die de
kleinste was en al bijna tot den hals in 't water stond,
„as ons nait meer mit sleepen huifze, gaait 't meschain
makkelker veur die."
„Nee, nooit," beet Jaap, „ale drei weer thoes komen of
ale drei verzoepen, doar gaait niks van of. Wie zellen
yloud hier verder of wachten, mit 't gezicht noar diek,
ik ien 't midden en den kennen ie mie elk hie 'n schóller
vatten."
„Ik ben zoo kold," jammerde Jan met een verwilderd
gezicht.
„Och, bliksem, dat bennen wie net zoo goud," grauwde
Jaap, „zelt nog wel koller worden, moar dat's 't slimste
nait. Hier, doe aan mien rechterkaant en doe links van
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mie, Geert. Pakt mie goud ien schóller heur, dat wie as
all man stoan mit zien dreien."
En met de oogen gevestigd op het land van b elofte
dat geen kwartier ver meer was, stonden ze te midden van
die wild woelende, gulzig golvende, bruisend bulderende
wildernis te wachten op 't invallen van de eb.
Maar sterker, steeds sterker blies de Noordwester, steeds
hooger steigerden de golven op, tegen hen aan en over
hen heen, zoodat ze voorover zouden zijn geslagen als
niet het drijfzand al dieper en al vaster hun beenen had
ingemetseld, zóó diep dat 't hun eindelijk boven de knieën
reikte en 2óó vast dat ze geen van drieën zich meer konden
keeren of wenden.
„Zól 't nou n óg nait op 't hoogste wezen ?" bibberde
Jan, toen ze wel een kwartier lang drie-eenig hadden
stil gestaan en juist een hooge, zware golf over zijn
hoofd was gebruist
„Wie zellen 't hopen," troostte Jaap en met zijn rechterhand omklemde hij den arm van Geert, omdat hij
merkte, dat diens greep in zijn schouder wat minder

vast werd.
„Loat mie moar lös," snikte Geert, „ik hol 't tóch nait
ol."
„Doe mózze en doe zelde," gromde Jaap en nog vaster
legde hij zijn hand om Geert's arm.
Maar hooger, steeds hooger rees het water, 't sloeg
golf op golf over Geert en Jan heen, die kleiner waren
dan Jaap en telkens spoelden ook hém de hoogste brekers
over de schouders. Hij voelde zijn krachten afnemen,
maar den kamp opgeven wilde hij niet en om den moed
niet te verliezen door 't gezicht op zijn kameraden, die
als zuigelingen jammerden en huilden, telkens als hun
gezichten vrij kwamen uit 't wilde water, bleef hij met
een verbeten gezicht voor zich uit staren, strak voor zich
uit, naar 't land van belofte, dat zoo dicht bij was en tóch
zoo ver af, omdat de zee steeds wilder werd en hém ten
slotte ook in zware golf op zware golf spoelde over 't nog
steeds moedig geheven hoofd ... .
* * *
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't Begon al te schemeren dien middag, eer 't water zoo
ver was gevallen dat Piet den kwelder weer kon betreden.
In zijn hooge laarzen plompte hij den dijk af om te probeeren die drie jongens te vinden, waarover hij zich den
geheelen dag bezorgd had gemaakt, en zoodra hij de
met gras begroeide strook voorbij was en zijn oogen liet
gaan over 't slikgebied daarachter, zag hij hen staan.
„Vaast 'zogen, net op dat allergemainste stee," gromde
hij in zichzelf, „gauw zain of d'r nog wat te helpen is,"
en met lange passen stapte hij op het drietal toe.
Piet was niet gauw uit het veld geslagen hij was aan
den dijk geboren en had al zoo veel meegemaakt in zijn
leven, dat bang zijn niet in zijn woordenboek stond.
Maar toen hij bij die jongens kwam, die, bijna tot aan
de buik in 't zand, onbewegelijk naast elkaar stonden,
't gezicht naar den dijk, toen gevoelde hij toch een koude
rilling langs zijn rug gaan. Niet door 't gezicht op de twee
buitensten, die hadden hun strijd gestreden zag hij
dadelijk aan hun houding en hun wezen. Maar de derde,
die middenin stond, maakte hem koud van schrik : zijn
oogen waren wijd gesperd en ze stonden zoo glazig in zijn
grauwe, verwrongen gelaat, dat het scheen alsof het leven
reeds was geweken. Doch plotseling gingen de dunne,
paarse lippen, die vast op elkaar geklemd lagen, vaneen
en uit den verbeten mond kwam een geluid, zoo dof en

zoo hol alsof het uit een diepen kelder opklonk.
„Gauw Pait, hên om 'n schoffel, twei is mooi genóg,"
kwam er uit met een diepe zucht.
„Lééfs doe nog ?", hakkelde Piet, toen hij van den
eersten schrik bekomen was.
„Joa, moar moak mie gauw lös, anders is 't te loat."
Piet liep wat hij loopen kon, den kwelder over, den dijk
op, naar zijn woning. En al was hij bijna zeventig jaar
oud, als een jonge kerel van achttien kwam hij weer aan
gedraafd, zoodra hij zijn sterkste spade uit de bijschuur
had gepakt en zijn vrouw had gewaarschuwd dat ze
dadelijk, zoo vlug ze kon, naar 't dorp moest gaan om den
dokter te halen.
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Als een razende begon hij te graven, zoodra hij weer
aan die ongeluksplek was elke minuut, die hij verloor,
kon den jongen 't leven kosten, nu 't z66 ver heen was
met hem.
Eer hij vijf minuten lang bezig was, liep het zweet hem
tappelings langs zijn gezicht en nog geen kwartier nadat
hij met graven was begonnen, had hij al het zand weggewerkt tot aan te voeten.
„Zoo jong, al kloar," hijgde hij en zijn zWaren, sterken
rechterarm legde hij Jaap Smit om het middel.
Maar juist toen hij hem omhoog zou beuren uit het
gat, dat hij om hem heen had gedolven, hoorde hij een
diepe zucht en hij voelde dat het laatste restje leven weg
toog uit dat jonge, sterke lichaam.
„Zoo, 'k heb mien best veur die 'doan," zei hij tegen
Jaap, en voorzichtig legde hij zijn lichaam op 't zand,
dat hij in een hoopje achter zich had geworpen, „moar
bekloagen ken 'k die nait, dat 't zóó of lopt, hier was doe
toch nooit weer van bovenop 'komen."
En nadat hij zijn duffel had uitgespreid over Jaaps
gezicht, omdat die wijd gesperde, strak starende oogen
hem wat onrustig maakten, spuwde hij zich in de handen
en begon met nieuwen moed te graven, om ook die twee
anderen nog los te werken, eer opnieuw de vloed den
kwelder kwam overspoelen.
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MARTIN J. PREMSELA.

vais-je ? oil vais-je ?
Le
mot entrame l'idée malgré elles ...

Oú

(De Vigny, Chatterton, III, 1).

Bij Rostand is de gedachte, en detail althans, de weerkaatsing van den vorm.
Wij bedoelen geenszins dat de dichter, zonder vooropgesteld plan, den hoofdzakelijken inhoud zou overlaten
aan de, door zijn hemzelf-meesleependen vorm, verwekte
inspiratie. Wij meenen niet dat het gegeven van zij n
tooneelwerk zich wijzigt naarmate de onbeheerschte
schrijfdrang dat vereischt. Neen. Ontegenzeggelijk is de
inhoud planmatig voorbereid, gansch gereed, volkomen
geordend, voor de dichter zich aan 't uitwerken zet.
Maar Rostand is bij uitstek zulk een auteur bij ween wij
de hoofdgedachte te scheiden hebben van de bijkomende
gedachten. Zóo talrijk zijn de détailkwesties, de bijkomstigheden zóo overweldigend-vele, dat zij zeer vaak, bij
eerste lezing, en vooral bij een eerste aanhooren, de hoofdlijnen bedelven. Die reusachtige massa kleinigheden nu,
die wel lijken, den schrijver te doen afdwalen van zijn
onderwerp gelijk zij het aanvankelijk den lezer doen, ---
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Chantecler is er een ontegensprekelijk bewijs van, --die uiterlijke afwezigheid van éenheid-in-actie dus, dat
juist is het gevolg van den bovenbedoelden, onbeteugelbaren uitbundigheidsdrang van den allerlevendigsten
schrijver der hedendaagsche letteren. De tyrannie van
rythme en rijm legt hem dit of dat in de pen, en liever
dan er een ander voor te zoeken, zal hij integendeel
trachten, de hemel weet ten koste van welke bovenmenschelijke inspanningen, de beteekenis ernaar aan te
passen, te richten, te kanaliseeren. Men zal zich afvragen
hoe het mogelijk is, van vormtyrannie te spreken, waar
het een huppelend, kruisvuur-dichtend genie geldt als
dat van Rostand. Het lijkt op 't eerste oog integendeel,
als zocht hij, om de verrassende beteekenis, de afdwalende
gedachte een passend rijmkleed te geven, de meest
buitenissige termen op. En toch is dit niet zoo. In zekeren
zin ligt zijn vorm voor de hand. Want zijn maximale
moeilijkheid is altijd zijn minimale eisch, en zoo komt
het dat, waar een ander zich de keus zou voorbehouden
tusschen drie, vier, tien verschillende rijmwoorden,
Rostand zich instinctief aangewezen voelt op éen enkel :
het moeielijkste ! En aldus wordt zijn werk even moeielijk als voor hem, die zich zou beijveren, het eenvoudigste
dat zijn zich eigen gemaakte smaak hem als impulsief
aan komt bieden te benutten voor de uitdrukking
zijner ideeën. Geven wij hiervan een voorbeeld. In een
Fransch gedicht rijmt rose altijd vast op chose, net zoo
zeker als bij ons hart op smart. Het vage van chose stempelt het tot een steeds bruikbaar passe-partout, evenzeer
als de beteekenis der woorden hart en smart ze fataal tot
een onderling verband kan brengen en dus tot een
betrouwbare nabuurschap. Heeft nu een dichter rose
gebruikt en God weet hoe vaak dat voorkomt ! 0
romantische bloem, vol zoete geuren en maagdelijke
kleuren, door den romantischen Chantecler op leven
en dood verdedigd ! zal hij, mits hij een middelmatig
rijmer is, zonder inspanning zijn dienstwillig chose te
pas kunnen brengen. Stelt hij zijn eischen hoog, terwijl
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hij tevens binnen den eenvoud der gedachte en de persoonlijke nieuwheid der uitdrukking wil blijven, dan zal
hij beproeti en, met de bekende rijmwoorden een nieuw
effect teweeg te brengen. Zoo Sully Prudhomme b.v. en
Verlaine. Doch doelt hij verder en anders : nl. wil
hij het verrassende element van het rijm verhoogen en
tevens iets eigens, iets onafgesletens geven, dan zal hij,
gelijk Rostand en Hugo vóor hem het rijmwoord
kiezen, dat in klank zoo dicht mogelijk bij, en in beteekenis zoo ver mogelijk van het eerste rijmwoord staat.
De „kunst" is dan, den verwonderenden afstand door
den overgang van den zin te doen ophouden, een opzienbarend verband te scheppen tusschen de twee woorden
de twee begrippen ! die elkander, los, opzichzelf beschouwd, schijnen uit te sluiten. En dan krijgen wij
(gerangschikt naar volgorde van moeielijkheid) de
groepen rose-arrose, rose-morose, -dose, gnose, névrose, —
ja ! chlorose, Monrose of amaurose!
En dit is nu voor het geval dat het eerstgebezigde
rijmwoord „dankbaar" is, d.w.z. een menigte echo's
bezit die aan den phonetischen eisch voldoen. Doch denk
nu eens aan het geval dat zich een woord voordoet,
waarvan slechts één of twee rijmen bestaan ! Wat zien
wij dan ? Dat dat eenige rijm-antwoord altijd weer
moet voorkomen. Eenzaam roept eeuwig gemeenzaan)
wakker, oogsten, hoogste(n). Een streng prosodist vermijdt
don het banaliteitsverwekkende roep-vocabel. Een zéér
streng Rostand durft het aan, en zoekt, vindt,
maakt een toch weer nieuw rijm, een neologisme, een
archaïsme, een woord aan een vreemde taal of een technisch argot ontleend, en de lezer, belust op nieuwe
sensatie, is voldaan. Zoo vinden wij bij Rostand de
groepen asthme-enthousiasme, rostres-vostres, pollen-Beethoven ; isard-Mozart, l'eau-trémolo, enz. enz.
Een ander middel om den liefhebber van rijmvermaak
blij te maken is het groote aantal rijmen op eenzelf den
oorspronkelijken vorm. Het is niet al te lastig, eén rijm
te vinden op -eutre, maar zes ! zooals in de Cyrano—
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Ballade (I, 4), of op -ogne, waar elf echo's antwoord op
geven, gelijk in de ballade (Cyrano, II, 7), oudere voorbeelden van deze rijmvaardigheid, waartoe natuurlijk in de
eerste plaats een overweldigende woordenkennis behoort,
treffen we in zijn jeugdverzen La Fontaine de Caraouet
(Les Musardises, p. 212-214), Le Carillon de Saint-Mamet
(ibid. p. 218 223), in het gebed van Percinet (Les Romanesques, I I I, 4), en, later nog, in zijn Mort à Cheval au
galop (Le Vol de la Marseillaise, p. 63-67). Deze overstelpende veelvuldigheid is als het ware de phonetische uiting
van Rostand's geesteseigenaardigheid, zijn alzijdige beSchouwingswil, zijn „polyedrisme", dat ons van alles
honderd procent wil geven, en geen mogelijke, bestaanbare en zelfs onbestaanbare wijze van weergeven ongebruikt wil laten. Deze eerbiedwekkende virtuositeit
dagteekent uit zijn prilste jeugd. Hij zond eens een anonieme ballade in aan de Comoedia, en het gedicht
maakte opgang door de onbegrensde stoutmoedigheid
der rijmvormen. Daags na het verschijnen zond hij weer
een nieuw gedicht, waarin hij, ditmaal ondeí^teekenend
met zijn nog onbekenden naam, beweerde in het naambooze gedicht het genie van Bergerat te hebben herkend !
En in dit tweede vers rijmde de naam Bergerac achtereenvolgens op : Humbert géra, hébergera que l'arpege
errát en qu'une bergère a. Het element grappenmakerij
is sindsdien nooit geheel uit zijn rijmsysteem verdwenen,
en wij zouden verscheidene procédé's kunnen aanstippen,
die zijn rijm maar al te dikwijls tot een kunstmatige
inspanning maakt. Eerst en vooral dient gezegd, dat het
grondbeginsel van het zgn. rijke rijm, nl. dat, dat een
zoo volledig mogelijke homonymie nastreeft, voor het
Fransche oor geenszins onaangenaam of afkeurenswaardig is. Den Franschman schenkt het een muzikale voldoening, te luisteren naar twee rijmklanken die zooveel,
zoo ver als 't kan (van rechts naar links !) indentiek
luiden. Sommige jonge Nederlandsche dichters, Herman van den Bergh, A. van Collem, Martin Permys
en anderen, hebben oorspronkelijk gemeend, dat dit
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systeem in 't Hollandsch was door te voeren 1 ), en daar
in hun poëzie pogingen toe aangewend. Zoo las men bij
hen rijmen als platanen-tanen ; dralen-kathedralen ;
scheenen-verschenen ; varens- (uren) varens ; boren-geboren ; steden-besteedden, enz. enz ; doch meeren deels zijn
zij er als systeem beschouwd, van teruggekomen. Het
Latijnsche oor daarentegen is gebouwd naar het rime
riche, en dat komt wellicht voort uit de geaardheid van
het Romaansche, en in 't bizonder, het Fransche aesthetische genot, dat steeds de subjectiviteit gepaard laat
gaan met een zekere rationalistische wetenschappelijkheid : bij het luisteren naar de rijmmuziek schijnt een
soort van bewustblijvende controle op de moeielijkheidsverdienste aandachtig wakker te blijven.
Rostand was, zooals in bijna alles, ook weer in het
rime riche eerder een voortzetter dan een innovateur.
Door zijn rijm juist stamt hij van Gautier, Banville,
Hugo af, doch hij voerde het verder door dan dezen.
Het feit dat hij bij voorkeur nog het conservatieve alexandrijn bezigde, al was het rythme er ook dikwijls verre
van klassiek en zelfs verre van „romantique" (= naar
het trimetrisch model
J' ai disloqué ce grand n i a is d' alexandrin)

dat feit bewijst voldoende hoezeer ook in zijn vorm,
Rostand vastgehecht lag aan de traditionneele banden.
Het moge ons verwonderen, in onze dagen nog een voorstander te vinden van het tooneel-in-verzen, en nog al
in zulke verzen die verre stonden N an die zijner lyrische
voor het tooneel schrijvende tijdgenooten. (Emile Verhaeren, b.v.). Want alle stukken van Edmond Rostand
zijn geschreven in de overoude twaalflettergrepige verzen,
en het doet zeer zeker kunstmatig aan, te constateeren
dat er v an dat classieke alexandrijn eigenlijk niets
anders is overgebleven dan de twaalfvoudigheid der
syllaben, zorgvuldig uitgerekend, naar alle eischen van
1) Men leze hieromtrent H. v. d. Bergh's belangrijke studie „Over
Rijm", (Het Getij, 1917, pag. 262-265), waar hij de invoering van
het rime riche in de Nederlandsche dichtkunst verdedigt.
O. E. XX 6

23
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diaeresis en synaeresis. Het zijn betrekkelijk geen verzen
meer, doch groepen van twaalf lettergrepen, aan wier
uiteinde het rijmwoord klinkt. Wie zou inderdaad in eer,
passage als deze den
nu ja, ten slotte eentonig wordenden, doch rythmisch blijvender
vers-loop van Racine
of Corneille herkennen :

La Pintade
Ce choeur est, n'est ce pas, d'un rythme ..
-

Le Paon
Asynartète.

Une Poule
Ma chère, ce qu'il l'a, celui là, l'épithète !
-

La Pintade
C'est le Prince de l'Adjectif Inopiné.

Le Paon
Il est vrai que ..
La Pintade
Trés bien !

Le Paon
Ruskin plus raffiné,

Avec un tact.. .

La Pintade
Oh!oui!

Le Paon
. . . Dont je me remercie,
Je suis Prêtre-Pétrone et Mécene-Messie,
Volatile volatilisateur de mots
Et que, juge gemmé, j'aime, emmi mes émaux,
Représenter ce Gout dont je suis . . .
Patou
0, ma tate !
Le Paon
Le . . . dirai je gardien ?
La Pintade
Oui!
Le Paon
Non, le Thesmothète
* *
-
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En mocht Maiherbe wel beweren dat de grootste verdienste van poëzie was „d'être belle comme de la belle
prose," dan deed hij dit om te beproeven, den eenvoud
van het proza door de dichtkunst te doen aanvaarden ;
doch hoe verre staan Rostand's verzen van subliemeenvoudig proza af ! De halfheid van zijn poëtica is
storend. Aanvaardt men het alexandrijn, dan aanvaarde
men het in al zijn consequenties, gelijk Voltaire het
beproefd heeft. Durft men een omwenteling teweegbrengen in het klassieke vers, dan doe men het volkomen :
alleen het rythme breken, het enjambeeren bezigen, de
caesuur verwaarloozen is niet voldoende : houd u dan
ook niet alleen meer aan den eisch der twaalf syllaben.
In dit opzicht zijn de vers-libristen vrijer en eerlijker
geweest. En van een anderen kant geeft een Francis
Jammes, in zijn art poétique ') zoowel als in de practijk,
een prachtig bewijs van wat een alexandrijndichter vermag, die met zijn tijd weet mee te gaan.
Wanneer wij Rostand's rijm-methode beschouwen uit
visueel oogpunt, stuiten wij wederom op een inconsequente halfheid. Naar klassiek voorbeeld, huiverig, een
meervoud op een enkelvoud, een „mannelijk" op een
„vrouwelijk" rijm te laten klinken ; huiverig eveneens,
te zondigen tegen de zgn. „alternance", de afwisseling
van mannelijk en vrouwelijk rijm, door Marot gesystematiseerd en door Malherbe, Boileau en de andere XVIIeeeuwers tot traditie ver ... heven (?) ; huiverig, ten
slotte, de eenvormigheid der strofen te verbreken, aarzelt hij van een anderen kant weer niet, den toonloozen
slot-consonnant geheel en al te verwaarloozen : contritmeurtri ; d' or-dort ; bazar-luisard, enz. enz., iets, dat de

classici niet dan bij hooge uitzondering dorsten te doen.
(Men denke hierbij aan de discussie, te dien opzichte,
tusschen Georges Courteline en Catulle Mendès, naar
aanleiding van een gewraakt vers uit La Conversion
d'Alceste).

*

*
^

1) Les Géorgiques Chrétiennes, Chant I, pp. 32-34.
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Rostand houdt er een eigenaardige wijze op na, om
zijn rijm aan te brengen. Een pas genoemd woord fungeert, herhaald, vaak als rijmwoord. Eenige voorbeelden zullen duidelijker toonen wat wij bedoelen :
Uit Cyrano (I, 2)

La Distributrice
Orangeade 2
Lignière

Fi !

La Distributrice
Lait ?
Lignière

Pouah !
La Distributrice
Rivesalte?
L ign ière
Halte!
Je reste encore un peu.Voyons ce rives alt e?
Uit Cyran o ( III, 14)- :
Roxane :
...Pf o m e t t e z -moi que rien ne va mettre sa vie
En dang e r !

Cyrano
J'essayerai, mais je ne peux cependant
Promettre..
Boxane
P ro mettez qu'il sera très prudent!
Cyrano
Oui, je tá cherai, m a i s . ...
Roxane
Qu'à ce siège terrible
Il n'aura jamais froid !
..

Cyrano
Je ferai nzon. possible,
Mais..

•

Roxane
Qu'il _ sera fidèle !
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Cyrano

Eh oui ! sans doute, mais.
Röxane

Qu'il m'écrira souvent !
Cyrano

Ça,—jevouslepromets.
Uit La Princesse Lointaine III, 5) :
Bertrand
De ta vile piqúreau talon 'jen'aicure!
Sgarcia f ico .
Je la ferai peut-être au c Geur, cette p i g u r e
Ibidem, IV, 2 :
Mélissinde

I1 sourit... oh! ce sourire`!:..
Di r e que j'aurais pu ne pas voir ce sourire!..
Uit Les Romanesques (III, 4)
Sylvéíte

pQurtant, cette b1 e‘s sure?
Percinet

Oh ! que je vous r assure!
Elle n'est nullement grave, cette b le ssure.
In deze voorbeelden treft het ons, hoe verrassend het
rijm hier klinkt. Hoe zou dat komen ? Waarin ligt de.
verrassing ? 't Is, dunkt ons, een bijna „perverse"
berekening van den dichter : een rijm komt altijd liefst,
't is. zij n • schoonste eigenschap - onverwacht.Wanneer
Rostand nu een, woord gebruikt heeft, denkt de lezer
(onbewust nat irli:jk), ïIn de eerste piaats a niet aan,
datzelfde woord dadelijk daarna als rijm te hooren te
krijgen, .en zoo is de verrassing des te, grootei geworden.
En bovendien geeft deze wijze van rijmen iets gewoons,
iets. familiaars aan de verzen, daar het in onze spreektaal, in ons alledaagsch proza immers .zoo vaak
gebeurt, dat een spreker, door een .physio-psychologische
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werking, het laatstgehoorde woord van zijn gesprekvoerder opvangt, herhaalt, en er op verder gaat. Door
een berekening dus verhoogt de dichter hier de echtheid
van den gemakkelij ken trant, en de natuurlijkheid, die
zoo vaak in zijn werk te zoeken is.
* *
^

Een ander procédé, Rostand eigen, en dat bedoelt,
profijt te trekken uit het verrassende van den prozaeenvoud, bestaat erin, als rijmwoorden te kiezen twee
vormen of combinaties, die grammaticaal niets met
elkander gemeen hebben, b.v. een zelfstandig naamwoord
en een voegwoord :
Vous n' en eussiez pas articulé le quart
De la moitié du commencement d'une, car
Je me les sers
(Cyrano, I, 4)

of wel een combinatie als
Me voir dès le matin sera de ton gout, dis?
I1 ne faut jamais voir la femme en bigoudis !
(Les deux Pierrots, Sc. V).
--

Zulk een rijmmethode ontaardt natuurlijk maar al te
vaak in een spelletje van verdachten smaak, waartoe,
wanneer men Rostand, ja zelfs Hugo heet, al heel weinig
inspanning noodig is. Het Fransch leent zich uiteraard
bizonder gemakkelijk tot rijmwoordspelingen, en de
komische dichters aller eeuwen Rutebeuf, Rabelais,
Molière en Boursault, om er slechts enkele te noemen —
hebben er zich aan bezondigd. Men herinnert zich b.v.
deze grammaticale rijmpuzzle van Hugo :
Participe passé du verbe Tropchoir, homme

(L'Année terrible, XV I I).

Het betreft hier, in den aanhef van een spotdicht, nl.
den naam van generaal ... Trochu ! (trop chu).
Gelukkig gaat onze Rostand zich niet altijd te buiten
aan zulke flauwe aardigheden, en vaak zijn zijn homonieme rijmen zeer ge laagd :
-

s

VORM EN GEDACHTE VAN EDMOND ROSTAND.

347

Car on poursuit le rapt avec sévérité —
C'est tant mieux !
— Mais, Monsieur !
Sylvette .
Tant mieux, en vérité
Stra forel :
Et pour gagner un lointain continent,
Nous nous embarquerons, Madame, incontinent !
Et le malheur pour nous ne sera qu'heur !
Pas même une chaumière : une tente
et ton coeur !
Stra forel :

Sylvette : Mais, Monsieur, vous vous êtes mépris !
Stra forel : Les gens s'écarteront de nous avec mépris !
Les préjugés sont faits pour qu' on les foule,
Et nous serons heureux des mépris de la foule.
Je n'aurai pas d'autre occupation
Que de vous raconter au long ma passion !
(Les Romanesques, III, 2).

Men voelt, hoe deze verzen loopen, en dat het rime
riche hier geenszins de natuurlijkheid en de ongedwongenheid schaadt. Het geheele maaksel van het Rostand-vers
een zeer eigenaardig, onnabootsbaar vers, soepel en
vloeiend, plastisch en bondig ademt de heerlijke voor
zoo weinige versificatoren bereikbare gemakkelijkheid.
Vergeefelijk schijnen ons toe alle ongewone, neologistische, archaïstische vormen en alle vaak stoutmoedige
inversies, vergeefelijk zelfs de gewaagde, soms zoutelooze woordspelingen die beter in een Montmartrerevue zouden mogen prijken, vergeefelijk ook de
reeds besproken halfheid, die hem alle regelen van caesuur en dikwijls van synaeresis 1 ) doet verwaarloozen,
omdat tegen dat alles opweegt : het heerlijk-spontane
van den gang, waarin niets de ongetwijfeld moeizame
bearbeiding verraadt.
1) R. past het syn- en diaeresis-principe al te dikwijls toe naar de
momenteele eischen van zijn vers. Een lijstje van ' in aanmerking
komende woorden zou ons zijn casuïstische vrijheid toonen ! Zoo
rekent hij ancien voor drie syllaben in Les Musard. p. 184, en voor
twee in La Samar. p. 78 en 85, en Le Vol de la Mars, p. 167. — Sixième
telt voor drie, doch treizième voor vier syllaben ! (resp. Samarit, p.
19 en Vol de la Mars, p. 154.) Enz. Enz. — Hetgeen wij een geheel,
consequent „onafhankelijk" dichter natuurlijk geen oogenblik kwalijk
zouden nemen !
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Vrije verzen á la La Fontaine vindt men slechts éénmaal in zijn werk : in het gedeelte uit het eerste bedrijf van La Samaritaine (p. 34-35). Van den machtigen vers-libristenstrijd, in welks hevigste ontbranden
de jeugdstukken geschreven werden, vindt men in de
alexandrijnen met hun getrouw twaalftal ... geen
spoor. Zoozeer had de Parnassiens-traditie Rostand geharnast tegen de werking van de prosodische omwenteling zijner tijdgenooten.
In het enjambeeren volgt Rostand getrouw het voorbeeld van Hugo ; doch er behoorde natuurlijk voor den
schrijver van Cyrano heel wat minder durf täe dan voor
den dichter van Hernani met zijn vermetel aanvangsvers !
Caesuurvrijheid is een teekenende eigenschap in zijn
verzen. Sommige hebben in het geheel geen rustpunt
meer :
Kaléidoscopiquement cosmopolite.

(Chantecler).
Appelle hippocampéléphantocamélos.

(Cyrano).

Elders weer vinden wij het trimetrisch vers, maar niet
op Hugo's ontleenden, doch op eigen leest geschoeid,
en, o toppunt van onverschrokkenheid ! : versmadend
zelfs de tot dan toe ootmoedig erkende wet, volgens de
welke elk vers, ook Hugo's trimétre, bovendien de rust
op de klassieke plaats moest behouden, minstens onder
den vorm van een afgebakend woord-einde :
—

J'ai disloqué II ce grand

niais (I d'alexandrin !

(Hugo).

Rostand waagt zich dus verder :
Les publicains, Iés 'péagers, les courtisanes !
Faites la taire ! — une pécheresse ! — Empêchez
Qu'elle parle !
( L a Samaritßine, I I 3).
.

,

* * *
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Iets waar onze dichter ook nog al aardigheid in vindt,
is hetgeen wij zouden willen noemen : het typographisch
rijm, het rijm, waar éen of de beide klanken worden
voorgesteld in letter- of cijferteekens, hetzij het cijfer
of het teeken-zelf als object gekozen wordt, hetzij de
beteekenis ervan bedoeld wordt, hetzij het een initialenafkorting geldt. Zoo vinden wij hier en daar verzen,
wier typographisch rijm onveranderlijk wel verrassend,
maar vooral wansmakig of precieus aandoet. Te meer is
zulk een intellectueel rijm bij een Ros tan d te verwerpen,
die doorgaans meer voor het oog dan voor het oor rijmt,
en het typographische rijm, goed beschouwd, al lijkt het
even omgekeerd, toch eigenlijk een auditief rijm moet
wezen. 'enige voorbeelden mogen volgen :
Et par la majesté du val crépusculaire
Avec je ne sais quoi de farouche sur l'R
Qui vibra comme vibre un fer de makhila,
Avec dus 1' I beaucoup de langueur, et sur 1'A
Cette sonorité
( Un Soir á Hernani).

Chantecler : Quand it roule 1'R, it est très en colère 1
Patou :
C'est par amour pour toi que je la roule, 1'Rrrr !
(Chantecler, I, 4).
Metternich :
Tiburce :

Le phénix
Peut en renaitre, mais pas l'aigle !
Quel grand X
Que l'Avenir

(L'Aiglon, I, 5).
Ou bien en zinc !
Gentz :
Lord Cowly : Qui sera le sauveur de la France ?
Henri V 1 ).
Metternick :
(Ibidem).
1) Vgl. Paul Fort :
Dieu bátit la cité future avec du zinc ?
Du zinc ! Le del vacille à des orgies de fer,
Saoul d'obus, de shrapnells, de mitrailles, et l'air
— Au fou rugissement des 155 —
L'áir invente un nouveau silence

(Poèmes de France, p. 97).
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Marmont.: Et qu'as-tu fait depuis que l'Empire est tombé ?
Flambeau : Je crois m'être conduit toujours comme un bon B.
(Ibid. II, 9).
Le duc :

Et d'un or qu'a rendu plus divin Sainte Hélene
Au milieu du dossier, petite et simple, 1'N.
(Ibid., I, 13).
Il faut que tout, les cogs, les poules
Soit partagé
Le singe montre ses gencives
Et les couleurs „inoffensives"
S. G. D. G.
(Les Musardises, p. 104).
C'est le Vallon. C'est le Vallon par un grand V
Et ce je ne sais quoi de noble et d'achevé.
(Chantecler, décor, II).

**

Wat jammer is : Rostand herhaalt zichzelf te vaak.
pittige gezegden, curieuze rijmcombinaties,
een tweeden, derden keer ontmoet, stellen teleur en lijken
te bereikbaar. Het gaat ons als den snoepzuchtigen
knaap, in de banale werkplaats binnengelaten van den
betooverenden koekebakker. De rij van tweehonderd
slagroomgebakjes ontneemt de illusie van genot, door
éen enkel smakelijk taartje verwekt. Als wij voor 't
eerst, in Les Musardises (pag. 175) het rijm en sciaacacia treffen, zijn wij verrukt ; ontmoeten wij in La
Samarilaine (II, 5).
Sommige

Toi, qui pour lambrisser les alcóves, scias
Les cèdres, les cyprès et les acacias

dan zijn wij ontdaan. O slijtage der nieuwe uitdrukkingen,
vergankelijkheid onzer eerste bewondering. „Celui qui,
le premier, compara une femme à une rose, fut un
poéte, le second, un imbécile." Ik hoor het nog zóo
mijn gewaardeerden leermeester Emile Boulan, droogweg, verklaren ... Flambeau zegt (V, 3) :
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A cheval ! le ciel blanchit vers l'est !

De hertog van Reichstadt antwoordt :
est!
En Rostand herhaalt, negentien jaar later :
J'empoigne Ia crinière ! Aled facta

Et le chant, formidable alea facta est
Sort de tous les wagons de la Gare de l'Est.
(Le Vol de la Marseillaise, p. 13).

In 1891 dichtte Rostand voor de Lectures pour Tolls :
Quand passent deux passants, soyez sur que dans l'un
Un Montaigne est éclos — ou va, dans l'autre, &lore.
C'est pourquoi, préparez la fécule et l'alun !
Neutralisez avec des sulfites le chlore ! 1 )

In 1919 hooren wij hem zingen :
Pour faire la Bronchite &lore
Et le jarret devenir mol,
On sut joindre au landsturm du Chlore
Toute la landwehr du Formol ! 2 )

En op die wijze constateeren wij vaak de herhaling,
dus de verslapping van een verrassende geestigheid.
* *
^

Over het vers van Edmond Rostand is de lof der critiek
nagenoeg eenparig, hoewel het oordeel der verschillende
beoordeelaars nog al uiteenloopt. „Zijn virtuositeit"
schreef Sergines in zijn beschouwing over Rostand's
„verstechniek 3 ), was onbegrensd. Niemand wist als hij
„het stijve alexandrijn tot zulk een buigzaamheid te
„dwingen. Met gemak bediende hij zich b.v. van den zoo
„onhandelbaren subjonctif impar f ait". Henri de Régnier 4
„roemde het vers uit tooneelkundig oogpunt. Rostand's
„vers is dramatiek, en op een nieuwe, verrassende
„manier dramatiek. Beschouwden de classici het alexan-

)

1) Uit Le Cauchemar, later opgenomen in Les Musardises, p. 173.
2) La Charge. (Le Vol de la Marseillaise, p. 117).
3) Annales polit. et littér, n°. 1851, 15 déc. 1918, p. 523.
4)

Ibidem, p. 524.
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„drijil enkel als een hulpmiddel om de gedachte
voor
„plechtigheid of duidelijkheid bij te zetten,
„de romantici : Hugo, Banville, Mendès voegt zich hier
„nog het verbale belang aan toe. Wij zijn vooral oplettend
„voor het vers-zelf, voor zijn grilligheden, zijn verras„singen, zijn schoonheid. Weinigen konden zoo goed als
„Rostand de rythmen afwisselen, caesuren vermenig„vuldigen, beweging en plooibaarheid ontwikkelen,
„het vers kleuren met onvoorziene beelden, het optooien
„met blinkende loovertjes, het in het licht der geestigheid
„doen flonkeren, het doen meegenieten van 's dichters
„vermakelijken, onbegrensden en geëigenden woor„denschat."
Nu, Rostand's vers dramatiek, tooneelgeschikt te
noemen, daarmee kunnen zich zeker niet allen vereenigen.
Afgezien van de zgn. tiraden, die de stukken op bepaalde
plaatsen zoo aantrekkelijk en opera-achtig populair
weten te maken, en die vooral den speler dankbaar stemmen om het onfeilbaar succes dat zij aanbrengen,
is het vers over 't algemeen te verdeeld, te verhakt, dan
dat de toeschouwer het doorloopend qua vers kan volgen.
En zou dat juist de ware verdienste zijn van het tooneelvers, dat het eentonigheid vermijdt door overmaat van
variatie, en den toehoorder haast in den waan brengt,
mooi-rythmisch proza te wezen ? Met andere woorden:
zou de tooileeldichter als hoogste doel moeten nastreven,
de hinderlijkheden aan zijn kunstgenre verbonden,
zooveel mogelijk te maskeeren ? Dan komen wij op de
vraag terug, of inderdaad het tooneel in verzen niet een
onlogische uiting mag heeten, te meer waar een traditionalist gelijk Rostand zich beijvert, de moeielijkste
prosodiewetten in acht te nemen en er zich zelfs nieuwe,
ter verzwaring van den opgevatten arbeid, oplegt. Vergelijk eens Cyrano eenerzijds met Le Misanthrope, anderzijds met Hélène de Sparte of Le Cloï tre, Wie werkelijk
van het verzentooneel houdt, zal de bijna tweeduizend,
immers ook afwisselende, verzen van Molière best kuilhen genieten, en er verzen in herkennen. Wie den voor—
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keur geeft aan rythmische, doch tevens polyrhythmische
taal, desnoods afgewisseld door gewoon proza, hoort
zeker liever een vers-libristen-drama, of een stuk in
gerythmeerd proza als Joyzelle of Monna V anna. Want
goed beschouwd is Rostand's tooneelvers geen visch en
geen vleesch : te dramatisch om geheel lyrisch te zijn, is
het tevens, en vooral, te lyrisch om dramatisch te zijn 1 ).
Kortom : is het ons om den inhoud en de actie te doen,
laten wij de stukken dan gaan hoorera en zien ; maar
dan zal de lyriek ons grootendeels ontgaan. En willen
wij van de intrinsieke hoedanigheden der verzen genieten
dan moeten wij de stukken zelf lezen. Men kan nu de
zaak best welwillend voorstellen en bewonderen dat
Rostand's mes aan twee kanten snijdt, de theaterbezoekers zus, de thuisgeblevenen zóo bevredigend, toch
zal men voelen dat deze tweeheid au fond gebrek aan
eenheid is. Waarom viel Chantecler ? Voornamelijk
omdat Rostand, in zijn verzen, aan het tooneel eischen
van lyriek stelde, die deze kunst niet kan voldoen.
En uit litterair-historisch oogpunt dan. Is zijn vers
Eigenlijk
,,klassièk", „romantiek" of „vers-libre" ?
alle drie, doch hier of daar dit of dat, dus geen van
drieën. Dat is wat Catulle Mendès hem verweet. „Il me
semble que M. Rostand ferait mieux d'être, prosodiquement, • beaucoup plus régulier ou de ne l'être pas du
tout" 2 ). Wij zeiden het reeds hooger : Rostand's vers
zondigt door halfheid. Zijt gij traditionalist, schrijf dan
tradjtioneele verzen (wij bedoelen natuurlijk uit technisch oogpunt). Zijt ge progressist, laat uw verzen dan
ook vooruitstrevend zijn en aanvaard de volle consequentie van uw vrijheid. Waarom staan Voltaire's tragedieën zooveel lager dan zijn XV I Ie-eeuwsche modellen ?
.0mdat de dichter, slechts ten deele revolutionnair -waar het onderwerp en strekking, gevoelens en gedachten
gold een vorm getrouw wou blijven die geëigend was
1) Dramatisch, wel te verstaan, in de klassieke beteekenis aan het
woord.
2) C. Mendès over La Samaritaine, (Le Journal, 15 avril 1897).
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geweest voor gansch andere gedachten ... Wat was een
ook machtige aanleiding tot den val van Chantecler ?
Dat eenzelfde vorm : het ver-rostand-de alexandrijn, de
gietvorm van Cyrano en L'A iglon, de gietvorm werd van
een geheel anders geaard brok gedachtenleven. En
daarom wellicht zal slechts Cyrano klassiek worden,
omdat het de eenige comedie is van onzen dichter, waarvan vorm en gedachte volkomen bij elkander passen.
Dat kan men niet zeggen van La Princesse lointaine noch
van La Samaritaine. Hier immers is de vorm te luchtig,
te speelsch voor den ernst van het behandelde. De overdaad van ingenieuze beelden en hyper-rijke rijmen, „la
rime a deux étages, ou à double menton ; la rime exagérée,
deux fois riche, deux fois rimée," zooals Mendès haar
betitelde, was op haar plaats in Les Musardises, Les
Romanesques, sommige deelgin van Chantecler, zooals
zij het was in. Banville's Odes funambulesques en bij
Glatigny of Mendès. ; maar in een werk van hooge lyrische
vlucht of diepe gevoeligheid, leidt zij af. De ontroering
lijdt onder de te groote waakzaamheid van het beziggehouden vermaakgenoegen, „II ne faut être dróle que
quand on est décidé ä ne pas être sérieux."

* *
*
Niet alleen op Rostand's vers, ook op de structuur zijner
stukken zou men aanmerkingen kunnen maken. Het is
opvallend, dat het belang, bij toeschouwer of lezer opgewekt, niet rechtstreeks voortkomt uit de spanning der
actie, doch veeleer door de kleinigheden, die het stuk
aantrekkelijk maken. In dezen zin heeft Haugmard wel
gelijk, waar hij de comedies „Musardises in 't groot"
noemt. De practijk heeft de betrouwbaarheid vastgesteld van de klassieke wet der „unité d'action". De mooiste resultaten verkregen de groote classici ook door de
handhaving van de climax-regels. Lees welk stuk ook
van Corneille, Racine of Molière, Marivaux of Augier,
in den loop van het eerste bedrijf weten wij, met welke
personen wij te doen hebben, waaraan wij ons te houden

—
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hebben betreffende handeling, omstandigheden, tijd
en plaats. Kan dit gezegd worden van La Princesse lointaine ? Het trage begin laat ons in de onzekerheid over
het wezen der actie, en pas gaandeweg, in het tweede
bedrijf, ervaren wij wat het conflict beoogt. Het eerste
bedrijf van Cyrano toont ons nog in geenen deele, dat
de geheele geschiedenis berust op de liefde van den held
voor Roxane en de rivaliteit van zijn vriend. En wanneer
het dan, in het tweede bedrijf, tot een ontknooping is
gekomen, maakt, aan de nauwelijks begonnen handeling,
Cyrano's zelfverloochening terstond een einde. De dichter
heeft ons te gauw gerustgesteld omtrent de gevaarloosheid van Cyrano's gevoel, en door ons vrees of hoop op
inkeer te ontnemen, ontneemt hij ons grootendeels onze
spanning. Waar is het zwakke punt van Racine's Athalie?
De dichter stelt zoo zeker en vertrouwend het lot
van den jongen Eliacin onder Jehovah's bescherming,
dat wij voelen, dat het al niet anders kan of het komt,
voor hem, tot een goed einde. Stel daar tegenover b.v.
eens Hamlet : wij missen het vertrouwen in zijn welslagen,
omdat hij een zwak mensch is, en blijven doorloopend
angstig benieuwd naar den afloop. Zóo beschouwd, is
er meer dramatische actie in l'Aiglon, Chantecler, in
Bourget's André Cornélis, in Chatterton of le Cid, in al
die spannende weergaven van angstige conflicten, dan
in Cyrano. Want zooal in het Ve bedrijf de Gasconjer,
in een door den vaderenden dood bovenmenschelijk
gemaakte ongenaakbaarheid, ten slotte de waarheid
mededeelt, heeft deze eigenlijk geen stoffelijk belang meer.
Het dient echter terstond gezegd, dat het ideëele belang
door de ... belangeloosheid verhoogd wordt en dit
Rostand's bedoeling was. Maar zou in doorsnee het
schouwburgpubliek daar veel aan hebben ? L'A iglon
is een reeks episoden. Pas in het vierde bedrijf, op 't eind,
komt het tot een actieve daad, en de knoop wordt veel,
veel later pas door het toeval, dat dienstvaardige hulpmiddel, doorgehakt. Chantecler toont in het begin,
gedurende twee bedrijven, twee geheel van elkander
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onafhankelijke handelingen : de samenzwering tegen
.-den Haan, en de ontgoocheling en de liefde van den
2angerheld. En Les Romanesques zelfs, is als bouw, niet
.zonder fouten. Immers, zou het niet best bij het eerste
bedrijf kunnen blijven ? De twee andere schijnen er als
't ware bijgeplakt. Ten slotte treft het ons in La SamariMine dat het eerste bedrijf een veel te lange inleiding,
het derde een apotheose, een naspel is, en het tweede,
waarin de gansche handeling besloten ligt, door omvang
-en uitwerking, in proportie, een tusschenspel 1 ).
Over het rijm sprekende gewaagden wij van een zwak
_bij Rostand : zelfherhaling. Die treedt ook op in Rostand's
tooneelcombinaties, waarvan •Haraszti een aardig lijstje
heeft opgemaakt 2 ). Zoo noemen wij, onder veel meer :
de truc, een koopman als geheim agent te laten fungeeren
(Squarciafio en le tailleur uit l'Aiglon) ; het juichgezang
.na het gemiste geweerschot (L'Aiglon en Chantecler) ;
,herhaalde uitroepen, die telkens een andere ziele-aan,doening uitdrukken : Jezus' J'écoute ... , Cyra no's Oui,
Roxane, Roxane's Comme vous la lisez, etc. 3). En wegéns
dit alles, evenzeer ook om zijn overdadig misbruik van
.zijn adjectieven blond en bleu en van zijn onbetoomde
liefde- voor het aangeven van scherpgeschakeerde kleuren o romantisme's- patrimonium ! mocht Haraszti
met recht uitroepen :
„Quel dommage qu'ayant un Out généralement si
idistingué, il ne .possède pas le Out • suprême : l'art de
.savoir se modérer !"
-

Niemand zal aarzelen, aan Rostand's werk de eer te
ontzeggen geestig te zijn. En toch is 's dichters geestigheid
van een zuiver-intellectueelen aard, hetgeen geestigheid
ex officio niet steeds wezen moet.. Vergelijken wij de
geestigheid van France of Renard eenerzij ds met die
1) Cf. J. Haraszti, „Edm. Rostand", p. 217-219.
2) Ibid., p. 221-223, n°. 1.
3) Wij voegen hier nog aan toe : Vous savez donc pleurer ? (Colornbine
tot Pierrot I, Le Souper bianc, tooneel VI).
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van Rostand anderzijds, dan bemerken wij dat de eerste
ressorteert uit het beschaafde verstand en uit het philosophische gevoel, uit menschenkennis en diepzinnigheid,
en zoo de vorm der ironie kan aannemen, terwijl de
geestigheid van Rostand veeleer berust op een grappige
woordkunst, op een meer uiterlijk dilettantisme, op een
speelschheid van leuke invallen, en nader staat tot den
zgn. humor der comici. (Willy, Lavedan, Hermant,
Courteline). Wij loochenen hoegenaamd Rostand's veelzijdige ontwikkeling niet en erkennen volkomen de diepgaandheid van de voorbereidende studiën die Cyrano,
L'A iglon, Chantecler en zelfs sommige losse gedichten
eischten. Doch al dit kostbare materiaal werd ten slotte
aangewend tot weliswaar verbluffende, maar steeds vrij
oppervlakkige gedachtenuiting.
En het resultaat ?
France en Renard doen ons instemmend glimlachen,
en dat is meer dan de bewonderende, soms uitbundige
lach dien Rostand vermag op te wekken .. .
*
^

^

De voornaamste ideologische karaktertrek van Edmond
Rostand's tooneelwerk is het idealisme dat er in gelegd
is. De algemeene strekking is, het ideëele te stellen boven

het materieele. Reeds in Les Musardises komt dit .idealisme tot uiting ; want is de bundel niet opgedragen aan
alle sublieme mislukkelingen, gekwetst door het stoffelijk
bestaan en levend in en door hun schoont verbeeldingskracht ? De oude leermeester van den dichter, „PifLuis-ant", was het afschrikwekkend voorbeeld van den
idealist die in onze maatschappij voor zijn kunstideaal
wilde leven en er door ten onder ging. Den ontmoedigden
raad dien hij Edmond op zijn sterfbed gaf, zich nooit
in te laten met poëtische hersenschimmen, aanvaardde
de geestdriftige leerling niet. In Les Romanesques zegeviert
het jonge liefdesgevoel over de ontgoochelingen van het
bestaan. In La Samaritaine behaalt de mystieke vereering
voor Jezus de bovenhand op Photine's aardsche driften.
24
n. E. XX 6
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Mélissinde, de heldin uit La Princesse lointaine, verwerpt
als een zondige vergissing haar aanvankelijke zinnenlief de voor Bertrand, om te genie ten van het ontastbaar ideaal dat haar liefde voor den overleden Joffroy
Rudel voor haar vertegenwoordigt. Cyrano verkiest de
stille aanbidding en de zelfverloochening boven de mogelijke verhouding met Roxane, waardoor zijn vriend
Christian ongelukkig zou worden en de geliefde-zelve
wellicht tot een gedwongen overgave zou genoopt worden. En Roxane begrijpt op 't einde van het drama, dat
juist deze onuitgesproken hartstocht eigenlijk de edelste
was. De hertog van Reichstadt heeft als hoogste ideaal,
niet : te genieten van de aangeboden weelde te Schönbrunn
doch : metterdaad de nagedachtenis aan zijn grooten
vader alle mogelijke eer aan te doen. En Flambeau is
immers ook weer een van die onversaagde idealisten,
...een van die gelukkige fantasten
Die de zon aanblazen door een schalmei...,

ongevoelig voor den hardnekkigen tegenstand dien het
leven aan zijn even hardnekkig optimisme biedt ! Chantecler, ten slotte, incarneert weer den idealen strij der
voor recht en vrijheid, die na de beproeving van de
teleurstellende werkelijkheid, gelijk Candide „zijn tuin
bebouwde", zich wijdt aan een tevreden en gelaten utilitarisme. En in dit opzicht stellen wij de gezonde strekking van Rostand's werk boven de hopelooze getuigenissen van Hermant, Donnay, Bernstein en vele anderen,
die van de huidige Fransche maatschappij slechts den
egoïstischen, genotnajagenden kant vertoonden. Want
Rostand heeft de wereld er aan herinnerd, dat de schoone
eigenschappen : altruïsme en toewijding, onsterfelijk
in het onsterfelijke Fransche ras bleven voortleven -hoe ontmoedigend soms het masker ook mocht schijnen.
Hij was de heilzame reactie
en als zoodanig begroetten
tegen
en vereerden hem Sarcey en René Doumic
de laagheid en de grofheid, het egoïsme, de cynische
onverschilligheid
:
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l'enthousiasme !"

(La Princesse lointaine I, 2).
De realiste periode -- Zola, Huysmans, Goncourt,
Maupassant had ons bij voorkeur getoond, hoe diep
de moreele mensch gezonken was. Wij mogen gelooven,
dat de bedoeling dezer psychologen goed was en dat zij
beoogden, ons afschrikwekkende beelden te geven. Doch
Rostand vond den moed en de mogelijkheid, ons blijmoedig gerust te stellen, ons ons zelfvertrouwen weer te
geven, en ons te toonen dat, ondanks den leelijksten
schijn, het goede niet onder ging.

VER ZEN
VAN

LAURENS VAN DER WAALS.

DE SCHADUW DER ROEKEN.

De lucht wordt weder stil, de klanken gaan verloren,
de klanken van het oud weerbarstig carillon.
De roeken keeren weer, hervatten in de zon
het immer durend spel rondom den hoogen toren.
Hun zwart. dat in het licht tot gloed schijnt te ver[ gloren,
is van een zwakker glans, een zwarter zwart, de bron :
hun schaduw die vergeefs, vlug vluchtende, bespon
het edele gesteent', den zonomschenen toren.
Dan als de felle zon verblindt het licht der oogen
schijnen de roeken zelf verloren voor 't gezicht,
maar niet hun dans van schaúw die los van aardsch
[gewicht,
als zwart, onwerklijk vuur verschiet van boog tot bogen.
En zacht glimlachende bemijmer ik hoe hooge
ontroering zich zoo beeldt in een ontroerd gedicht.

ZOMERNACHT.
Deze nacht is schaduwschuw, als goud
dat naast schijn van late zonnestralen
glimp van prille maan gevangen houdt,
en zijn duister gloeit als een opaelen
nevel vallend op phosphorisch hout.
Zie, hoe weifelend en floersig flauw
valt de schemerschaduw van den molen,
als een uitgeteerde avonddauw,
op het kranke rood der gladiolen,
wederschijnend wit en smeltend blauw.
... Duisterder en blauwer dreigt de lucht
boven 't zwart der wieken zonder zeilen
die, strak als gereed tot vlugge vlucht,
zijn als vleugels die den nacht ontijlen,
... schoon zij rusten zonder zang of zucht.

SCHOONHEID.

Altijd eender en toch altijd anders
schept de dauw der schoonheid om ons heen
schemering van flauwomfloerste branders
schaduwval op vloer van edelsteen.
Of uit licht tot duisternis wij keeren
of uit donker wenden naar het licht,
altijd zien wij licht en duister 'teren
tot dien dauw, die open is en dicht.
Zoo blijft heden en zoo blijft verleden
half verholen in der schoonheid dauw
en de toekomst, toren eener stede,
schemert door de vlammen harer schaúw.
O

.
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STILTE.
De gouden stilte die met zang van eenzaamheden
de lichte lucht doortrekt, zooals de prille zon
de witte dauw schakeert met goud en het gazon
maakt tot een vloeiend floers van glans en teederheden,
Is om ons harte heen als een koel waas gegleden
en, als een berkje dat weerspiegelt in een bron,
waarover mist en glans een net van schijnsel spon,
weerkaatst zich het geluk daarin licht en tevreden.
Ons hart en het geluk, die bron en beeld'nis zijn,
zij leven in den mist van vaag vergulde luchten,
zij zijn als schoonheid schuw, die schemert door een
[schijn
en vangen schaduwen die in hun koelte vluchten
en bergen hunnen gloed, gelijk bevrozen wijn,
in eenzaamheid .. .
en in der stilten ijl geruchten.
HERINNERING.
Wat doet mij dezen dag, deez' regendag, verlangen
naar 't luchtig, duister lied van een oud carillon,
naar natte straatjes, glanzende in de zon
en ranken die langs ruigen tuinmuur hangen ?

Naar rustigheid, . . naar menschen die niet meten
het tempo van hun tred aan tijd die overblijft,
en naar het laat geluid dat uit een smidse drijft,
naar allerhande vreugd door het geluk vergeten ?
En zachtjes vangt mijn hart den schemer der gezangen
die in zoo'n stadje steeds, zoo'n eenzaam stadje, zijn,
maar met een vreemde angst en met een wreede pijn . .
wat doet mij dezen dag, deez' regendag, verlangen ?

HERFSTDROOM.

Altijd wanneer de droom zijn purpren duisternissen
laat zweven langs den gloed van de herinnering,
verlicht, gelijk de maan die in den nevel hing
het koele hart verlicht' der trillende narcissen,
Een zilvren schemering stille gestaltenissen
en plooiende zijn schijn om ieder bloedrood ding
was het ons harte steeds dat haren luister ving
ons harte rijpend rood als in herfst berberissen.
Zoo is de diepte, ook van dezen dag, gevuld
met de veeltintigheid van herfstelijke schijnen,
met purpren duisternis, met misten licht doorguld,
met witte schemering, schaduw rood als robijnen
en wachtend glanst ons hart met ongedeerd geduld
achter het duister dier verdampende gordijnen.

VERZEN
VAN

WILLEM DE MÉRODE.

DE IMITATIONE CHRISTI.
Er zweeft een geur van wierook om de woorden,
Die wonderlijk weldadig is en zoet.
Zoo heerscht de rust in 't kinderlijk gemoed
Der sterk en argeloos van God bekoorden.
De vuige zonden zijn zoo schel belicht,
Wijl wij ze uit heldre zekerheden schouwen.
Want overal zien wij den hemel blauwen.
Vlak naast ons glanst Gods vriendlijk aangezicht.
Dan spreekt de zoete Jezus tot de ziel.
En 't wordt een heimlijk zingend fuistren,
Waarvan geen ander weet, noch weten mag.
't Sonoor latijn klinkt als de klare lach
Van twee gelieven in 't vaag duistren,
Voor nacht hun stilst beminnen overviel.

HET OFFER.
God, wat maakt Gij uw eischen schriklijk zwaar !
„Offer uw zoon ! uw eengen ! dien gij mint !"
Telkens die stilten, of Ge U nog bezint,
En dan, vreeselijk snel, als een gevaar
Komt, plots, de bangverwachte naam van 't kind. --'t Kalken gezicht kromp weg in 't grauwe haar,
Hij hoorde 't honend gieren van den wind
Toen God ten hemel voer, met oogen zwaar
En bloedbevlekt, zag hij den jongen spelen.
En innerlijk verscheurd, en blind verwoed
Kreet 't in hem : 'k moet hem vangen, binden, kelen
Gods handen toonen rood van rookend bloed !
Toen, radeloos, boog hij voor Gods bevelen,
En gaf het over .... en dat was God goed.

JONATHAN.
Zijn kleedren had hij niet alleen geruild
En kostbaar wapentuig, maar ook zijn leven.
Hij had zijn wijsheid en zijn kracht gegeven
En wat in harts verholen diepten schuilt.
Voor simpele eenvoud, sterke aanhanklijkhêen,
Bood hij het den gebronsden jongen herder.
Die nam, en streed, en slingerde het verder
En trof Saul met den scherpgekanten steen.
En Jonathan duldde het dubbel leed.
Hij dacht zijn vader hard en David wreed,
En kampte om 't arm geluk van dood te zijn.
Bij 't rijzen van den grijzen schemervloed,
Gruwt David van den lauwen smaak van bloed,
En staart vol afschuw naar den rooden wijn.

AANTEEKENINGEN OP DE WERELD-.
GEBEURTENISSEÑ
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Mr. J. C. VAN OVEN.

XXIII.
Engelsche politiek.
Indien niet alle teekenen bedriegen, dan heeft de
Opperste Raad in zake de verhouding tot Duitschland

thans eens en vooral den eenigen weg ingeslagen die tot
herstel der West-Europeesche samenleving leiden kan.
In San Remo werd het kunststuk volbracht, de eenheid
der Entente te herstellen, op zulk een wijze, dat Frankrijk de Britsch-Italiaansche politiek aanvaardde zonder
openlijk zijn eigen staatkunde op te geven en in overeenstemming hiermee werden spoedig Frankfort en de
andere steden ir het Main-gebied door de Fransche
troepen ontruimd en werd het overleg met de Duitsche
regeering, waarvan de Fransche diplomaten eigenlijk
niets weten willen, vastgesteld tegen het einde dezer
maand. Dat dit een maand uitgesteld is, doet niets ter
zake : er was inderdaad alles voor om de Duitsche verkiezingen af te wachten en ook spreekt het vanzelf dat
de Entente-regeeringen het over bijzonderheden eens
moeten zijn voor zij met Duitschland overleggen gaan.
Ook de bespreking in Hythe heeft blijkbaar het gewenschte resultaat gehad, d.w.z. bracht ten eerste een
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nieuwe en zeer noodzakelijke concessie van Franschen
kant, bestaande in de fixeering der Duitsche schadeloosstelling en tevens den grondslag voor een internationale
crediet-verschaffing, waarvan de bijzonderheden uitgewerkt zullen worden straks als Millerand op reis naar
Spa met de Engelsche diplomaten samenkomt, vervolgens in Spa zelf en eindelijk op de groote internationale
financieele conferentie in Brussel, die op Spa volgen zal.
Voeg daarbij dat er in Parijs gewerkt wordt aan de vestiging van • een internationale kamer van koophandel en
dat daar tevens ijverig overleg wordt gepleegd tusschen
Fransche en Duitsche vertegenwoordigers over het herstel der Fransch-Duitsche economische betrekkingen,
en 't wordt duidelijk, dat men ten leste alom de noodzakelijkheid is gaan inzien van gemeenschappelijk overleg tot herstel van het economisch leven.
Wij neutralen zagen dit natuurlijk al anderhalf jaar
vroeger in, terstond na het einde van den oorlog, en als
men daarginds naar ons geluisterd had, dan zou de wereld
nu een heel stuk verder zijn, edoch .... wij hadden niet
zooals de Engelschen en de Franschen een oorlogspsychose van vijfjarigen duur weg te werken, noch de
teleurstelling te overwinnen over de insolventie van de
overwonnen vijanden. Wij zagen als buitenstaanders
de feiten juister dan de overwinnaars, maar wij begrijpen
dat zij ze niet anders konden zien dan zij deden en we
verheugen ons dat zij nu althans tot dit standpunt gekomen zijn, het eenige waarvan werk tot herstel van de
verslagenen, de overwonnaars zelf en ook van ons neutralen mogelijk zal zijn. Dat de zakenwereld dit ook zoo
inziet, de sterke rijzing van mark en franc heeft het ten
duidelijkste aangetoond. En wanneer nu maar de verkiezingen in Duitschland straks geen „glänzender Sieg"
van uiterst rechts of uiterst links brengen, maar de partijen vaster in den zadel zetten die in de Ententelanden
eenig vertrouwen bezitten, wanneer dan vooral geen
nieuwe revolutionnaire schokken die alweer dreigen
-- -- het moeilijk verkregen evenwicht verstoren, en wan-
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neer eindelijk de ontwapening van Duitschland eerlijk
wordt ter uitvoer gebracht, dan mogen we zoowaar hopen
dat over 'n jaar of zoo Duitschland weer werkt, handel
drijft met zijn vroegere vijanden en op weg is zichzelf
in staat te steller zijn deplorabelen financieelen en economischen toestand te herstellen en de geweldige schadeloosstelling af te betalen die de Entente-leiders straks
zullen vaststellen.
De diepere oorzaak van de wending ten gunste in de
Entente-politiek is natuurlijk gelegen in het simpele
feit, dat de oorlog al anderhalf jaar geleden geëindigd
is, dat een mensch spoedig vergeet en dat hij nog spoediger vergeet als zijn belang dit medebrengt, want inderdaad brengt ieders belang nu mee, de misdaden van de
Duitschers te vergeten en handel met hen te gaan drijven.
Even natuurlijk is het dat Frankrijk het laatst van
allen vergeet en dat het een duwtje van zijn vrienden
noodig had om in dezelfde richting te wandelen als zij.
Maar de feiten waarin die diepere oorzaak zich geuit
heeft, de directe aanleiding dus tot de koersverandering
der Entente-leiders, liggen duidelijk aanwijsbaar op het
gebied van de Italiaansche en de Engelsche binnenlandsehe politiek. Wat de eerste betreft : omdat de oppositie
waarmee de regeering-Nitti te rekenen had en heeft in
zijn parlement, dat is de oppositie van socialisten en
van katholieken, hem drong in de richting die hijzelf
misschien ook wel gaarne uit wilde, de richting van tegemoetkomendheid tegenover Oostenrijk, Duitschland, Rusland en van scherp verzet tegen de Fransche politiek
jegens Duitschland. En 't is inderdaad kenschetsend dat
toen tien dagen geleden Nitti's politieke tegenstanders
hem ten val gebracht hadden niet om zijn buitenlandsche staatkunde trouwens men geen andere oplossing van de crisis heeft weten te vinden dan hem
maar weer aan 't bewind te roepen : men vertrouwt zijn
bedachtzame en nuchtere leiding in de onmetelijke
moeilijkheden waarin de overwinning Italië gebracht
heeft.
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Maar nog duidelijker is het in Engeland. De Engelsche
binnenlandsche staatkunde maakt in deze maanden een
ongemeen belangrijke evolutie door, een die sterk doet
denken aan den tijd volgend op den Zuid-Afrikaanschen
oorlog. Oorzaken en gevolgen zijn overeenkomstig en
vloeien onmiddellijk voort uit den Britschen aard : als
er eenmaal oorlog is, dan moet die gewonnen worden en
dan hebben de Jingo's de openbare meening op hun hand,
want het volk weet dat deze mannen van de sterke vuist
den oorlog kunnen winnen. Zoo wordt de radicaal Lloyd
George in den oorlog een rasechte Jingo en de tijdelijke
afgod van zijn land. Maar als de overwinning behaald is,
dan komt de praktische zin boven, de behoefte om gauw
te vergeten en handel te gaan drijven met den vijand van
gisteren, en dan verliezen de „gele bladen" terrein en
komt de beurt aan het liberalisme. Aldus werd de eerste
verkiezing na den Zuid-Afrikaanschen oorlog een overstelpende liberale overwinning, en zoo wint thans de
tijdens den oorlog vrijwel algemeen als een „oud wijf"
beschouwde liberale staatsman Asquith bijna dagelijks
in populariteit. Lloyd George poogt, dank zij zijn liberaal
verleden, het veld te houden en doet een beroep op de
liberalen om hun verbond met de Tory's in stand te
houden en samen front te maken tegenover het revolutiespook, en bij een deel der liberalen heeft hij met die
pogingen klaarblijkelijk succes, maar de kern der partij
is wars van zijn zoet gefluit en volgt weer den ouden
beproefden leider.
Behoeft het betoog, dat deze toestand grooten invloed
moet hebben op Groot-Brittanje's buitenlandsche politiek ? Al had Lloyd George zelf de Jingo-politiek tot het
uiterste willen blijven volhouden, d.i. als een Engelsche
Clemenceau Duitschland de straffe hand laten blijven
voelen, dan had hij dit niet gekund in 't aangezicht van
die wassende liberale oppositie. En zeker was het wel
zijn eigen gezond politiek inzicht maar daarnaast toch
ongetwijfeld ook niet weinig die drang van oppositiekant die hem tot de scherpe anti-Fransche houding
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bracht na de bezetting van Frankfort en hem op zijn
stuk deed staan tegenover Frankrijk's pogingen om de
bijeenkomst in Spa tot een wassen neus te maken. De
tegemoetkomende Britsche politiek van deze weken is
derhalve niet het werk van 'n bepaalde groep personen,
maar wel degelijk van de Britsche openbare meening,
van het Britsche volk, dat geen oorlog met Duitschland
meer wil, maar vrede.
* *
^

Zooals het liberale Engeland de regeering drong naar
het zoeken van verstandhouding met Duitschland, zoo
dringt het haar ook naar een vreedzame oplossing van
het Russische probleem. Helaas is dit oneindig moeilijker
en gecompliceerder dan het Duitsche : dit laatste, 't mocht
korter of langer duren, moest eindelijk wel opgelost
worden op de wijze die men nu onderneemt natuurlijk
mits Duitschland zich niet in de armen van het Bolsjewisme of van de rechterzijde wierp maar het Russische
is daarom zooveel moeilijker omdat niemand ziet welke
hier de definitieve oplossing moet zijn. Ook de liberalen
zien dit niet, en al wat zij zeggen is dat men Rusland aan
zijn lot moet overlaten (,,leave Russia alone") en inmiddels handelsbetrekkingen met het Sovjet-land moet
aanknoopen. Bovendien is een belangrijk verschil, dat
de Entente met Duitschland vrede gesloten heeft, terwijl
zij met Rusland wel is waar niet in openlijker oorlog
leeft, maar toch zeker ook niet in vrede : dat zij het
land geblokkeerd houdt en dat zij de rand-staten, die
in het leven geroepen zijn door de Entente-diplomatie
zelf om als dam tusschen Rusland en Duitschland te
dienen, gesteund heeft en steunt in hun strijd tegen
Lenin, evenals zij het Koltsjak en Denikin gedaan heeft.
Kortom, terwijl men den Duitscher als verslagen vijand
wel klein houden maar toch in vrede met hem leven
wilde, werd tegen Sovjet-Rusland strijd gevoerd als tegen
een voor de Entente-belangen zeer gevaarlijken vijand.
Wat de Engelsche liberalen ten aanzien van Duitschland
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willen is dus voortzetting, \ olto oiang van de Ententepolitiek langs nieuwen weg, wat zij ten aanzien van
Rusland wenschen is het opgeven van de tot dusver
gevolgde richting.
Na de Poolsch-Oekrajiensche overwinning op de Bolsjewiken en de verovering van Kiëf heeft dit verlangen van
liberalen kant aanleiding gegeven tot een conflict met
de regeering. Die nederlaag van de Russen was den Britschen liberalen onaangenaam, niet uit sympathie voor
de Raden-regeering, maar omdat zij als gevolg daarvan
verwachtten een versterking van de Russische regeering
en ook een versterking van haar agressieve politiek tegen
de Engelsche belangen in het Midden- Oosten. Hun
vrees is bewaarheid, op de Poolsch-Oekrajiensche overwinning is een Bolsjewistisch tegen-offensief gevolgd,
Kiëf wordt door de Russische troepen opnieuw bedreigd
en bovendien hebben de Russen troepen aan land gezet
aan de Perzische kust der Kaspische Zee, de kleine Britsche troepenmacht aldaar verdreven en v endschap gesloten met de Perzen. Nu zijn zij op weg naar Teheran. Het
Russische vi ar4gstuk groeit aldus samen met de Oostersche quaestie in Perzië, zooals reeds vroeger gebeurd is
ill Klein Azië, en teen nu onlangs aan het licht kwam dat
de Polen hun aanval op de Russen ondernomen hadden
met Engelsch oorlogstuig zijn de liberalen in het Britsche
lagerhuis heftig tegen de regeering opgestoven, terwijl
de arbe'ders besloten hebben te weigeren materiaal te
vervoeren, dat dienen kan om de Russen te bevechten.
Zij willen dat men de Russen aan hun lot overlaat, d.i.
het Radenstelsel als een feit aanvaardt, handelsbetrekkingen met Lenin aanknoopt en de blokkade opheft.
De liberale pers herhaalt uit der treure dat zij dit niet
wil omdat zij ets voelt voor het Radenstelsel, 't welk
zij integendeel een zeer slecht stelsel vindt, een tyrannie
even erg als die van den Tsaar, maar vooreerst omdat
dit stelsel blijkbaar het eenige is dat Rusland afhouden
kan van volledige anarchie en vervolgens vóór alles
.

-

hierom : omdat de Entente de Sovjet-regeering toch niet
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aan kan en zij haar eigen, bijzonderlijk de Engelsche,
belangen in het oosten hoogelijk benadeelt door oorlog
te voeren met de Bolsjewiken.
Het is inderdaad een zeer stekelig probleem en het
pijnlijke ervan wordt verhoogd dcordat hier al weer
Engelsche en Fransche belangen en politiek niet evenwijdig gaan : in Frankrijk is de Poolsche overwinning
niet betreurd integendeel de Fransche pers heeft Pilsoedsky en Petlj oera luide toegejuicht ! 't Lag immers
ook voor de hand, dat na den oorlog, toen de Entente
almachtig scheen op de wereld, Lenin die met Duitschland's hulp „op den troon" gebracht was in Rusland, die
Rusland afvallig had gemaakt en daardoor bijna de Duitsche overwinning in den grooten oorlog op zijn geweten
had, d e bovendien begonnen was met de Russische
schuld, grootendeels in Frankrijk geplaatst, te annuleeren, dat diezelfde Lenin beschouwd werd als de eenig
overgebleven vijand van de Entente op deze wereld ?
En al had men na de afrekening met de Centralen geen
lust in een tocht naar Rusland, het lag toch voor de hand,
dat de Entente Lenin's gouvernement met alle middelen
bestreed, d. i met blokkade en steun van zijn binnenlandsche vijanden en met de vestiging van een reeks
staatsjes of staten tusschen Zwarte Zee en Oostzee die
Rusland en Duitschland gesche den moesten houden en
die konden rekenen op Entente-steun. Dit was consequente en zeer plausibele politiek en vermoedelijk was
men er in den November 1918 van overtuigd dat zij zeer
spoedig moest leiden tot het einde van Lenin's regime.
Moet men haar nu gaan verlaten, nu de Sovjets veel
sterker staan dan verwacht was, nu hun legers, gereorganiseerd op ouderwetsch militaristischen voet en aangevoerd door de oude Tsaristische generaals (Broessilof
is nota bene de groote man !) Koltsjak, Denikin en Joedenitsj verslagen hebben en nu het communistische

Rusland geheel naar den trant van het Tsaristische, de
hand uitstrekt naar het oosten, d.i. een verdrag gesloten
heeft met den Turkschen nationalistischen aanvoerder
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Moestafa Kemal, die Klein-Azië grootendeels beheerscht,
en thans doordringt in Perzië dat zoo juist met Engeland
een protectoraats-verdrag gesloten heeft ? Die Poolsche
overwinning bracht dan immers juist redding uit den
nood en 't was van de Britsche regeering heel verstandig
de Polen met oorlogstuig te steunen, ja ze deed haar
plicht door dit te doen !
Zoo oordeelt men inderdaad in Frankrijk en de regeeringspartij in Engeland denkt er vermoedelijk juist zoo
over. Zeker zouden, als het lukken mocht de Sovjet-regeering ten val te brengen door steun van haar vijanden, het
Engelsche en het Fransche belang beide gediend zijn.
Als Lenin's regeering plaats maakte voor een democratisch gouvernement op westerschen grondslag, dan
zouden de oude schulden weer erkend worden, de expansie-politiek naar het oosten zou vanzelf worden prijsgegeven, want met die nieuwe, zeer afhankelijke Russische
regeering zouden natuurlijk overeenkomsten omtrent
Klein-Azië en Perzië gesloten worden, zoodat Engeland
zijn mededinger in het oosten en dreigenden vijand zoo
dicht bij Indië kwijt zou zijn, en de Franschen de rente
der Russische staatsschuld weer op het credit van hun
desolaten balans zouden kunnen boeken. De schoen

wringt echter juist hier : de Engelsche liberalen houden
het voor onmogelijk om de Bolsjewiken „eronder te
krijgen", willen daarom geen oorlog meer met hen, evenmin als met de Duitschers, maar overleg, omdat zij
gelooven dat als de communistische regeering in Moskou
weer in contact komt met de westersche wereld, er met
haar evengoed saam te le, en en zaken te doen zal zijn
als indertijd met het door hen evenzeer verfoeide Tsaristische regime. Zij willen overleg op handelsgebied en in
politieke zaken, wapenstilstand aan alle fronten, afspraken omtrent het gebied dat de Russen in het oosten bezet
mogen houden en dat waar de Enge schen hun invloed
zullen uitoefenen, kortom een politieke afspraak zooals
er vroeger ook een bestond met het Rusland van den
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Tsaar. En als men dat wil is steun aan de Polen voor hun
offensief natuurlijk uit den booze.
Waarom de Fransche diplomaten van deze richting
nog minder gediend zijn dan de Engelsche regeering, is
ons nimmer volkomen duidelijk gezegd, maar dat 't zoo
is lijdt geen twijfel. Misschien is het omdat de Franschen
nog immer hopen in Rusland later opnieuw een bondgenoot te vinden tot beveiliging tegen een hersteld en militaristisch Duitschland, terwijl zij van een Sovjet-Rusland juist het tegenovergestelde vreezen, te weten samenwerking met Duitschland als dit vandaag of morgen ook
eens Bolsjewistisch en agressief mocht worden. Dan is
er de geld-quaestie, want er zou veel moeten gebeuren
eer Lenin in de erkenning van de Tsaristische schulden
toestemde. Zoo kunnen wij 't wel verklaren, dat de
Franschen zich scherp verzetten tegen dit drijven der
Britsche liberalen en ook dat de Britsche regeering er
nog niet aan wil. Volgde men hun raad, dan zouden de
Engelsche politieke belangen in 't oosten misschien gediend zijn, maar Frankrijk kreeg zijn geld riet en ook de
Engelschen die immers eveneens veel aan Rusland geleend hebben. zouden dit nimmer terugzien. Er ligt
trouwens ook, van een ietwat hooger standpunt bezien
iets zeer stuitends in om opnieuw in handelsrelaties te
treden met een regeering die de schulden van haar voorgangster niet erkent, want dat beduidt dat men rijkdommen, panden, tot waarborg gaat maken van nieuwe
verplichtingen, terwijl ze onttrokken worden aan de
oude verbintenissen tot welker nakoming zij moesten
strekken. Ook van liberale zijde in Engeland wordt dit
argument gevoeld.
Hoe 't zij, dit alles is blijkbaar voor de Engelsche regering voldoende grond om zich in deze zaak niet aan de
oppositie over te geven, maar de oude stil 'nti-Russische
politiek voort te zetten. Er kan toch ook elken dag in
Rusland iets gebeuren dat het beeld van den toestand
totaal verandert Lenin en Trotsky hebben de hulp van
de oude militaristen reeds moeten inroepen en het leger
;
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dat nu tegen de Engelschen in Perzië en tegen de Polen
aan de Beresina vecht, lijkt sterk op dat van den grooten
oorlog. Zoo zelfs dat de communisten-leiders hierin
gevaar gezien hebben en vóór de Poolsche aanval kwam,
de troepen naar de fabriek zonden, waar ze werkten
eveneens onder militair regime, maar onder hun eigen
opperheerschappij. Wie zegt dat vandaag of morgen
Broes41of of een ander Lenin en zijn communisten niet
op zij duwt en zelf de dictatorsrol op zich neemt ? Er
zijn al geruchten in dien zin geweest. Zij zijn vermoedelijk onjuist en wij gelooven ook niet dat Broessilof het
doen zal -- want zonder de communistische ideeën is er
vermoedelijk in Rusland niet meer of nog niet te regeergin
-- maar iets dergelijks k An altijd gebeuren en dus begrijpen wij wel, dat de regeerders in Londen en Parijs zich
nog niet aan de communisten willen binden, zoolang het
niet volstrekt noodzakelijk is. Want ten slotte is dat
verbond tusschen het communisme en de Islam in KleinAzië en Perzië wel een gevaar voor de Britsche wereldbelangen, maar misschien is er toch nog wel iets anders
tegen te doen dan vrede te sluiten met de Sovjets : een
versterking van de strijdmacht in Perzië helpt misschien
voldoende, en al staan de Russen bij Kaswin, daarmee is
Perzië nog niet voor de Bolsjewisten gewonnen. Dringende
noodzakelijkheid voor wat men in Frankrijk beschouwen
zou als een caputilatie aan de Sovjet-republiek bestaat
er dus nog niet. Men kan de kat nog uit den boom kijken
en intusschen kalm en niet al te toeschietelijk onderhandelen met de vertegenwoordigers uit Moskou over
herstel der betrekkingen.
Een mooie, nobele politiek is dit natuurlijk niet,
maar ... waar vond men die ooit ! En men zal moeten
erkennen, dat het niet gemakkelijk is te weten welke
houding aan te nemen tegenover een regeering die de
staatsschuld niet betalen wil en de maatschappelijke orde
in uw land met alle middelen, wettig of onwettig, poogt
omver te werpen. Misschien hebben de liberalen in Engeland gelijk, en zal men ten slotte toch met de heeren in
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Moskou een compromis moeten sluiten, maar dat men
aarzelt om daartoe over te gaan, vooral nu de Fransche
bondgenooten daar heel en al wars van zijn, wij kunnen
't verklaren.

Groningen, 24 Mei 1920.

LEESTAFEL.

Uit de brieven en dagboekbladen van Klaartje Hartig,
door Ellen. A'dam. Scheltema & Holkema's Boekhandel.
K. Groesbeek & Paul Nijhoff.
Deze dagboekbladen zijn voorzien van een merkwaardige Voorrede.
Eerst wordt de lezer gewaarschuwd, dat dit boek „niet literair gewild"
is, „met kunst niets te maken heeft", wat, blijkens het XXXIVe dagboekblad, onder meer, zeggen wil, dat het „echt" is en niet bedacht
ter wille van een roman. Het is echter ook als een wezenlijke verontschuldiging bedoeld: in de dagen van oorlog- en distributie-belemmering
ontbraken rust en tijd voor durende concentratie. Na deze bescheiden
waarschuwing volgt een tweede, die wel wat heeft van een dreigement.
Het is, alsof Ellen heeft willen zeggen : op den vorm kan niemand aanmerking maken, want „kunst" geef ik hier niet ; en wat den inhoud
betreft : als je je ergert, is dat 'n bewijs dat je hoort tot de „kleinkijkers wien een breed gebaar ergert" of de „schipperaars die om
pijnlijke waarheden heendraaien", of de „eng-hartigen wien ik m'n
hooghartigheid dank". Pas op, of het zal je gaan als den criticus van
het Nieuws van den Dag, dien ik hier als een „verbolgen school,

meester" aan de kaak stel.
Na zulk een Voorrede verwacht men heel wat pikants, ziet men uit
naar de „breede gebaren" en „pijnlijke waarheden", in stilte hopende
op dat uitblijven van ergernis, dat in dit geval een brevet zal zijn
van moreele ruimheid en eerlijkheid, misschien zelfs wel met het
voornemen, als men die compromitteerende ergernis mocht gewaarworden, ze vooral vóór zich te houden, als de hovelingen in

Andersen's sprookje van „De nieuwe kleeren van den Keizer".
Maar wat nu, als de inhoud, waartoe de kritiek door die eerste
waarschuwing omtrent het niet-literair-karakter van den vorm, van
zelf beperkt wordt, om geheel andere redenen onbevredigd laat ?
Als men zich niet zoozeer ergert, als wel van tijd tot tijd verveelt ?
En ja, dan daardoor zich toch ook wel ergert : onder meer aan de wat
te vaak voorkomende woordspelingen van deze soort ; over haar
werkkamertje : „hier heerschten Klaartje Hartig's hartige levenswetten, die met het burgerlijk wetboek niets hebben uit te staan
en vlak daarna, als de gong haar naar beneden roept : „Ze snakken
nee, niet naar Klaartje Hartig, maar naar een hartig
beneden
"
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middagmaal". Ik kan mij begrijpen, dat iemand die de tic van zulke
grapjes nu eenmaal beet heeft, zich in de intimiteit van een dagboek
laat gaan, maar dat een vrouw van ontwikkeling en smaak, als ze
eenmaal bezig is „te ziften, te zeeven en te comprimeeren" haar lezers
telkens weer daarop onthaalt, is me alleen begrijpelijk in verband niet
het overigens ook nogal groot optimisme, waarmee allerlei opmerkingen en overdenkingen voor tijdgenoot en nageslacht van belang
worden gekeurd, die dat toch voor de buitenwereld niet zijn. Menige
bladzijde doet den lezer zuchten, dat dit cngetwijfeld voor vrienden en
kennissen een „gezellige brief" zou geweest zijn, maar een toevallig
lezer maar matig interesseeren kan, dien het vriendschappelijk meeleven in de 17riefschrijfster en haar wedervaren uiteraard ontbreekt.
Maar het „algemeen-menschelijke dan", waarvoor Ellen (bl. 122) die
belangstelling inroept ? Ja, dat „algemeen-menschelijke" in een boek
is een wonderlijk ding. Er is een „algemeen-menschelijkheid" die
hierin bestaat, dat er gedachten en gevoelens worden uitgedrukt, die
wij alleen kennen, en die wij ons óók zóó bewust zijn, die wij zelf bij
gelegenheid ook zouden kunnen uitspreken, misschien wat minder
onbeschroomd, allicht veel minder vlot, maar toch : we herkennen ze
dadelijk en zonder verbazing als behoorend in onze eigen sfeer. Maar
er is ook een „algemeen-menschelijkheid", waarbij wij in het zeer persoonlijk gevoels- en gedachten-leven van een schrijver, tot onze groote
en blijde verwondering onze eigen menschelijkheid herkennen, maar
zóó, als we ons dat nog nooit vol bewust waren, maar zóó, dat het
eigen ervaren is verdiept, verhelderd, doorzien, waar het bij ons zelf
maar zoo oppervlakkig en ondoorzichtig was ; of ook belicht door een
glans van schoonheid, die het ontroerende uit het „gewone" heeft
los-getooverd.
Dat is de algemeen-menschelijkheid, die eigen is aan de echte kunst,
en waarvan ik mij eigenlijk ook niet goed kan voorstellen, dat ze eigen
zou zijn aan den inhoud van een boek, zonder dat de vorm „met kunst
iets te maken had".
Ellen's Dagboek heeft van die eerste soort van „algemeen-menschelijkheid" te veel, en dat hindert te meer, omdat er bladzijden zijn,
die hun bekoring aan die tweede, echte menschelijkheid danken, zoo
b.v. de herinneringen aan den Grootvader en het leven in zijn stille,
oude huis. Met veel grooter strengheid en zelf-kritiek zouden deze
Dagboekbladen van heel wat kleiner omvang, maar dan van grooter
bekoring zijn geworden. A. D. K.
Als de Knoppen zwellen, door Magda Foppe. A'dam.
P. N. van Kampen & Zoon.
Vaak wordt er den laatsten tijd geklaagd over „roman-fabricage"
en het is dan ook wel een eigenaardig verschijnsel, dat van een bepaald
„artikel", waarnaar vraag schijnt te zijn, ook veel geleverd wordt.
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De Kinderschets schijnt wel zulk een artikel te wezen. Na de fijne
kunststukjes van Ina Boudier—Bakker verschijnen telkens weer
bundels of in romans verwerkte proeven van dit genre, min of meer
geslaagd, van min of meer oorspronkelijkheid. De hier aangekondigde
bundel neemt in dien stroom een eigen plaats in. Er is hier fijn waargenomen en zuiver weer zegeven. Merkwaardig is, dat juist die schetsjes,
die 't meest aan bekende verhalen van Ina Boudier—Bakker doen
denken : „Teleurstelling" en „Onbegrepen", door hun bijna gelijk
motief, toch niet als onoorspronkelijk en versleten aandoen, integendeel tot de beste van den bundel behooren, wat wel een bewijs is van
de levende, doorvoelde wijze, waarop de schrijfster het kinderleven
benaderd heeft. A. o. K.

Kinderleven, door Henri van Booven. N. V. Uitgeversmaatschappij „De Zonnebloem ". Apeldoorn.
Dit „Kinderleven" heeft eigenlijk niet geheel recht op zijn titel.
Want het kinderleven zelf is hier niet het voorwerp, maar meer de aanleiding tot allerlei mijmeringen van den gevoeligen, soms wat sentimenteelen vader van „het kleine meisje", dat we dan ook nooit bij
haar pensoonlijken naam en in haar volle eigenaardigheid leeren kennen.
Zij blijft meestal een, wel bekoorlijk, maar wat schim-achtig figuurtje.
Zoo is er in dezen opzet, als in den titel, een zekere gewildheid, die in
de mijmeringen zelf ook wel eens hindert. en b.v. in het grootsch-bedoelde slot : „Het gezicht van Driekoningenavond" aan de kracht en
doordringendheid van het visioen schade doet.
Veel aardigs is er, ondanks dit gezochte, in het eerste schetsje „Het
is eigenlijk verschrikkelijk" waar de waarde van kinderspeelgoed voor
den volwassene, voor wien het de drager is van lieve herinneringen,
met fijnen humor gesteld is tegenover de zoo heel andere kinderwaardeering. In „Het is feest vandaag" keert dat motief terug en geeft
't tevens aanleiding tot een mooi brokje kinder-uitbeelding als „het
kleine meisje" in haar onbewuste eigenheid tegenover vaders sentimenteeler opvatting zich handhaaft. Jammer dat juist ook in deze
schets het te sterk aanzetten en op de spits drijven van de stemming
den totaal-indruk verzwakt.
Het zuiverst van stemming is wel de schets "Bij het Haardvuur",
dat ook vrij is van de tweeslachtige verbinding van kinderschets en
eigen mijmering en dat ook na den onmiddellijken indruk der lectuur
een blijvend stemmingsbeeld nalaat.
A. D. K.

380

LEESTAFEL.

Natura. Orgaan der Natuurhistorische
Heimans-nummer. 15 Mei 1920.

Vereeniging.

Deze aflevering van Natura is geheel gewijd aan de nagedachtenis
van den heer E. Heimans en van hetgeen hij gedaan heeft voor de
ontwikkeling van het Nederlandsche volk op het gebied der natuurlijke historie. Tevens echter deelt het bestuur der Heimans-stichting
de plannen mede, die bij haar bestaan voor de stichting van een HeimansMuseum als botanisch-geologische afdeeling van een algemeen kosteloos toegankelijk museum voor natuurlijke historie. Deze mededeeling is niet belangeloos : zij gaat gepaard met de mededeeling dat
voor dat doel benoodigde gelden nog niet bijeen zijn, en dat de secretaris van het bestuur : Prof. Dr. Theo J. Stomps op aanvrage gaarne
circulaires ter beschikking stelt, waarin bijzonderheden der plannen
worden uiteengezet. De omstandigheden zijn aan de plannen van het
bestuur niet gunstig geweest. De oorlog, die kort na den dood van
den heer Heimans op 21 Juli 1914 uitbrak, is oorzaak geweest, dat
het bestuur langen tijd gemeend heeft een poging om tot de verwezenlijking van haar plannen te komen, te moeten uitstellen. Thans acht
zij het oogenblik gekomen om tot die verwezenlijking over te gaan.
Moge blijken dat de bijdragen voor haar plannen benoodigd in ruime
mate toevloeiën. W.

Voorts zijn door de redactie ter aankondiging ontvangen de navolgende boekwerken :
De Stijl. Maandblad gewijd aan de moderne beeldende vakken en
kultuur. Red. Theo van Doesburg. 3e jaargang N°. 4.
Dierenbescherming. Orgaan van de Ned. Vereen. tot besch. van
dieren. 1 e jaargang. Febr. 1920. 's Gravenhage. H. L. Smits.
Lode Baekelmans. De Idealisten. Amsterdam. P. N. van Kampen
& Zoon.
Morie Metz— Koning. Tronen. Scheltens & Giltay. Amsterdam.
Elise Soer. Langs Lijdenswegen. Amsterdam. H. J. W. Becht.
H. C. Buurman. De Liefde van een Dweper. Rotterdam. W. L.
& J. Brusse's ' Uitgeversmaatschappij.
Frits Hopman. Van de Liefde die vrij wou zijn. Amsterdam. H. J.
W. Becht.
Het Land der Droomen (Alt. Neuland). Roman door Theodoor
Herzl. Vertaal door en niet een inleiding van R. J. Spitz. N. V. Uit
-gevrsmatchpij„D
Zonnebloem" Apeldoorn.
Onder Vreemden. (Vervolg op Mijn Jeugd) van Maxim Gorki.
Amstèrdam. Van Holkema & Warendorf.
De Salon-Salomé. Roman door Karel Wasch. Amsterdam. Em.
Querido, 1919.
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In Memoriam.
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J. C. VAN EERDE.

Nadat Mr. N. G. Pierson tegen Kerstmis 1909 overleden was, volgde dr. Kielstra hem op als voorzitter van
het Indisch Genootschap, waarvan hij toen reeds twintig
jaar bestuurslid was geweest, en nog tien jaar voorzitter
bleef. Gedurende twintig jaar (1895-1915) was dr.
Kielstra secretaris van het Koninklijk Instituut voor de
Taal-, Land-, en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië
en dertig jaar was hij van dat Instituut bestuurslid.
Wie hem in die beide functies heeft gekend, behield
Nan hem den indruk van een opgewekt, veelzijdig ontwikkeld mensch, die warm gevoelde voor NederlandschIndië, en wiens belangstelling voor de Indologische
wetenschappen slechts werd geëvenaard door zijn werkkracht in den dienst dier wetenschappen gedurende
tientallen van jaren. En toen hij na dertigjarigen dienst
uittrad uit de bestuurskringen van de twee genoemde
vereenigingen, was dit nog, om met zijn eigen woorden
te spreken : „op een leeftijd, waarop werkkracht en werklust nog niet ontbreken, zoodat men het gevoel kan hebben, dat de medebestuurders het heengaan nog met
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eenig leedwezen zien", wat hij beter achtte „dan daarmede lang te wachten en zichzelven dan allicht geen
rekenschap te geven van het feit, dat de volle geschiktheid voor het te verrichten werk niet meer aanwezig is."
In het gebouw van Galenstraat 14 in den Haag bracht
Kielstra dan ook een belangrijk deel van zijn tijd door.
Daar vond men hem in de kamer van den Secretaris .
bij het bestudeeren van de pasverschenen boeken
over koloniale onderwerpen of bij het lezen van de
Indische bladen ; daar kon ieder, die de uitnemende
koloniale bibliotheek kwam raadplegen, hem te spreken
krijgen. In dat gebouw zat hij nog in de latere jaren zijns
levens met jeugdige opgewektheid in de bestuursvergaderingen, daar presideerde hij op rustige wijze de
voordrachtsavonden van het Indisch Genootschap, daar
was hij gedurende vele jaren de „dirigeerende geest",
„de man die zorgde, dat alles in orde was en alles marcheerde".
Leidsch doctor honoris causa, staatsraad in buitengewonen dienst, eere-voorzitter, eerelid, dat waren de
titels, die hem werden verleend ; Indophilos was de
naam, dien hij zichzelf koos als schrijver van een artikel
in de Tijdspiegel van 1889 bij de aankondiging van
Eckart's Indische brieven van een staatsraad. En Indophilos was hij metterdaad, toen hij ter voorlichting van
het Nederlandsche publiek een lange reeks van verhandelingen en talrijke boekbeoordeelingen schreef in de Tijdspiegel, de Gids, Onze Eeuw, de Vragen des Tijds, de
Indische Gids, de Economist, het Tijdschrift voor Economische Geographie, het Indisch Militair Tijdschrift, de
Bijdragen voor de Taal-, Land-, en Volkenkunde van
Nederlandsch-Indië, gedenkboeken, feestbundels en dag.

bladen.
Als vriend van Indië deed deze oud-Indische genieofficier zich vooral kennen in zijn historische studiën
omtrent het Nederlandsche optreden in den Indischen
archipel, voornamelijk in Atjèh, ter Soematra's Westkust en in de Westerafdeeling van Borneo.
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Want historicus was hij in de eerste plaats.
Zijn Beschrijving van den Atjèh-oorlog met gebruikmaking der officieele bronnen (3 dln. 1883-1885) toonde
hem reeds als de deskundige, die zakelijk den Atjèhkrijg kon behandelen boven al de polemiek uit, welke in
die dagen het inzicht in den loop van de Atjèh-aangelegenheden vertroebelde en over de persoonlijke geraaktheden heen, die daarbij toen een zoo grooten rol speelden.
Enkele jaren later was het Soematra's Westkust, dat
zijn aandacht had (Bijdragen 1887-1892) en dat hij
zoowel uit een oogpunt van krijgvoering als van politiek
behandelde. Zoo zou verder een lange opsomming zijn
te maken van Kielstra's geschiedkundige studiën ten
aanzien van haast alle deelen van den Achipel ; opsomming, die hier achterwege kan blijven, omdat men èn
omtrent zijn helderen schrijftrant èn omtrent zijn overtuiging ten aanzien van de gevolgen van het Nederlandsche gewapende optreden in Indië een indruk kan krijgen
door de lezing van twee bundels geschiedkundige opstellen, welke in de jaren 1910 en 1917 verschenen.
In 1910 verscheen de bundel Indisch Nederland,
waarin een veertiental historische schetsen zijn verza-

meld, meerendeels betrekking hebbende op de ontwikkeling van ons gezag op Soematra, doch ook op Borneo,
Celebes, Bali en Lombok, en Madoera.
En met die ontwikkeling van ons gezag, „het optreden
van Jan Cordaat ... traden in verschillende landstreken
vrede en orde in de plaats van voortdurende woelingen ;
toen kon daar welvaart ontluiken en, vooral toen werd
het tijdperk afgesloten van de groote militaire expeditiën,
die wel veel menschenlevens en geld en inspanning
kostten, maar geen daarmee evenredig voordeel brachten,
omdat men het behaald wapensucces niet voldoende te
benutten wist." Dit was de les der geschiedenis : „naarmate het Nederlandsche gezag zich uitbreidde, ondervonden de Indische volkeren daarvan de zegenrijke
gevolgen". „Waar men in Indië den blik ook wendt, —
overal kan worden aangetoond, dat de bevolking, onder
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de leiding van een Europeesch bestuur geplaatst, onder
veel beter omstandigheden verkeert, On iwt geval is
wanneer zij aan de dwingelandij en de linevel.arij van
haar eigen hoofden en hunne trawanten is overgelaten".
Ziehier in hoofdzaak, wat door dr. Iiiefstra met de
feiten der geschiedenis wordt aangetoond en wat hij
telkens weder onder de aandacht brengt, „Men lost
moeielijkheden niet op door ze te verschiiven"; „ondanks
alle tekortkomingen mogen wij ten slotte toch wel net
eenigen trots spreken van hetgeen op Java, Soematra en
verschillende landstreken in de verloopen eeuw is gedaan" ; „ieder onbevooroordeelde moer wel toegeven,
dat het Europeesche bestuur met al zijn tekortkomingen
ten slotte veel heilzamer heeft gewerkt dan het vroegere
sultansbestuur (in Palembang) ooit heeft kunnen doen.
En d At is de schoonste rechtvaardiging van Nederland's
souvereiniteit."
In 1917 verscheen een nieuwe bundel geschiedkundige
schetsen : De Indische Archipel, nu handelende over
verschillende deelen van Java, Soematra, Borneo en
Nieuw-Guinee, en ook nu weder in zeer leesbaren vorm
van dezelfde uitkomsten getuigend na degelijk onderzoek
der historische gebeurtenissen.
Zoo bezitten wij dan in Kielstra's geschiedkundige
werken een overzicht van hetgeen in verschillende deelen
van den Indischen archipel geschiedde tijdens de vestiging
van ons gezag.
Was Kielstra dus historicus in de eerste plaats, ook
tal van economische onderwerpen hadden z ij n aandacht
en werden door hem in geschrifte behandekl : de koffie,cultuur, het boschwezen, de opleiding van bestuursambtenaren, de staatsbedrijven, de spoorwegen, de
stoomvaartdiensten, het onderwijs, de legeraangelegenheden, het opium, het pauperisme, de heerendiensten,
de Indische administratie, de Inlandsche ambtenaren,
de volksverplaatsing.
Over dat alles schreef hij ; over dat alles had hij een
gevestigde meening en het zullen niet weinigen geweest
,
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zijn, die in tijdschrift en dagblad volgden, wat Kiels tra's
meening omtrent die en andere Indische aangelegenheden
was. Daaronder waren het ook vooral de Indische financiën, welke zijn bijzondere belangstelling hadden. Daarvan getuigt zijn aandeel in de tot standkoming van de in
opdracht van den Minister van Koloniën uitgebrachte
adviezen, gepubliceerd onder den verzameltitel koloniaaleconomische bijdragen, waarvan dr. Kielstra de behandeling op zich nam van De financiën van NederlandschIndië (1904).
Na een historisch overzicht tot 1903 wordt de toenmalige toestand van de Indische financiën in beschouwing genomen om ten slotte tot de conclusie te geraken,
dat Nederland in financieelen zin zeer veel aan Indië
te danken heeft. „Daartegenover zal het thans de plicht
zijn van het moederland" aldus de schrijver -- „om
voor Indië nieuwe bronnen van welvaart te helpen openen ; en waar Indië niet in staat is, zelve de daarvoor
noodige gelden te verschaffen, zullen deze slechts gevonden kunnen worden door de hulp van het moederland."
Uit het bovenstaande blijkt wel hoeveel dr. E. B. Kielstra heeft gedaan ter verspreiding van kennis omtrent
Indië in Nederland, hoezeer zijn streven er op uit was
belangstelling voor de koloniën te wekken en hoe zijn
studiën ertoe bij droegen om het denkbeeld ingang te doen
vinden, dat Nederland in Zuid-Oost-Azië vervult een
goede en grootsche taak.
Een verzoek van de Redactie van „Onze Eeuw" dit
hier in het kort aan te geven, mocht daarom niet worden
afgewezen en dit te minder, wijl dr. Kielstra voor de
lezers van dit Tijdschrift was de man, die hen op Indologisch gebied voorlichtte.

WORSTELINGEN

1)

D OOR

MARIE SCHMITZ.

Sinds het uur dat zij met Leo Martijnse wandelden
door den avond en zich de lichtdoorstroomde ruimte één
ondeelbaar oogenblik tot een wonderlijk-reëel visioen
voor zijn innerlijk aanschouwen opende, was een onrust
in Lucas' ziel gevaren, een zoekende ongedurigheid, die
zijn wezen ontwrichte. De werkelijkheid, vervuld van
het groote gebeuren van Tine's nabije verlossing, werkte
moeilijk en verwarrend hierop in.
O, die avond, dat Bene uur, dat Bene gezegende moment
van aanschouwing ! Wat was het geweest. ? Alles . . .
niets ... wie kon het zeggen ? Het allerzuiverste en
schoonste, dat wat onwezenlijk was van heerlijkheid,
grijpbare wezenlijkheid was het geweest ... een minuut,
een seconde, een gedachteflits ... een eeuwigheid. Ja
een eeuwigheid, want ditmaal had hij het aanschouwde
in zich bewaard en, schoon hij het nog vage beeld niet
duiden kon, schoon hij de onomlijnde gedachte nog geef
vorm kon geven, in zijn diepste wezen lag het gaaf
behouden en zijn woelende zoekende onrust was niet
anders dan het hunkerend-nerveus grijpen naar de
volledigheid, naar het klaar begrip, naar de eindelijke
voltooiing van het slechts schimmig uitgebeelde.
1) Fragmenten uit een in het najaar te verschijnen roman.
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Zoo liep hij in de dagen die volgden, in de weer zoet
en stil geworden voorjaarsdagen, door de heidewijdheid
om zijn brandende onrust te stillen, om, in de loutere
eenzaamheid worstelend, te vinden waarnaar hij dorstte.
En op dezen dag, een van de allerlaatste waarschijnlijk
eer Tine's verlossing kwam, voelde hij zich verscheurd
door deze dubbele onrust : zijn smartvol, ongeduldig,
gloeiend-hoopvol zoeken naar het eindelijk verbeelden
mogen van het diep-innerlijk aanschouwde, en de angst
om Tine, het wonderlijk weekmakende dat het denken
aan haar nu bracht, de verteederende gedachte aan het
kind.
„Over twee, drie dagen, als mijn zoon er is, dan is heel
het leven anders geworden" peinsde hij. Mijn zoon .. .
zal hij later kunnen wat ik niet kan en krijgen waar ik
vergeefs om worstel ? De historie toont het herhaaldelijk
dat een man die worstelt om het hoogste, maar het zelf
niet grijpen mag, zijn zoon ziet ontvangen wat hem ontging, dat het kleine talent het genie tot kind heeft. 't Is
even goed, natuurlijk ... er hoeft noch de natuur, noch
de menschheid iets aan gelegen te zijn in welk van hun
individuën zij hun hoogtepunten bereiken. Maar het
individu zelf ... oh .. .
Hij lag languit op de heide, tegen een heuvelglooiinkje
aan, de handen onder het hoofd. Ongeduldig, met een
rukkende beweging wierp hij zich om. Zijn oogen, zoo
laag boven den grond, zagen niets dan de eindeloosheid
van hei en lucht. God, die eeuwige hei, dat vreet je op,
daar vloei je in weg, wat je er het Bene oogenblik in
grijpt, dat sijpelt het andere oogenblik weer de ruimte
in
Zonder naderen overgang dacht hij plotseling aan het
leven in de stad. Nu in den middag, den fleurigen voorjaarsmiddag ... in de straten, langs de grachten het
va-et-vient van menschen, bezige menschen, gehaaste
menschen, flaneerende menschen, lachende, pratende
of stille menschen ; de zon glimmerde in de winkelruiten,
op de gevels van de hooge smalle huizen, en in de grachten
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lag het water koel en donker maar met een los spel van
zon-flitsingen overspeeld, onder het nog dunne Meiloof
van de twee boomenrijen. En straks, als het avond
worden zou.... de warme electrische flonkering in
winkels en huizen, de kleurlichten in de trams met de
electrische vonkenspatting op den beugel, waar zij op de
wijde pleinen onder den fragiel-blauwen voorjaarshemel
met een rustige zekerheid elkaars lijnen kruisten.
God wat wonderlijk dat je dit alles opeens zoo scherp
kon zien, terwijl je lag op een stille middag-zonnige hei !
Verlangde hij nu naar dat andere leven ? Hij gooide zich
weer om, in onrust, en boog het gezicht in zijn gekromden
arm. 0, die opvretende ongedurigheid ! Als maar eerst
alles weer gewoon was, dan zou hij toch wel weer beter
worden !
Als alles weer gewoon was ... dus, als het kind er was.
Waarom dacht hij toch voortdurend dat het een jongen
zou zijn ? Het andere leek een onmogelijkheid. Tine
liet er zich niet over uit wat zij het meest verlangde, een
jongen of een meisje. Vrouwen zijn zoo wonderlijk op dat
punt, ze zeggen naar het Bene te verlangen en als het het
andere is, dan beweren ze, dat ze daar toch eigenlijk nog
blijer mee zijn. Maar een meisje... och, nou ja, als 't dan
zoo uit moest vallen . . .
Weer sprongen zijn gedachten naar het andere terug.
Tine zou 't weinig prettig vinden in de stad te gaan wonen.
Ze hield van de stilte hier, van de wijdheid en van de
eenzaamheid. En om. het kind zou het haar spijten, dat
zou ze liever, tenminste de eerste jaren, hier zien opgroeien. .Ja ... nu de allereerste tijd was er toch geen
sprake van, als 't kind er pas was ... later misschien,
't volgend jaar... 't volgend voorjaar .. .
Hij richtte zich op zijn ellebogen op en tuurde naar de
bosschen in de verte. God, wat 'n wijdheid, al dat weggolvende land onder die eindelooze lucht ! En dan straks,
als de avond kwam, die gekmakende triestheid : de
vergrauwde heide, het koude verre luchtblauw en niets
dan wat windgesuis in het eikenloof van de kreupel-
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boschjes ... Hoe kwam het dat hij prikkelbaar was den
laatsten tijd, ongeduldig en humeurig ... Tine had het
dikwijls niet prettig hij hein gehad ... en dat juist in
dezen tijd ! ... Aanvankelijk was hij hier toch ook gelukkig geweest, zuiver, verlangloos gelukkig ... en nog . . .
liet was het leven hier, goed ... maar dat ééne . . .
Zou Martijnse dan toch gelijk hebben, dat het leven
hier niet voor hem deugde, ... dat hij midden in de
brandende volheid moest staan, niet alleen voor zijn
journalistieke werk, maar ook voor dat andere, het betere?
Een vreemde stilte viel in hem, waarin hij den gang zijner
eigen gedachten hoorde. Wat was zijn werk, wat had hij
bereikt tot nu toe ? Hij dacht aan zijn roman, zijn eerste,
vlot geplaatst, welwillend door het publiek ontvangen,
en de kritiek ... o hij had alle reden tot tevredenheid,
een eersteling-roman ... maar diep-in schrijnde zijn eigen
onvoldaanheid om wat nièt bereikt werd en had ook
niet juist die kriticus, wiens oordeel hem het zwaarste
woog, naast zijn waardeering voor veel goede kwaliteiten,
gesproken dit eene woord dat hij als de absolute veroordeeling van zij ñ arbeid voelde, te feller wijl het zijn
eigen nauw-beleden overtuiging vertolkte, „onsociaal".
Weken, maanden had het geschrijnd als een verborgen
wond, die nog niet was geheeld. „Onsociaal" dat wou
zeggen : klein, benepen, burgerlijk, voor een klein benepen-burgerlijk kringetje ; niet breed-levend voor de
heele menschheid ! En zoo was immers al zijn werk,
deze nieuwe roman, vlot en vaardig werkte hij er aan,
met een groeiende gemakkelijkheid, die routine werd,
maar dat eene, waar zijn ziel naar uitging, dat eene
noodige, dat was er weer niet in. Vluchtig ging zijn denken
langs zijn literaire studies, trotsch was hij geweest op
het doorwrochte van zijn arbeid, waarover menig woord
van lof zijn deel geworden was. Wat was 't au fond ?
Hij doorzag 't nu klaar. Uit allerlei bronnen putte je je
inzicht, je oordeelde deels op gezag, deels onder suggestie,
of uit sleur ... Hoe noemde de oude Hazenkamp ook
alweer dat soort werk ? Gezeur over wat een ander
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gezeurd heeft over liet zeuren van een derde ... Maar
waar was het inzicht uit de diepe levensovertuiging
geput ?
Een bitterheid die week stemde in zelf-medelijden
kroop in hem op. God, waarvoor diende toch al dat
gezwoeg, als je er toch niets mee bereikte ? Maar dat
was 't juist, het beste en heerlijkste, dat was juist niet
voor de zwoegrs, dat was voor die stil zijn en geloovig
wachten tot het hen om niet gegeven wordt. Maar zoo
een was hij er niet, hij moest juist altijd ploeteren en
worstelen. Flits-vlug dacht hij aan dat eene supreme
moment, dien avond op de heide met Tine en Martijnse,
het oogenblik van de openbaring. Was hij er toen toch
zoo een geweest, die wachten kan en stil zijn ? 0, dan was
't toch nog mogelijk dat ondanks zijn tobben ... in een
stil en gezegend oogenblik ... het beste komen kon . . .
Een wolk die voor de zon schoof en een deel van het
landschap veranderde, rukte zijn gedachten uit hun
baan. Hij dacht aan het uur en hij dacht aan Tine. Tine
die hem een kind ging geven, morgen, overmorgen... .
met een plotselinge felheid joeg het op hem in. Hij moest
naar huis, dadelijk ! Hoe had hij zoo lang kunnen dwalen ? Zij zou onrustig zijn, naar hem verlangen, naar
hem uitzien misschien . . .
Met een abrupte schiftige beweging stiet hij de deur
van het huisje open, dan de kamerdeur ; zijn onrustige
blikken vlogen naar binnen als verwachtte hij er eenig
onheil. Tine zat in haar eigen hoekje aan 't raam te
naaien. Haar hoofd was gebogen over 't werk, dat een
witte glans opkaatste tegen haar smal gezicht, waarlangs een binnenglippend windje de krullen wiegen deed.
De zon, achter haar door 't zijraam binnenvallend,
omwolkte met een poeierig goudschijnsel haar hoofd,
legde een warmen lichtschijn over haar smalle schouders,
haar armen in het witte mousseline. Luuk's binnenkomen
deed haar opzien met een langzaam heffen van het hoofd.
Ze glimlachte hem toe.
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„Ben je daar ? Ik had je niet eens langs het raam zien
komen."
Zich steunend op de stoelleuningen kwam Tine overeind, wat loom en moeilijk. Lucas was al naast haar,
legde zijn armen om haar heen.
„Tineke ... lief klein vrouwtje van me ..." Hij vouwde
zijn hand om haar smalle wangen, deed haar hoofd tegen
zijn schouder rusten. „Wat klopt je hart," zei Tine. „heb
je zoo hard geloopen ?"
Een zachte rust had zich over Lucas' gezicht gelegd.
Als dwaas en ongerijmd, zonder reden, voelde hij zijn
onrust en angst van zooeven. Het nagevoel deed hem
glimlachen. Maar warm was de teederheid in zijn oogen
toen hij in Tine's oogen neerblikte.
„ik was ongerust ineens, ik moest direct naar huis .. .
of er k weet niet wat gebeurd had kunnen zijn ... zoo
bang was ik . . Ik heb geloopen of ze me achterna zaten."
Tine streek zijn haar van zijn vochtig voorhoofd weg.
„Maar Lulde, er was toch niets !" zei ze zacht.
„Nee nee, maar dat weet je niet op zoo'n oogenblik !"
Tine zuchtte even. Snel reageerde hij erop. „Wat is
er ?" vroeg hij. „Heb je iets ?"
„Och welnee," weerde ze zachtjes. „een beetje moe
alleen ..."
„Zit dan toch ook niet zoo'n heelen dag over dat werk
gebogen !" schoot hij los, eensklaps weer nerveus-driftig.
„Hoe dikwijls heb ik je niet gezegd : ga liggen ! Dat
verdomde naaiwerk, heeft dat zoo'n haast ?"
Hij zag hoe de plotselinge smartelijke geschoktheid
Tine's oogen verwijdde, een beving deed krampen door
haar lippen. „Nou doe ik haar weer pijn !" dacht hij,
zich innerlijk geschrijnd voelend, maar zijn armen die
haar los gelaten hadden, bleven langs hem neerhangen,
over zijn gezicht waarde de donkere dreiging.
Zwaar steunde Tine zich op de tafelpunt en haar oogen,
wijd en bang, bleven onafgewend hem aanzien. Zij bebeet haar trillende onderlip als een kind dat zijn tranen
poogt terug te dringen.

12

WORSTELINGEN.

„Ik zit niet ... den heelen dag ... nee heusch niet ..."
stamelde ze, zich verdedigend. En onwillekeurig, zooals
een schuchter bang kind dat doet, schudde zij zacht het
hoofd. „Den heelen morgen heb ik rondgetippeld en na
't eten heb ik gerust ... een uur ... en toen even den
weg opgewandeld. Nu pas ... een kwartiertje ... of een
half uur ... zat ik te naaien ..."
Lucas stond daar nog donker, onwillig. Zijn vingers
knipten. In hem kromp het tezamen van pijn. Wat een
lummel ben ik ! brandde het door hem heen, wat een
beroerde lummel ! Ik weet toch ook wel dat dat allemaal
zoo is ? Waarom zeg ik nou niks ? Waarom laat ik haar
nou daar maar staan ? Waarom neem ik haar nu niet in
mijn armen en zoen haar lippen toe ... ? Maar hij kon
de knelling van het nerveus-onrustige, dat zijn innerlijk
als dichtneep, dat zijn doen dwong waar hij niet wou,
niet breken, voelde zich lam en weerloos, als in een ban.
„Kom," gromde hij, „schei maar uit. 't Is al goed
zoo." En hij keerde zich af. Voor de boekenkast, deed hij
als zocht hij iets, zijn vingers speelden langs de ruggen.
Even deed hij zijn nagels krassen langs het scherpe linnen
van een band, maar hij bedacht dat dit Tine hinderde
en hield er mee op. Plotseling, met zijn rug nog naar haar
toe, waren zijn gedachten weer fel bij haar. Och, zijn arm
kindje, wat had hij haar gedaan ! En zij was zoo gevoelig
en wondbaar nu. Hij besefte zijn vreemde onmacht om
anders te zijn dan hij was en behield het gevoel zichzelf
nog feller te hebben gewond dan haar.
Tot hij omkeek en haar staan zag hij de tafel, midden
in het zomersche zuiddaglicht. Tenger en rank nog was
ze, ondanks den zwaren schoot, met haar smalle schouders, haar slechts weinig verbreede heupen en den fijnen
hals, die, gebogen nu, het goudbruine hoofd droeg.
Langzaam vouwde zij het witte naaiwerk op, waarmee zij
bezig was geweest en borg het in een mand. Hij zag het
teeder gebaar van haar kleine smalle handen, het broos
neerlijnen van haar schouders, hij zag haar neergebogen
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beverden mond en de tranen die langs haar wangen
drupten.
Zijn vingers krampten dicht bij de plotselinge pijn die
zijn wezen doorvlijmde, de starheid in hem smolt als
onder schroeiend vuur. „Tineke !" kreet hij zacht, en de
felle impuls dreef hem voor hij het besefte, hij lag vóór
haar en zijn armen omknelden haar dringend en teeder.
„0 kindje," kreunde hij, „vrouwtje van me ..." en hij
hief zijn smartelijk-ontdaan gezicht tot haar op. „Wees
geduldig ... help me ..."
Zacht gingen Tine's handen om zijn hoofd. „Lieve
jongen" fluisterde zij alleen maar, „lieve jongen..." en
haar glimlach was mild en innig om hem. Hij kuste haar
vingers en zag tot haar op, sprakeloos, zijn mond beefde.
„Waarom heeft zij geen woord van verwijt ?" dacht hij,
„maar alleen maar troost ?" En de gedachte bezeerde
hem, dat het zijn kleinheid, zijn wankele innerlijkheid
was, die zij schragen en steunen moest — ten koste van
zichzelf.
Het liet alweer een doffe onrust in hem na : zachte
teederheid ` oor haar welde in hens uit, hij had haar willen
vertroetelen, willen troosten met het liefste, zich in deemoed aan haar weg willen schenken, toch broeide daaronder, ophitsend, het irriteerende weten dat hij haar
mindere was, haar schuldenaar.
Zoo zat hij zwijgend tegenover haar aan het eenvoudig
avondeten. Ook Tine sprak weinig. Hij beschouwde
haar gezichtje, vermagerd in deze maanden van dikwijls
moeilijk dragen en stiller dan vroeger, van ijle droefheid
overtogen soms, wanneer niet de lichtende geluksglans
haar wezen verhelderde. Het maakte hem zijn teederheid
bewuster, toch voelde hij, wanneer hij een oogenblik
wegmijmerde, de onrust weer in zich opkruipen, de prikkelbaarheid die om niets een scherp woord hem naar de
lippen dreef. „Hoe kom ik toch zoo ?" dacht hij, „zoo
uit mijn evenwicht ? En dan tegen Tine die zoo lijdzaam
is ! Of misschien juist doordat ze zoo goed is ... en altijd
vergeeft ? Prikkelt me dat ... en zou ik minder onheb-
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belijk tegen Tine zijn, als ze anders tegenover me stond ?
0, dat grübeln, dat dondersche gepieker, dat was om gek
te worden, het vrat hem innerlijk op, den laatsten tijd.
Rukkend schoof hij zijn stoel achteruit, een poot bleef
haken in het bies van de vloermat. Het bloed vloog hem
purperend naar het hoofd, hij vloekte. „Die verdoemde
mat ! Als je ook maar eens keek hoe je 'm neerlei !" Maar
zijn heftigheid zakte weer, hij trok z'n stoel weer bij, ging
zitten.
Langs Tine heen, dwaalde zijn blik naar buiten, waar
de hei lag onder het milde vooravond-licht, dan door
de kamer, die van dat late licht den afglans droeg. Een
mooie kamer had Martijnse het genoemd. Dat hadden
zijzelf 't ook altijd gevonden. God, ja, 't was een mooie
kamer, maar dat was dan ook net alles in 't heele huis
Een huis ! Zoo'n armzalig boerengedoetje, dat zij nou
een beetje „artistiek" hadden aangekleed. Nog geen
flink meubelstuk kon je er neerzetten ! Wat 'n bekrompenheid om in te moeten leven ! Wat 'n benepenheid.
Tine vond het best, vrouwen houen zooiets wel uit !
Als die 't maar knus hebben ! Bah, die soberheid van hun
leven, het walgde hem, zooals zijn brood, droog geworden, hem walgde in zijn mond ! Onwillig schoof hij zijn
bord weg.
„Is er dan niets anders te krijgen dan kaas en koek ?"
mokte hij.
Tine antwoordde niet dadelijk. Toen zei ze zacht :
„Je weet wel, dat ik niet zoo dikwijls wat extraas haal,
omdat 't ... omdat we ... een beetje zuinig moeten zijn."
Haar gezichtje leek rustig, maar in haar oogen zag hij de
dringende smeeking oni niet méér te zeggen.
„Och jij met je zuinigheid !" morde hij. „Wees toch
zoo benepen niet met je gezorg voor later ! Zoolang er
geld is ... en nou hebben we toch nog wel geld !"
Even look in Tine's oogen iets op van de oude spot-

tinteling. „Hoe hard zou je dan wel mopperen, Lukie,
als ik alles opmaakte en je op een kwaden dag een leeg
bordje voorzette ?"
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Hij glimlachte, een flauw, moeilijk glimlachje. „Je
bent een verstandig vrouwtje. Je jongen is zoo wijs niet."
Zij aten zwijgend af. Toen, met een zucht als van verlichting schoof Lucas zijn bord weg, stond op, zocht een
cigaret uit zijn koker. Maar toen hij hem aan ging steken
en naar Tine zag, die, niet dadelijk opgestaan, nog loom
achter de tafel ' zat, legde hij, gehoor gevend aan een
opwelling, de cigaret weer neer en kwam achter haar
staan. Hij trok haar hoofd achterover, tegen zich aan,
hield zijn beide handen om haar gezicht, gebogen. Even
sprak hij niet en Tine's hoofd bleef moe, met gesloten
oogen tegen hem aanleunen, heel stil. Toen zei hij zacht
en moeilijk : „Tineke, heb maar ... wat geduld ... ik
ben wat uit mijn evenwicht ... door ... van alles. Mijn
werk ... ik zoek wat ik niet vinden kan ... en ... ons
kindje dat komt ..."
Hij eindigde fluisterend, met een schorrig gevoel in zijn
keel en voelde plotseling, beschamend en verlichtend
beide, het warme nat van tranen naar zijn oogen dringen.
Het hoofd omlaag buigend deed hij zijn wang rusten op
Tine's haren.
Toen waren haar handen op zijn handen, haar vingers
omklemden zijn polsen en zij drong zich tegen hem op
met een trillende innigheid, waarin hij al haar behoefte
aan zijn zachtheid en zijn liefde voelde. „O Lukie ..."
nokte ze, „denk je dan ook wel aan ons kindje ? Ik geloofde dat je. . . daar nooit aan dacht ... je praat er
zoo heelemaal niet over ..." In een snik braken de laatste
woorden weg, toch vielen haar lippen open in een glimlach.
Hij liet zich voor haar neerglij den, omving haar zwijgend. Stil onderging hij het streelen van haar handen
en in hem legde zich de onrust bij het over zich voelen
komen van haar zachte rustige kijken.
„Nu huilen we samen." zeide hij, even bitter in zelfspot.
„Ja," zei Tine zacht, „maar van mij is 't toch niet
van verdriet."
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„Zooveel plezier doe ik je toch anders ook niet."
meende hij te zeggen, maar hij zweeg het, bleef maar stil
tegen haar aangeleund.
En als een nieuwe pijn vlijmde door hem henen dit
onberedeneerde maar vaste weten, dat hij het immer
zijn zou, die, tegen zijn wil, als door een vreemden drang
gedreven, haar tranen vloeien deed.
Geruischloos sloot hij de deur achter zich en sloop de
leege kamer in. Het zag er vreemd-onbewoond uit met
al de stoelen op hun plaats, de leege tafel en nergens wat
slingerende rommel. Wat kwam hij ook weer doen ?
Zot, dat je ergens op afstapte en dan ineens vergeten
was waarom.
Wat leek die kamer vreemd zonder Tine en zonder iets
dat van haar was ! Geen van die angstdagen die achter
hem lagen, die bittere angstdagen van twee lange weken,
was dit hem, die met blinde oogen door het huis ging,
opgevallen. Toen had hij alleen van binnen geleefd, een
fel, opvretend leven van spanning, van wankelen tusschen hoop en vrees. Nu, hij leek ontwaakt uit een langen
bangen droom. Goddank ! eindelijk was hij uitgedroomd
die verschrikkelijke nachtmerrie, die zoo bedriegelijk de
werkelijkheid had geleken ! „'t Gevaar is voorbij, 't leed
is nu geleden." Deze woorden uit den mond van het
steedsch-aandoende jonge doktertje, in wiens oogen blonk
de triomf om de behaalde overwinning, hadden geklonken
als de bazuinen van een nieuwen dag. Aanvankelijk had
het geschenen of hij het niet bevatten kon, maar toen het
dan tot hem doordrong, was het geweest of zijn ziel
een schreeuw gaf, een siddering van ontspanning was
door zijn lijf gevaren, een vlam van nieuw leven naar zijn
`bogen geschoten. En nu, nu lag het geluk in hem opengebarsten als een vrucht die eensklaps zijn heerlijk-gave,
geurige rijpheid toont.
Hij liep door de kamer heen en verzette de stoelen,
schoon zij goed stonden, trok de nog maar half-gezakte
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gewichten van de hangklok op, sloot een raam en opende
een ander.
En nu lag ze zoo stil gelukkig, zonder veel woorden,
maar met den bestendigen glimlach om de hoeken van
haar mond, en in haar oogen blonk het stille warme
licht van de vreugde die zij niet uitsprak. En het kind,
wat was het klein en teer als het in haar armen lag tusschen de witte lakens ! In zijn eigen wiegje leek het nog
wat. Maar het was gezond, verzekerde de dokter. Al twee
weken, mijn zoon is al twee weken oud ! zei hij in zichzelf, en hij lachte.
Hij liep naar de boekenkast en zocht een plank langs.
Om een bijbel had zij gevraagd, een bijbel... Zoo'n
kindeke ! Zoo'n zuiver mooi kindeke ! Het trilde in hem,
verteederd en week. Zijn geluk, zijn ontroering, het zwol
in hein, het kropte hem naar keel en oogen, of hij schreien
zou en zingen, gebroken en verheerlijkt.
Hij schoof het zwart-leeren deeltje van de plank, deed
het openvallen op zijn hand, las een paar zinnen. Wat keek
je daar toch weinig in ! Tine, wist hij, greep hier als ze
alleen was nog wel eens naar. Zoo'n kindje ! Of ze nu
dadelijk maar weer lezen kon en mocht!
Boven lag Tine stil met wijd-open oogen. Soms tuurde
zij even weg in het zonnige luchtblauw dat het kleine

raamvierkant voor haar vulde, maar spoedig dwaalde
haar blik weer omlaag om te duiken in 't wiegje naar het
donkere kinderhoofdje op het kussentje.
Zij glimlachte Lucas tegen toen hij binnenkwam. Hij
boog zich over haar, zoende haar voorhoofd onder de
bruine haargolvingen.
„Lukie ..."
„Ja kindje van me ?"
„Ga eens naar Jantje en zeg wat tegen hem."
Hij lachte. „Wat moet ik voor een conversatie met mijn
zoon beginnen ? Hij zal niet veel antwoorden, denk ik,
want hij slaapt."
Tine's oogen lieten hem niet los toen hij over de wieg
hukte en het slapende kind bekeek.
O. E. XX 7

2
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„Dag Jan, jongen ... ben je nou blij, dat je bij je vader
en moeder bent ?"
„Jij ijdele vader," plaagde Tine met haar zachte stem,
„om te denken, dat Jantje blij moet zijn met ons."
Hij kwam weer naast haar, kuste het smalle handje
dat op het laken lag.
„Jij kind," fluisterde hij, de ontroering weer zingend
in hem, „jij liefste kind van me ..."
„Nee," weerde Tine stil en ernstig, „dat mag je niet
zeggen. Van allebei je kinderen moet je evenveel houden."
„Ja ja," suste hij, „stil maar poesje."
„Wat doet Moeder ?" vroeg Tine na een oogenblik
stilte. „Is ze nu nog al in de keuken bezig ?"
„Ik geloof 't wel." antwoordde Lucas. „Maar bekommer je daar maar niet om. Je weet, Moeder is graag
altijd bezig. En praat nu eens niet zooveel, je bent veel
te druk."
Stil naast Tine zittend luisterde hij naar de geluiden
in huis, nu niet meer zoo angstvallig gedempt als al die
vorige dagen. Hij wist zijn moeders bedrijvigheid nu
gaande, nu ze in iets haar vreugde uiten moest. Ze had
de vorige dagen haar bange bekommernis weinig getoond, altijd nog wel een opgeruimd en schertsend woord
gehad, toch had er iets in haar wezen verschrompeld
geleken, hij zag 't nu, nu de verlossende vreugde de
knelling van haar afgenomen had. Wat een geluk, overpeinsde hij, dat Moeder zoo flink nog was ! Wat hadden
ze moeten beginnen zonder haar hulp ? Geen van Tine's
zusters was in staat gebleken hen deze weken terzijde te
staan ! Jo en Gerry hadden haar eigen huishouden, Lize
en Hermien haar werk. Maar bovendien ... bah .. .
dan nog maar liever een vreemde ! En Moeder en Tine
mochten elkaar. Al was 't voor Tine allicht nog prettiger
geweest nu in dezen tijd haar eigen moeder bij zich te
hebben. Maar dat kon nu eenmaal niet. „Die arme,"
ging het door hem heen,, terwijl hij aan Mevrouw van
Beveren dacht, „dat was een lamp die uit ging." In zijn
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weeke gevoeligheid van het oogenblik gudste het hem vol
van een zacht-zwellend medelij den.
Vervuld van dit denken gaf het hem even een schrikschokje toen Tine's handje zich op zijn hand legde.
Hij boog zich ijlings naar haar over.
„Lukie, geef me nu het bijbeltje."
Hij oogde naar het zwarte deeltje, dat hij op het tafeltje
had neergelegd.
„Wou je dan soms gaan liggen lezen ? Nee maar, dat
moet er nog bij komen ! Even gauw bederven zeker wat
we pas met moeite gewonnen hebben ?" Zijn stem had
weer even iets van den ouden bruusk-heftigen klank.
Tine's gezichtje op het kussen trok smal weg, het licht
in haar oogen verdofte even. „Hè !" zuchtte ze, in een
zachte spijtigheid.
Het verteederde hem oogenblikkelijk. „Maar schattie,
je zou het immers nog niet kunnen ook."
Er welden vlugge tranen naar haar oogen om de innigheid van zijn toon. Zwaar en langzaam zonken de leden
omlaag, haar gezichtje leek nog smaller nu, heel teer
en wit. „Wat is ze zwak !" dacht Lucas ontroerd.

„Ik dacht 't maar zoo." fluisterde ze.
Hij streelde haar handje, lichtte 't naar zijn mond en
kuste het.
„Zal ik je dan wat voorlezen ? Even maar ?
„Ja ..." murmelde ze in een glimlach.
Hij nam het boek en sloeg het open. Even voer, als
een glimlach, deze gedachte door zijn ziel : „een modern
man, een zoeker, een „intellectueel", die zijn vrouw voorleest uit den bijbel !" Maar hij duwde weg wat een ironie
ging lijken, vroeg zacht en gewoon :
„Wat moet 't zijn, Tine ?"
„Iets dat blij is," antwoordde Tine met haar stillen
glimlach nu weer.
Toen zocht hij op : het Hooglied. En las.
En al lezende, langzaam en aandachtig, proevend deze
woorden van gedragen vreugde, zonk in zijn ziel de trillende ontroering.
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„Ik ben eene roos van Saron, eene lelie der dalen.
„Gelijk eene roos onder de doornen, alzoo is mijne
„vriendin onder de dochteren.
„Als een appelboom onder de boomen des wouds, zoo
„is mijn liefste onder de zonen ; ik heb grooten lust in
„zijne schaduw, en zit eronder, en zijne vrucht is mijn
„gehemelte zoet.
„Hij voert mij in het wijnhuis en de liefde is zijne banier
„over mij.
„Ondersteunt gijlieden mij met de flesschen, versterk
„mij met de appelen, want ik ben krank van liefde.
„Zijne linkerhand zij onder mijn hoofd en zijn rechter„hand omhelze mij.
„Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem ! die bij
„de reeën of bij de hinden des velds zijt, dat gij die liefde
„niet opwekt, noch wakker maakt, totdat het dezelve
„luste !
„Dat is de stem mijns liefsten, ziet hem, hij komt,
„springende op de bergen, huppelende op de heuvelen !
„Mijn liefste is gelijk eene ree, of een welp der herten :
„ziet, hij staat achter onzen muur, kijkende uit de ven„steren, blikkende uit de traliën.
„Mijn liefste antwoordt en zegt tot mij : „Sta op, mijne
„vriendin, mijne schoone, en kom !
„Want zie, de winter is voorbij, de regen is over, hij is
,, overgegaan ;
„De bloemen worden gezien in het land, de zangtijd

,,genaakt en de stem der tortelduif wordt gehoord op
„ons land.
„De vijgeboom brengt zijne jonge vijgjes voort en de
,,wijnstokken geven reuk met hunne jonge druifjes. Sta
,,op mijn vriendin, mijne schoone, en kom !
„Mijne duive, zijnde in de kloven der steenrotsen, in het
„verborgene eener steile plaats, toon mij uwe gedaante,
„doe mij uwe stem hooren : want uwe stem is zoet en
,uwe gedaante is liefelijk.
„Vangt gijlieden ons de vossen, de kleine vossen, die
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„de wijngaarden verderven : want onze wijngaarden
„hebben jonge druifjes.
„Mijn liefste is mijn en ik ben zijne, die weidt onder
„de leliën, totdat de dag aankomt, en de schaduwen
„vlieden : Keer om, mijn liefste ! wordt gij gelijk Bene
„ree, of een welp der herten, op de bergen van Bether."
Roerloos luisterde Tine, met gesloten oogen. Er was
geen beweging aan haar dan de rustige ademhaling en
haar gezicht was zoo verstild, dat Lucas kon denken dat
zij was ingeslapen. Maar toen hij zich over haar boog sloeg
zij de oogen op, hij zag de donkere trilling in de vochtige
bruine pupillen, dan weken in een glimlach de lippen open.
Zij sprak niet, ook Lucas bleef zwijgen. Maar zich
dieper over haar buigend voelde hij de innigheid, de
trillend-warme teederheid uit heel zijn wezen breken en
in een bewogenheid van liefde, eerbied en het allerkuischt verlangen, waarin alle ander voelen was vergaan,
kuste hij haar mond, waarrond de onuitgesproken vreugde
beefde.
„Je hebt hem mee naar beneden genomen, nadat je
er mij laatst uit voorgelezen had," antwoordde Tine op
Lucas' vraag waar de bijbel was gebleven.
„Dan zal ik hem wel ergens neergelegd hebben," zei
Lucas, terwijl hij peinzend naar buiten tuurde.
„Ja, dat zal wel," glimlachte Tine, „als je hem tenminste niet in je zak gestoken hebt. Ben je zoo verstrooid
tegenwoordig ?"
Hij ging op haar scherts niet in, de peinzing week niet
uit zijn oogen. Dan keerde hij zich van het raam af naar
haar toe.
„Ja ... ik geloof dat ik wel gekke dingen heb gedaan
soms, den laatsten tijd."
„Maar nu is dat voorbij, hè ?"
Om zijn lippen ging een glimlach die geen antwoord
inhield.
Beneden trof hij zijn moeder die juist uit de keuken
kwam, bewegelijk en bezig. Haar kleine tengere lijfje
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ging gebogen, leek al meer weg te schrompelen, maar er
was een zacht-stralende blijheid in haar anders doffen
blik.
„Wat gaat het goed, nietwaar ?" zei ze innig, opziend
naar haar zoon.
„Ja," zei hij, „prachtig." En er was hem even een
hinder in het voelen dat in haar de vreugde feller leefde
dan in hem, dat, nu de benauwenis voorbij, het leven
weer gewoon geworden was, zijn ziel weer van dit werd
afgewend, en naar andere dingen trok. Maar hij dacht
dit niet door, wendde zich af om de kamer binnen te gaan.
„Ga je uit ?" vroeg het oude dametje, kleintjes tot hem
opziend.
„Ja ... nee ... ik weet nog niet. Misschien straks ;
ik denk dat ik eerst nog wat ga werken."
„Goed jongen," zei ze met dien zachten toon van respect
in haar stem, die er altijd in was wanneer er van Lucas'
werk sprake was, „dan zal ik wel voor Tine zorgen."
Op zijn werktafel vond hij den bijbel, waarnaar hij
had gezocht. Hij zette zich en sloeg het boek open en
onmiddellijk was daar over hem die sterk-geboeide aandacht die verwachtingsvolle hunkering, die bijna beklemmende bevangenheid, die, sinds hij Tine eruit had voorgelezen, over hem meester geworden was. De gedachte
vleugde door hem heen : Wat verwacht ik hiervan ?
En sterker leefde weer in hem op de zoekende hunkering,
geboren in dat kort moment van innerlijke klaarte in die
avondlijke wandeling, een hunkering die soms even was
tot zwijgen gebracht onder het sterker spreken van andere
dingen, maar die hem nimmer had losgelaten. Hij bladerde zonder te zien, soms las hij een paar regels, die,
niet tot hem doordrongen. Tot hij het laatste boek genaderd was, toen hield zijn hand de bladzijde tegen.
„De Openbaring !" dacht hij. Zijn oogen werden wijd,
een breede zucht deed zijn borst uitdeinen. Hij herinnerde
zich hoe hij als kind zich aangetrokken had gevoeld tot
en 4 herhaalde malen gelezen had deze duistere profetie,
dit grootsch en wonderbaar visioen, hoe hij, niets ervan
t
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begrijpend, nochtans dagen lang met zijn droomgin dit
stil omsponnen had. En nooit meer in al die jaren . . .
wonderlijk dat iets je zoo ontglippen kon . . .
Overgegeven begon hij te lezen.
Aanvankelijk werd hij niet geboeid : het was of zijn
geest vluchtig bleef en iets als teleurstelling zonk in hem.
Langzaam las hij verder. Tot opeens iets zijn innerlijk
trof, zijn dieper wezen als met een schok geraakt werd,
als had een stem hem toegesproken. Dat was toen hij
las de aanvangswoorden van het vierde hoofdstuk :
„Na dezen zag ik, en ziet, Bene deur was geopend in
„den hemel ; en de eerste stem die ik gehoord had, als van
„een bazuin, met mij sprekende, zeide : Kom hier op en
zal u toonen hetgeen na dezen geschieden moet."
Het was als waren tot hem deze woorden gesproken :
„Kom hier op en ik zal u toonen hetgeen na dezen geschieden moet,"
Fien wonderen, vreemd-nalichtenden avond, toen in
onwezenlijken brand van zon gevlamd had de hemel, die

hij een. duizel-kort maar fel moment had open gezien.
Hij las, gebogen over het boek, zijn handen waren dichtgeklemd, zijn oogen die strak en hevig langs de regels
liepen, knipten niet. Om hem stond de muur van aan-

dacht, waarbuiten alles was vergaan.
Langzaam rees voor zijn geestesoog en voltrok zich :
liet Visioen der Menschheid.
Hij zag den chaos der wereld waarop God's troon
rustte.
Hij zag de menschheid morrend-opstandig zich krommen onder de slagen van de geeselroede Gods, hij zag
menschen tegen menschen opstaan om hen te vernietigen,
hij zag het vuur van den hemel vallen en de aarde zengen.
Hij zag de gruwbare zonden, waarvoor geen verzoening,
het brandende leed, waarvoor geen heéling was. En over
de aarde hoorde hij gaan den grootera schal van God's
ondoorgrondelijke vertoorndheid.
Zijn adem ging zwaar, naar zijn oogen drong een gloed,
die het zien bemoeilijkte.
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En hij hoorde de goddelijke aanmaning :
„Vreest God, en geeft Hem heerlijkheid, want de ure
„Zijns oordeels is gekomen; en aanbidt Hem die den hemel
„en de aarde, en de zee, en de fonteinen der wateren
„gemaakt heeft."
Maar hij zag de verbitterdheid die de menschen opstandig deed staan tegenover God.
„En de menschen lasterden den naam Gods, die macht
„heeft over deze plagen en zij bekeerden zich niet, om
„Hem heerlijkheid te geven."
Doch hij zag ook de vertwijfeling onder de zonde,
voelde onder de opstandigheid de dorst naar verzoening.
en begrijpen.
Dit was het nieuwe licht dat gloorde.
En eindelijk toen deze worsteling van de menschheid
met haar God volstreden was en zij nederlag in onmacht
en overgave, rees daar uit haar vergruizeling : het Nieuwe,
de nieuwe Menschheid, de menschheid die in de liefde
Gods het begrip en de verzoening had gevonden :
„En ik zag eenen nieuwen hemel en gene nieuwe aarde ;
„want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij
„gegaan, en de zee was niet meer.
„En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeru„zalem nederdalende van God uit den hemel, toebereid
„als Bene bruid, die voor haren man versierd is.
„En ik hoorde een groote stem uit den hemel, zeggende
„Ziet de tabelnakel Gods is bij de menschen, en Hij
„zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn, en God zelf
„zal bij hen en hun God zijn.
„En God zal alle tranen van hunne oogen afwisschen ;
„en de dood zal niet meer zijn ; noch rouw, noch gekrijt,
„noch moeite zal meer zijn : want de eerste dingen zijn
„weggegaan."

}

Hij klapte het boek dicht, stond op en ging naar
buiten. Hij liep een eind den stillen weg op, sloeg toen
opzij af, de heide in. Die lag in de nattige atmosfeer van
den regendag donker uit naar de heuvelrij in de verte,
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waarboven, zwart als een dreiging, het dennenbosch
opstond. Over de blank-doorlichte, grijze luchtvakken
dreven zware grauwe wolken, van waaronder het teedere
grijze licht dampig heerzeef de.
Zonder te zien waar hij ging liep hij. Hij liep op wankelende voeten, strompelend over de oneffenheden van
den moeilijken ongelijken grond, als een dronken man.
Hij droeg het hoofd hoog geheven, de wijde oogen starend
de ruimte in, waardoorheen de wind woei die in zijn ooren
suisde. Toen weer zijn voeten stieten tegen de oneffen
heigroei, zoodat hij bijna viel, stond hij stil. En hij voelde
zich staan in de eenzaamheid, in de wijdheid van de wereld die schijnbaar ledig was, doch die hij wist vervuld
van het hevig levende.
0, dit wat de profeet had gezien, het geweldig gebeuren : de worsteling van God en wereld, de ondergang dier
oude wereld, de heerlijke, glorieuze opgang eener nieuwe
menschheid ... het was niet het fel-hevig gebeuren van
een korten tijd, het was de tragedie der menschheid,
door den ziener aanschouwd als een brandend-hel visioen.
Zijn lippen bewogen, zijn oogen werden troebel en nat.
Hij voelde de siddering in zijn lichaam als een ontzaggelijke moeheid. Zonder te zien waar ging hij zitten.
„Dit ... dit ... o God !" stamelde hij. Hij bracht de
handen naar zijn gezicht.
„Ik heb het geweten ... nu zie ik het ..."
Een snik wrong zich uit zijn keel, zijn oogen liepen
over, maar zijn mond lachte, de verwrongen lach van een
kind, dat schreiend nog om de ontsteltenis van een droom,
den zaligen lach om de goede werkelijkheid hervindt.
Hij deed het gezicht op de handen rusten en staarde
met zijn natte oogen naar het licht dat op den verren
einder stond. Soms haalde hij diep en schokkend adem of
snikken nog nabeefden in zijn borst.
Toen liep hij recht vooruit naar het licht toe. Over zijn
ontdaan gelaat brak langzaam de glimlach open, een
blinkende lach, die lichtte in zijn oogen. En terwijl hij
het hoofd achterover wierp, het gezicht naar den hemel,
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waar de wolkenstoeten trokken langs het licht, stamelde
hij, gebroken en zalig :
„Ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem ... !

Lucas was met wat hij van „hun zolder" had gemaakt
volkomen tevreden. En Tine moest het toegeven : het
was haar meegevallen. Het ruime langwerpige vertrek
droeg alleen in zoover het uiterlijk van een zolder, dat
de wanden niet recht omhoog gingen, en door een plafond
werden gedekt, doch dat zij ongeveer op manshoogte
of iets hooger schuin tot elkaar liepen, terwijl zware
eiken balken, die voor dit holle puntdak een noDdelooze
schoor leken, door hun donker en verweerd uiterlijk den
eerbiedwaardigen ouderdom van het huis verrieden.
Er was, blijkbaar door den vorigen bewoner, aan de zijde
waar men binnenkwam, een behoorlijke afschutting
gemaakt met een tamelijk solied-uitziende deur en dit
vooral was Tine een pak van 't hart geweest, daar zij zich
steeds in haar verwachtingen van het nieuwe tehuis :
„een zolder", had voorgesteld bij eventueel bezoek, na
een voorafgaand gestommel op een steilen trap, de
hoofden der bezoekers als uit den grond te zullen zien
oprijzen. Het bovenlicht hadden zij gemaskeerd met
een gelen lap, wat een warmen zonnigen schijn gaf binnen
en voor de twee groote zijramen, die uitzicht gaven over
een wegwarreling van daken met de boomen van een plein
daarbovenuit en daar weer achter een fijn-opspitsende
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kerktoren, voldeden, handig door Tine vernaaid, de
paars- en geelgeblokte gordijntjes van de drie ramen in
hun oude huisje. Luuk had zijn boekenplanken weer
vertimmerd, daar zij hier, om het schuin toeloopen der
muren lager en breeder moesten zijn. Zij hadden, waar
dit het meest noodig was, de natuurlijk onbehangen
wanden bedekt met wat zij aan lappen bezaten, welke
voorraad voor dit doel volkomen ontoereikend zou zijn
geweest, zoo niet hun voorganger, de door hem aangebrachte bekleeding van den raamloozen wand, een donkere paarsig-roode katoenen lap, grootmoedig of onverschillig, had achtergelaten. Luuk had aanvankelijk
gesproken van „het ding eraf gooien", het was niet nieuw
meer, had hier en daar een scheur of een verfsmeer en
de kleur beviel hem niet. Maar Tine's protesten en ook
de overweging dat zij anders met een kale onoogelijke
muur zouden zitten, deed hem op zijn besluit terugkomen.
De kleur, zoo gedempt en warm in het avondlicht, bleek
trouwens allerminst te storen en Tine had de meeste
ongerechtigheden handig bedekt. Een grief bleef haar de
vloer, die, ongelijk afgeloopen en versleten, ondanks alle
zorg eraan besteed, nooit toonbaar wilde worden. „Laat
toch dat geboen !" had Luuk soms kregel gegromd. „Wat
kan jou die vloer schelen ? Zulke burgers zijn wij toch
niet." Tine klaagde er niet meer over en boende ook niet
meer zooveel, maar het bleef haar een doorn in 't oog.
En de mat, de mooie roomkleurige mat met de gele,
groene en paarse motieven, die hun oude kamer zoo zeer
had gesierd, hier leek ze onoogelijk, slordig liggend op
den bultigen, ongelijken vloer, te klein in deze groote

ruimte.
Behalve het tamelijk armoedige gaslampje dat aanwezig bleek, midden in het vertrek hangend, had Luuk
aan een der zware balken in een hock hun oude witporceleinen petroleumlamp opgehangen. Dit schiep gezelligheid, ineens ! Zij zetten daar hun tafel, de stoelen
er omheen, den divan tegen den wand met het hoof deinde
in den hoek. Het werd, vooral voor Tine, een apart, het
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meest eigenlijke tehuis, overdag met Jantje's wieg voor
het divanhoekje, 's avonds met den warm-innigen lampschijn alleen over dit als afgebakende plekje.
Onder het gaslampje, welks schamele armoedigheid
onder een oud gebloemd zijden lapje schuil ging, had
Luuk zijn werktafel geplaatst. Zittend daarachter had hij
het oog op zijn boekenrijen aan den tegenoverliggenden
wand, terwijl dichtbij hem, als een nieuwe sier in deze
nieuwe omgeving, een groote oude groen-trijpen leunstoel,
die voor deze grootere kamer zijn moeder hem had toegestuurd, de genoegelijk breede kussenarmen wijd openbreidde.
„Dit is mijn apart werkvertrek" had hij schertsend
gezegd, maar inderdaad kwam het al vaker voor dat hij,
toegevend aan zijn sterker wordende behoefte aan alleenzijn bij zijn werk, ook 's avonds daar zitten ging. Dan
draaide Tine de petroleumlamp zoo laag dat zij er juist
nog bij kon lezen, om bij deze dubbele verlichting toch
maar zoo weinig mogelijk olie te verbranden.
Tine had aan Lucas weinig dezen tijd. Als een overweldiging was na die eerste dagen van noodzakelijke
installatie-beslommeringen, de werkdrift in hem uitgebarsten. De vreemdheid, de nieuwheid van de omgeving, van zijn leven schenen hem niet te deeren of te
ontwrichten, integendeel, hij hield het stuur van zijn
dagen vast, doorleefde de uren welbewust in stagen
arbeid, ze passend in elkaar, gaaf en raak en zonder tijdverlies. Zij zag zelfs zijn uiterlijk veranderd : zijn oogen
scherper van glans, zijn mond en kin vaster en rustiger
van lijn geworden. Vaak voelde zij zich eenzaam, kilverlaten in al dit vreemde, waarin zij zelf haar weg moest
zoeken, Luuk, strak rechtaf zijn eigen leven levend naast
het hare, en toch, ondanks dit, ondanks het smartelijk
terugverlangen naar wat achter haar lag, ondanks het
schrijnend besef van in veel achteruit te zijn gegaan,
gevoelde zij zich tot op zekere hoogte gelukkiger dan zij
ginds was geweest. Want te scherp waren in haar geheugen gebrand de dagen van marteling, wanneer zij
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voelde Luuk's worsteling om wat buiten zijn bereik lag,
wanneer haar striemde zijn kwade luim of kwelde en
beangstigde zijn dofheid. Nu was alles zoo goed. Zij zegde
en herhaalde 't zichzelf met een zachte ontroering : het
was goed zoo ; wat minder prettig was zou wel wennen,
wanneer het beste gewonnen en behouden bleek.
Wat te doorworstelen viel bleek anders zwaar genoeg
te wegen. Een vreemde stad, waarin zij weinig of niet
wegwijs was, en die haar het beste kon op weg helpen,
Henriet Martijnse, woonde heel aan den buitenkant, een
half uur trammen ver. Het was haar natuurlijk niet
mogelijk om midden in den morgen, wanneer zij niet
van Jantje en van haar eten weg kon, „even gauw"
naar Henriet te gaan om een inlichting die zij noodig
had. Dan moest zij wel eens haastig iets gaan koopen in
een winkel, waar de dingen duurder waren dan de huishoudbeurs kon lijden, want zij had niet de intuïtie van
sommige vrouwen, die als bij instinct, voor elk artikel
dadelijk den goeden en goedkoopen winkel vinden.
„Waarom vraag je haar dan ook niet alles wat je weten
wil, wanneer jullie eens bij elkaar bent ?" vroeg Luuk
eens kortzichtig, snel-geërgerd. „Hoe kan dat nu ?"
verdedigde Tine zich zachtjes, „je weet toch op een oogenblik niet alles precies vooruit." Toch, dit wende, lang-

zamerhand leerde zij ook hier wat ze weten moest. Wat
niet wende dat waren de trappen, de vier hooge uitgesleten trappen, die knauwende, kwellende, moordende
trappen. Hoe dikwijls vielen ze niet op en neer te loopera
op een dag, vooral in den morgen. „'t Is de ongewoonte,"
hield ze zich troostend voor wanneer ze haar knieën
voelde trillen van moeheid, „het zal wel wennen." Maar
het wende niet.
Toch vermocht zij deze dingen, als iets dat haar diepere
aanvoeling van gelukkig- of ongelukkig-zijn tenslotte
onberoerd liet, van zich af te zetten. Sterker drong zich
echter, nu zij weer in haar evenwicht begon terug te
komen, het oude verlangen naar haar moeder in haar op
en zeker zou zij al lang eerder tot de eindelijke vervul-
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ling van haar wensch zijn geraakt zoo niet een vage en
geheime zorg om Jantje die zij noch achterlaten, noch
meenemen durfde, haar van de reis weerhouden had.
En dit te eerder, waar de laatste berichten omtrent
Moeder nogal geruststellend luidden.
Zij wist zelve niet goed te zeggen wat het was dat haar
om het kind ontrust deed zijn. Sinds de schijnbaar vluchtige woorden van den jongen dorpsdokter haar bange
waakzaamheid hadden gewekt beschouwde en omdacht
zij alles van het jongske met een meer dan gewone oplettendheid. Zij zag angstvallig toe of de tengerheid van
zijn leedjes zich nog niet wat ronden ging, zij lette op de
fleurigheid van zijn lachjes en gebaartjes, op zijn eetlust, zijn slaap. Dan wist zij soms zelf niet of het verbeelding was wanneer zijn lichaampje eer broozer leek te
worden dan steviger, wanneer zij vond dat hij stiller in
zijn wiegje lag en minder vaak en vroolijk lachte. Wat
intusschen een feit was, dat was dat hij onbetwistbaar
vaker huilde dan hij buiten ooit gedaan had.
Vooral in de stille avonden was haar dit een kwelling,
wanneer Luuk, op dreef in de lamplicht-atmosfeer, de
invretende stoornis van het kindergeschrei slecht kon
hebben. Zij legde dan meestal haar werk maar neer,
trachtte in de slaapkamer bij zijn wiegje hem te sussen en
eindigde, wanneer dit niet hielp en het hielp vrijwel
nooit met hem op te nemen en in een doek gewikkeld
in haar armen neuriënd in het kleine vertrekje op en neer
te dragen. Zij wist wel dat zij het kind daarmee verwende,
maar vond in haar gekneld-zijn geen anderen uitweg.
Na een pooze aarzelen, schromend hem uit zijn werksfeer te trekken, sprak zij er met Lucas over, zegde hem
eindelijk haar toch maar vaag-omlijnde bezorgdheid uit.
Het viel haar mee dat hij geen ongeduld toonde voor
haar klacht die weinig grond scheen te hebben, zooals zij
had verwacht, maar aan den anderen kant verscherpte
zijn gereed ingaan op haar angstige vermoedens nog haar
ongerustheid.
„Laat een dokter komen" stelde hij voor. „Vraag maar
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aan Henriet wie zij voor de kinderen hebben. 't Is trouwens toch wel goed om vast eens te weten naar wie je
toe kunt loopen in geval van nood."
Zijn woorden hadden haar angst meer opgejaagd dan
gesust. Zij liet den dokter komen, legde hem zoo goed
zij kon hare vage angstgevoelens uit, herhaalde wat de
dokter in hun dorp van het kind had gezegd en wachtte
naast het wiegje, haar oogen vast aan zijn gezicht geklonken, de woorden die hij spreken zou. Het was geen
jonge man meer, een vijftiger ; heel zijn wezen ademde
die ingehouden dadigheid, die bedwongen haast van een
dokter met drukke practijk in een groote stad. Tine
voelde het en het enerveerde haar. „Hij let niet op hem,
hij heeft geen tijd voor hem," sneed het door haar heen.
Toch moest zij toegeven dat hij het kind nauwkeurig
onderzocht had.
„Ik vind niets," zei hij eindelijk, „absoluut niets. Het
ventje is gezond maar ... ja, 'n beetje teer, dat is zoo.
De voedingsv oorschriften van uw dokter daarginds zijn
goed, die kunt u blijven volgen en dan van lieverlee wat
versterken. En dan de buitenlucht, u moet maar veel met
hem naar buiten gaan als 't weer het eenigszins toelaat."
Zijn woorden hadden haar wel iets gerustgesteld, maar
scherper en smartelijker dan ooit had zij weer betreurd
de zonnige heide, het groenig-gouden loofbosch, de geurend-warree dennenbosschen, heel dat verloren paradijs.
Van nu af ging zij, bij goed weer elk uurtje dat zij voor
hem vrij kon maken met Jantje naar buiten. Dan sjouwde
ze zwoegend, wanneer Luuk niet thuis was of wanneer zij
hem niet uit zijn werk wilde halen, de kinderwagen de
vier trappen af, dan, na een haastig weer naar boven
hollen, het kind. Langs den kortsten weg zocht zij dan
de rustige zonnige grachten of een stil beboomd plein.
Zoo lang mogelijk uitblijvend om hem maar van de nog
milde najaarslucht te doen genieten, moest zij zich dan
ten slotte vaak nog haasten om op tijd thuis te zijn, en
zag dan al lang van te voren op tegen de marteling van
de vier knauwende trappen.
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Maar het leek haar toe dat Jantje wat flinker werd,
dat zijn fijn snuitje wat meer kleur kreeg, zijn lachjes
kraaiender werden en overvloediger, de gebaartjes van
zijn zich rondende leedjes wonnen aan resoluutheid en
kracht. Van dat oogenblik leken haar alle moeiten gering.
Zij deed al het werk vlugger en gemakkelijker, vond meer
tijd nog voor Jantje en verdiepte zich, onder dit alles
door, in Luuk's werk, waarvan hij haar zoo nu en dan
met een enkel woord iets vertelde.
Hij werkte in dezen tijd, in tegenstelling tot vroeger,
toen hij vaak moeizaam had moeten zwoegen voor wat
hij bereiken wilde, met een bijna spelende gemakkelijkheid. Het leek of alle gedachten die stroef en vast in hem
hadden gelegen losgewoeld waren en slechts wachtten op
zijn greep. Hij schreef nu weer geregeld zijn wekelijksche
artikeltjes voor „Het Algemeen Nieuwsblad", luchtige
vluchtige soms geestige causerietjes, waartoe hij zichzelf
vroeger nooit in staat zou hebben geacht, werkte ook
weer bij tusschenpoozen aan zijn literaire studies voor
„de Spiegel", alleen zijn meer dan half-voltooide roman
bleef liggen en niets kon hem bewegen dit werk weer op
te nemen. Maar de alleene en onverdeelde aandacht van
zijn heele wezen, zijn liefde, veel sterker dan hij ooit
uitsprak, het stil omdroomen van zijn diepste gedachten,
zijn teeder-innigste en stormend-verruktste voelen was
voor zijn drama. Hij werkte er langzaam aan en bedachtzaam, als met ingehouden passie, scherp-zuiver proevend
iederen zin, elk woord. Dag aan dag opnieuw doorleefde
hij het grootsch geburen van zijn wordende schepping.
Met dat al waren hun inkomsten in dezen tijd gering,
want buiten de wekelijksche artikelen in „het Algemeen
Nieuwsblad" en zoo nu en dan --, lang niet iedere maand
een studie in „de Spiegel" publiceerde hij niets. Het
werd al meer het groote werk, waaraan hij arbeidde, dat
al de spanning van zijn geest, al de daadkracht van zijn
lichaam eischte.
Hemzelf deerde deze financieele kant van de kwestie
trouwens weinig, of juister, hij ging aan zijn aandacht
,
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voorbij. Tine echter, die er dagelijks mee te maken had
en, wijl zakelijker in die dingen dan Luuk, van den aanvang af de geldelijke aangelegenheden had beheerd,
voelde een nieuwe beklemming haar hart omnijpen als
zij bevond, dat er meer, veel meer uitging dan inkwam,
dat hun kleine bezitting, toch al verminderd door de
onkosten voor haar bevalling en voor de verhuizing,
sterk aan het interen was. En hun leven kwam zooveel
duurder hier dan buiten : de huur hooger, natuurlijk ook
de belasting, en al wat zij noodig hadden aan allereerste
levensbehoeften betaalde zij ongeëvenredigd veel duurder
dan zij het ginds had gedaan.
Toch had zij nog niet den moed om met Lucas hierover
te spreken, of liever, zij wilde om zijnentwille geen gehoor
geven aan haar toch zoo sterk verlangen om deze benauwende zorg met hem te mogen deelen, zich aldus ontlastend van een deel dier kwelling. Zij wilde om niets hem
hinderen in de strakke opvlucht van zijn geest, vreesde
bovendien zijn houding tegenover deze kwestie, waarvan
toch weinig steunend meevoelen, veeleer een verwijt aan
haar „benepenheid" en altijd „piekeren" zou te wachten
zijn. Zoo zweeg zij en droeg ook dit alleen, de Bene zorg
sussend met de andere : haar nooit geheel geluwde angst
om Jantje, haar nog immer onbevredigde verlangen
naar Moeder, en, geniepig-benauwend over deze twee
groote dingen heen, de dreigende geldzorg.
En in Lucas was, ononderbroken, als een voortschrijden zonder om - of terzij zien, de stage opgang naar het
Eene.
Langzaam besteeg Lucas de breede steenen trap in het
groote kantoorgebouw van Van Loenen's Uitgevers
Maatschappij. Als een stolp van koelte stond het steenen
trappenhuis over hem na de atmosfeer van bijna zomersehe lauwheid buiten, waarin de ijle herfstboomen ternauwernood bewogen.
Boven in de twee ruime ineenloopende kantoren, waar
het door de ramenreeks overvloedig binnenvallende licht
O. E. XX 7
3
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menschen en meubelen als opslokte, zocht hij even ontwend door de donkerte der gangen, naar Leo Martijnse
rond en hem niet ontdekkend, liep hij ineens door naar
het welbekende kleine privé-kantoor waar hij hem aanwezig vermoedde.
Hij vond hem echter niet alleen, maar in gezelschap
van een jongen man, dien hij van aanzien kende als
een der jongere schilders, bezig naam te maken met
interessant en heel persoonlijk werk, Job Vroeghe. Hij
was tevens vast medewerker van „de Spiegel", waarin
hij wekelijks zijn knappe, meest on-Hollandsch geestige
carricaturen publiceerde.
Het was de eerste maal dat Lucas hem ontmoette.
Hij legde zijn portefeuille op de tafel neer. „Ik stoor
toch niet hoop ik ?"
„Welnee, volstrekt niet," kwam Martijnse's rustige
stem. Hij wreef zich de handen, een glimlachje zweemde
in zijn baard. „Maar laat ik jelui even aan elkaar voorstellen . . .
Maar de schilder, een stap vooruit doende, viel hem
in de rede :
„Die moeite kan je je wel besparen, old fellow. We
hebben allang van mekaar gezien wie we zijn en dan kan
je die poppekasterij wel achterwege laten. Wat zegt
u, meneer Lorelius ?" En hij stak Lucas een hand toe,
een stoere harige knuist, die dezen als een klem om de
vingers neep.
„Ik geloof anders, meneer Vroeghe, dat u onzen vriend
van een genoegen berooft door hem de kans te benemen
twee van zijn medewerkers „officieel" aan elkaar voor
te stellen," antwoordde Luuk met een plagende oogtwinkeling naar Leo. Die liep nooit zoo luchtig over de dingen
heen, was altijd een beetje gewichtig-doenerig, vond hij,
wat zwaar op de hand.
Maar Leo's breede witte hand wuifde de woorden weg.
„Beeldt je maar niets in, vrienden."
Even aan zichzelf overgelaten, terwijl Martijnse en
de schilder hun bespreking voortzetten, beschouwde
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Lucas van opzij de athletengestalte van Job Vroeghe.
Eer een Amerikaansche sportkerel leek hij in zijn ruig
grof sportpak, zijn zwaar-gezoolde schoenen. Zijn warrig
rood haar gloeide onder het goudige herfstlicht, dat door
het hooge raam, waarvoor hij stond, naar binnenviel.
Hij kon onder het spreken zijn beide handen in de broekzakken steken en zoo, met een paar forsche zwaaiende
rukken, al zijn kleeren rond zijn enormen corpus heen en
weer schuren, als een hond die zich uitschudt, zonder
dat dit van hem een onhebbelijken indruk maakte. Zijn
mond, bloedrood en met groote sterke tanden, ging herhaaldelijk bij lachen en praten wijd open en zijn oogera
waren helblauw en vreemd-bloot als van een kind.
„Wat een pracht-type !" dacht Luuk, „zoo'n kind
van 'n kerel ... zoo'n kerel van 'n kind ..."
Het gesprek tusschen de twee vervloeide, de schilder
trok met een ruk zijn broek rond zijn lendenen en zette
zich in de vensterbank.
„Ik mag er wel bij blijven, hè ?" vroeg hij gemoedelijk,
oogend van Martijnse naar Lucas.
Lucas had zijn werk uit de portefeuille genomen, het
neergelegd op Leo's schrijfbureau.
„De maandelijksche ' portie," glimlachte deze, het
opnemend. Even was het stil dan zei hij, de papiereb
wegleggend :
„Je hebt succes met je studies. Ze worden opgemerkt."
Niet dadelijk antwoordde Lucas. Dan, bruusk bijna,
gooide hij eruit :
„Dit is de laatste die je van me krijgt !"
Strak-verbaasd zag het rustige gezicht van Martijnse
tot hem op.
„De laatste ? En je bent nog niet half klaar met de
eerste reeks."
Een onwil steeg in Lucas bij het zeurig-nijpend gevoel
dat hij nu uitleg zou moeten geven, iets waartoe hij
allerminst de lust gevoelde. Als een koppig-weerbarstig
kind antwoordde hij alleen :
„Ja, dat weet ik wel. Maar toch is dit de laatste."
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Zijn lippen nepen zich samen en met een smalende
flikkering in zijn oogen gooide hij het hoofd achterover.
Martijnse speelde met een strookje papier, dat hij
dubbelvouwde en nog eens en nog eens.
„Ik vind 't beroerd," sprak hij langzaam en zachtnadrukkelijk. „Om te beginnen vind ik 't jammer van
de studies zelf, dat je erin steken blijft. Ze zijn heusch
wel de moeite waard. Maar dan ook ... je had ons deze
serie beloofd, we hebben erop gerekend, ze bij het publiek
aangekondigd en nu laat je ons zitten." Hij zag op, keek
Luuk vol in de weerbarstige harde oogen. „Jij zoudt
't toch ook waarschijnlijk een minder heusche daad
vinden als wij midden in onze verplichtingen waren blijven
steken en willekeurig-weg hadden gezegd : we publiceeren
ze niet verder."
Er waren twee dingen die Luuk staken in Martijnse's
betoog : ten eerste zijn voor de tweede maal den nadruk
erop leggen dat hij de studies goed vond en ten tweede
zijn zinspelen op willekeur. Het wekte een driftig verzet
in hem. Scherper dan hij wilde voer hij tegen :
„Beste jongen, je moet niet oordeelen zonder te weten
en niet doen of ik jullie oplicht door ineens uit louter
vadsigheid of onwil of zoo ... mijn verplichtingen niet
meer na te komen ! Er is geen sprake van willekeur en
als ik die dingen niet verder wil schrijven, dan heb ik
daar ook een reden voor."
Hij zweeg abrupt, maar hevig drong hem naar de
lippen wat hij eerst angstvallig in zich had willen opbergen. Zijn gêne viel weg tegenover dat groote kind in de
vensterbank, met half-afgewend gezicht naar buiten
turend. Zacht sprekend van ingehouden heftig-voelen
ging hij verder :
„Ik kan ze niet meer zoo schrijven als ik ze tot nu toe
geschreven heb, zonder in mijn eigen gevoel een oneerlijkheid te begaan. Ik kan je dat niet allemaal zoo vertellen wat er in me omgegaan is ... wat er in me gebeurd
is en eigenlijk doet er dat ook allemachtig weinig toe.
Maar d'r is iets in me gebeurd, er is iets in me veranderd,
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ik sta anders tegenover de dingen dan daarvoor. Ik zie ze
anders, ik voel de verhoudingen anders, de verhoudingen
van menschen tot menschen." Hij zweeg in het hulpebooze gevoel van met al deze woorden eigenlijk niets uit
te leggen. Het deed zijn onwil weer stijgen. Knorrig
voleindigde hij : „Hoor eens, als jij tot op zeker oogenblik
een bepaalde meening had verkondigd en je zag opeens
in een oogenblik van helderheid, dat je je steeds had
vergist, dan zou je ook niet blijven voortgaan met het
uitspreken van die meening, maai met je veranderd
inzicht voor den dag komen. Nou ... ik heb deze studies
allemaal vanuit een zekere geestesverhouding geschreven,
nu is die houding veranderd, doordat mijn inzicht veranderd is. De rest zou dus bij het begin passen alsof een
ander ze geschreven had. Ik heb 't eerst nog wel geprobeerd voort te gaan zooals ik begonnen was, maar het lukt
niet langer, ik voel 't voor mezelf als een oneerlijkheid."
Leo Martijnse zuchtte.
„Ja als de zaken zoo staan ... Daar kan ik niet over
oordeelen, natuurlijk. Maar toch, spijten blijft het me."
„Hij vindt me een stommeling." dacht Luuk hoonend,
„dat ik dit zoomaar wegsmijt, ook om het geld." Hij
vouwde de portefeuille dicht en een paar stappen in de
kamer doende, vond hij dat hij nu wel heen kon gaan.
„Ga je alweer weg ?" vroeg Martijnse.
„Och j
antwoordde hij, nurks nog.
Martijnse stak hem zijn hand toe en met de zijne in
diens vasten greep, zijn oogen in de rustige oogen van
Martijnse, wist Luuk even : 't was toch een goeie vent,
hij meende 't eerlijk met je !"
„En hoe is 't met Tine !" vroeg de ander.
„Goed, best gelukkig," zei Luuk verward plotseling,
als betrapt op iets.
„Doe haar mijn groeten."
„Ik zal 't doen."
„Als u 't goed vindt loop ik zoover mee," zei de schilder, die, opgestaan, met zijn hooge breede gestalte het
lichte raamvak verduisterde.
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Zij gingen een pooze zwijgend door de gedempte
nazomersche lichtspelingen van de bochtende gracht,
zonder dat zooals anders tusschen vreemden, dit zwijgen
een hinder was. Dan zei de schilder, zijn stem blank en
toch niet onverschillig :
„U neemt de dingen blijkbaar nogal serieus, meneer
Lorelius."
Een gloed brandde in Luuk's wangen op.
„Och," antwoordde hij, wat weifelig nog, toch zonder
den onwil, die hem tegenover Martijnse had bevangen,
„serieus . ' . . u moet niet denken dat 't „Prinzipienreiterei" van me is. Maar ik kan nu eenmaal niet iets
beweren dat ik niet meer voel."
„Natuurlijk niet," zei de schilder nuchter-eenvoudig.
„Maar daar zou ik me dan ook verder maar niet moeilijk
over maken."
„Dat is wel zoo, maar ..."
„Och welnee. Niks te maren. Je kunt nou eenmaal
niemendal doen tegen jezelf, daar helpt geen lievemoederen aan. En als je iets niet meer doen kunt dan laat je 't,
daar is 't mee uit."
Lucas glimlachte wat pijnlijk.
„Zoo eenvoudig zijn de dingen meestal niet, helaas."
Job Vroeghe wendde het gezicht naar hem toe. Weer
troffen Luuk de wijde onbesluierde helle k+nderoogen
onder de woeste roode vlamming van het haar.
„Als de dingen niet eenvoud;g zijn dan hebben wijzelf
ze oneenvoudig gemaakt."
„Daar noodzaakt het leven ons wel eens toe," zei Luuk
ietwat scherp.
De schilder haalde de schouders op.
„Nou ja," zei hij dan even later, „dat's allemaal goed
en wel. Maar dat neemt niet weg dat je van zoo'n grondprinciep toch maar eenvoudig de consekwenties hebt
te aanvaarden. Je kan iets doen.— volgens je eigen innerlijk dan of je kan 't niet. En als je 't nièt kan, dan doe
je 't ook niet. Simple comme bonjour."
Het waren zijn eigen gedachten, het beginsel waarnaar
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hijzelf, bewust of onbewust, steeds handelde, dat hem
dreef als een impuls. En toch nu hij den ander deze woorden hoorde spreken, ziedde de driftige begeerte in Lucas
op hem fel in het gezicht te smijten :
„'t Komt er zeker ook niet opaan of je daardoor maatschappelijk genekt wordt of niet !"
In norsch zwijgen liep hij verder. Ook de schilder sprak
niet meer. Bij een brug, waar hun wegen uiteen liepen,
scheidden zij, nadat Lucas zich de belofte had laten
afdwingen den schilder op zijn atelier te zullen komen
opzoeken.
Dezelfde stemming van kregele geïrriteerdheid was
nog in Lucas toen hij thuis de trappen opklom. Boven
vond hij de kamer leeg. Door het gele doek, gespannen
voor het bovenlicht, viel het daglicht, tot een warm-gelen
schijn gedempt, naar binnen ; een schuinsche zonnestraal
gleed nog door het zijraam in, waarachter hij het dakenverschiet, de boomen, de kerktoren in de wazige herfstatmosfeer als vermooid zag. Het hoekje onder de lamp
zag eruit of het zoo pas was verlaten : Tine's werkmand
stond er apen en op de tafel lag een opengeslagen boek
en een stapel naaiwerk. Toen hij zijn portefeuille op zijn
werktafel legde zag hij haar komen uit de slaapkamer
met Jantje op haar armen. Zij droeg een puntig uitgesneden lichtbruin japonnetje, dat losjes om haar heen
golfde. Hij had het haar al vaak zien dragen, maar nu
plotseling trof hem de harmonie van haar verschijning
met de omgeving en de atmosfeer. Zij glimlachte toen zij
hem zag en het kind, dat met een vuistje in de lucht
schermde, kraaide zachtjes.
Een teederheid zwol onverwacht, kalmeerend en verwarmend in Luuk's ziel, een innigheid die hem als verstikte, de woorden benam. Hij legde de armen om Tine
heen, omhelsde haar en het kind in eenen. Zij hief het
jongske tot hem op, praatte met zachte geluidjes :
„Daar is Vadertje, Jantje. Pak Vadertje dan, toe !"
En het kind kraaide harder, greep, schaterde
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Het was Luuk of hij uit een slaap ontwaakte en weer
tot het besef kwam van de oude zekerheden : zijn liefde
voor Tine en den jongen. Dicht naast haar zat hij op den
divan en hield de kleine rose voetjes van het jongske in
zijn handen, nam hem toen van Tine over en genoot als
van iets lang ontbeerds van het spartelende rose, dat hij
omgrepen hield.
Warm van geluk glansden haar oogen naar hem op.
„Eindelijk speel je weer eens met ons !" zong zachtjes
haar stem, zonder een klankje van verwijt erin. „Wat heb
je ons lang niet gezien ! Je deed maar niets als werken,
werken !"
Hij boog zijn hoofd naar het hare en kuste haar. Een
weekmakend berouw was er in hem om het zoo lang
verwaarloosde. „Lief klein vrouwtje van me," murmelde
hij aan haar oortje. „Je hebt een naren vent."
„Nee !" zei ze met innigen nadruk.
Toen Jantje in zijn wiegje was neergelegd, waaruit
nog telkens zijn kleine pruttelende geluidjes omhoogstegen, bleef hij nog naast haar, stil, zijn hand op de hare.
Door het zonnig-rustige vertrek dwaalde zijn kijken. Hij
dacht aan daarstraks, zijn gesprek met Martijnse, ver
leek het al weer weggegleden. Zonder verder nadenken
begon hij te spreken :
„Ik heb Martijnse daarstraks mijn laatste studie
gebracht ..."
Hij zag haar oogen groot en strak van dadelijk bange
verbazing naar hem opzien. Toch bleef het rustig in
hem. Nu zijn geërgerdheid om het hem irriteerende gesprek verslonken was, voelde hij dat wat er achterbleef
echt was en zuiver.
„En je was nog niet op de helft... Maak je ze dan toch
niet af ?"
„Ik kan 't niet."
Zwijgend bleef Tine naast hem, haar hand nog onder
de zijne, onbewegelijk. Toen met klare en rustige woorden
legde Lucas haar uit, wat hem niet zoo heel moeilijk viel,
want het was niet de eerste maal dat hij haar hierover
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sprak. Al eerder had hij haar zijn moeilijkheden uitgezegd en gezinspeeld op deze mogelijkheid. Toch zag hij
in haar blik de ontsteltenis wassen.
Hij trok haar dichter aan zich. „Schattie zeg eens wat."
Nog zweeg Tine, zij durfde haar stem niet vertrouwen,
want in haar keel sidderde het van tranen, plotselinge
verraderlijke tranen, die zij zelf niet wilde. Sterk herinnerde zij zich dien dag toen Luuk haar verteld had zijn
breuk met Molijn ; toen in dat oogenblik dat hij haar
moeilijk van zijn innerlijke worsteling sprak, was hij de
1,Terslagene geweest en zij degeen die troostte. En nu ? . . .
Een gevoel dat zij jegens hem tekortschoot doorkroop
haar, Loch vermocht zij wat in donkere benardheid in
haar opschreide niet neer te drukken. Met zware oogen
zag zij tot hem op.
„Je vindt me natuurlijk weer kinderachtig . . •" sprak
ze in haperende fluistering, en zij hoorde zelf hoe klein
en genepen klonk haar stem. „En ik wou ook wel anders
• • • maar . . . o 't wordt zoo moeilijk ! Nu dit weer ! Weer
zooveel minder elke maand . . . Er komt toch al zoo
weinig in, den laatsten tijd ! Zij streelde zijn vingers als
om den indruk van haar woorden te verzachten. „Ik
zeg je . . . ik bedoel dit natuurlijk niet als 'n verwijt . . .
jij kunt 't ook niet helpen . . . Maar zie je, we zijn toch
al zoo ingeteerd, eerst toen Jantje kwam en toen de verhuizing en alles is hier zoo duur. Iederen dag zie ik er maar
af gaan en er komt zoo weinig bij. ik heb 't je nooit willen
zeggen eerst . . . ik wou je niet hinderen in je werk. Maar

soms kon ik 's nachts niet slapen van angst . . ." Zij zweeg
met een hijgende snik die haar woorden afbrak, haar ontdaan gezichtje oplichtte met een schok. En zij staarde strak
van Luuk weg, een angst voer verwarrend door haar heen :
Nu zal hij boos zijn, driftig worden, me verwijten . . .
Maar Luuk's stem kwam zacht en troostend terwijl hij
haar afgewend gezichtje naar zich toeboog ; zij zag de
innigheid in zijn nu zachte oogen.
„Wat maak je 't jezelf toch moeilijk met al je gereken.
Dom klein vrouwtje dat je bent ! Denk je dan dat ik geen
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andere dingen meer schrijven zal nu ik met die studies
uitgeschedeh ben ? Je doet of ik daarmee voorgoed m'n
kruit verschoten heb ! Of ik nooit meer 'n cent zal kunnen
verdienen met m'n pen !"
Er klonk toch even een kregele toon in zijn stem, de
oude prikkelbaarheid die elk gesprek van dezen aard in hem
wekte, kroop weer op. Waartoe diende dat gezorg vóór
den tijd . Kon niet iedere dag zijn eigen lasten dragen ?
„Nu ben je boos ?" zei Tine met trillende stem.
„Welnee, maar je moet jezelf niet zoo kwellen. Waarom
toch je leven zoo te bederven met dingen die er nog niet
eens zijn ! Nu hebben we toch nog wel wat geld in huis ?"
„Ja ... maar niet zooveel ..."
„Nou ja, veel ..." Luuk gooide zijn kop naar achteren
met het kort-ongeduldige gebaar. Dan, met een plotselingen overgang kwam zijn glimlach weer aanlichten.
Diep keken zijn oogen in de hare. „Mijn vrouwtje heeft
toch altijd goed huisgehouden, zonder dat ze daar „veel"
voor gebruiken kon ! En dan poesje," zei hij zachter,
„er komt toch binnenkort ook weer : het derde kwartaal
van „het Algemeen Nieuwsblad" moet ik nog hebben,
met „de Spiegel" heb ik nog af te rekenen en nog wat
klein proza en een paar verzen, die hier en daar nog in
portefeuille liggen ... dat zal nu ook van lieverlee wel
eens los komen. En dan in 't voorjaar, in Mei, dan komt
er toch weer een afrekening van mijn roman."
Het leek hemzelf heel wat, deze opsomming, bevredigend en sussend voor Tine's klachten. En zij zelf, 'n oogenblik leek 't iets in haar te stillen, maar dan oversleurden
haar angstgedachten het weer : , En na dit alles, dan is
't ook op !" Ze zei het zacht en schromend, ze had het
uitgesproken voor ze zelf het besefte. Luuk's lachje was
haar een verwondering en even iets als verlichting.Haar
in bekommernis zich verkrimpend hart laafde zich een
oogenblik aan dien lach.
„Dan is 't op." herhaalde hij, zijn oogen vol zachten
pot. „0 gansje ! Zal je jongen dan nu al niet zorgen dat
er ook daarna nog wat komt ?"
,
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„Ik dacht..." stamelde ze, „je drama... dat is niet
„Nee," lachte hij „daar zullen we niet rijk van worden."
Ze wachtte.
„Maar ik zal heusch nog wel ander werk daartusschen
door doen, werk dat wèl wat inbrengt. Ik heb een reeks
artikelen in mijn hoofd. „Beschouwingen" wil ik ze
noemen . . die zullen zoowat parallel loopera met mijn
drama ... Die had ik voor „de Spiegel" bestemd. Ik
denk er vandaag of morgen wel mee te beginnen ..."
Tine voelde door dit alles haar bange beklemming niet
weggenomen. Al dit wat Luuk haar voorspiegelde leken
haar vaagheden na het rustig-zekere van wat hij had
weggegooid. Maar ze zei het niet, had niet den moed zijn
glanzend optimisme te verduisteren. En ook, ze voelde
zich te moe er nog tegen in te gaan. Het leek zoo hopeloos. Was het niet een zware last die zij opduwde, aldoor
maar opduwde, tegen een berg ? En Luuk, die daar maar
niets van scheen te zien of te begrijpen, liet haar maar
tobben. Een zielig gevoel van alleen te staan ommuurde
haar als een kou.
„Zal je dan weer blij zijn ?" vroeg Luuk, over haar
gebogen, een liefkozing zijn stem
„Ja," fluisterde ze met trillende lippen, week van
hunkering, „ik wil zoo graag."
Hij lachte zachtjes, trok haar naast zich achterover
op den divan. Stil, met dichte oogen liet zij zich liggen
in zijn armen, liet ze zijn zoenen over zich gaan, zacht
en koesterend. Ze genoot van de weelde van zijn teederheid, toch was te schrijnender daaronder de pijn van de
innerlijke eenzaamheid.
„Hou je nog van me ?" ging zijn fluistering over haar.
Ze opende haar oogen, vlak onder de zijne.
„Ja ... God dat weet je toch !"
„En ... geloof je nog dat je jongen wat kan ... dat ie
wat goeds zal maken ?"
Een milde ontroering kwam warm Tine doorstroomen.
In de weifelige intonatie van zijn vraag hoorde zij weer
hoe toch zijn wezen haakte naar het hare ; als een plotse-
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linge kracht voelde zij weer den band die, dieper en ondanks alles, hen immer bond.
„Ja dat doe ik," antwoordde zij, plechtig bijna. Dan
sloop een glimlach om haar mond. „Nu ben je mijn
kindje weer, mijn groote jongen," lachte zij zachtjes.
Zij trok zijn kop in haar armen en liefkoosde hem. ,Twee
jongens heb ik, een groote en een kleine ... maar de
kleine is dikwijls veel verstandiger dan de groote ..."
„En van de groote heb je heel wat meer last hè ?"
zei Luuk als een plagende scherts, maar Tine hoorde
de bitterheid die onder het lachje trilde.
Toen vernevelde alle klacht en alle wrok in haar ziel
en zijn oogen dichtkussend, zei ze eenvoudig :
„Och nee, hij is goed zooals hij is ..."
Het was Jantje die hen deed opstaan door een hef t ige
huilbui. Luuk boog zich over de wieg, lachend om het
roode vertrokken bakkesje, en stak de handen uit.
„Nee Luuk, neem hem er nu niet uit nu hij huilt,"
protesteerde Tine, „je hebt me zelf geleerd, dat ik hem
daarmee verwen."
Maar Luuk had al, met dekentjes en al, het jongske
omhoog getild.
„Laat ik toch ook eens inconsequent zijn en hem verwennen. Daar behoef jullie vrouwen toch niet het monopolie van te hebben ?"
Op zijn schoot wiegde hij het kind, dat, dadelijk zoet
nu, met groote oogen rondkeek en zachte lachgeluidjes
uitkraaide.
„Morgen heb ik er de last van," pruttelde Tine, maar
gepaaid en bekoord kwam zij er naast zitten, genoot,
meer nog dan van het kind, van den glimlach om Luuk's
mond en der. diep-warmen glans in zijn nu zachte oogen.
Ontroering kroop in haar op om het sterk besefte
geluk, dat de quintessence leek van het leven.
„0," dacht ze, „ik moet probeeren dat andere de baas
te worden.
Dit is allemaal zoo mooi en zoo goed... en dit is
toch het eenige ..."

CRIS(S IN HET OUDE AEGYPTE
DOOR

Prof. Dr. G. V.
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LEEUW.

Er zijn twee dingen, welke, bij het onderzoek van
beschaving en geschiedenis van het oude Aegypte, den
buitenstaander terstond als merkwaardig opvallen, den
vakman zich steeds dieper als uiterst belangrijk inprenten.
Het eerste is de felle, hartstochtelijke strijd, de eeuwen
door, tusschen den Aegyptenaar en den dood. Van eene
bepaalde soort texten is gezegd, dat zij één groot protest
zijn tegen den dood. Men zou hetzelfde van bijna het
gansche leven en denken der Aegyptenaren kunnen
zeggen. Hunne energie werd voor een zeer groot deel
gebruikt in dien strijd en dat protest. Met de uiterste
zorgvuldigheid werd het lijk gemummificeerd (de duur
van het lichaam moest den duur van het leven waarborgen) ; minutieuze zorg werd besteed aan begrafenis
en graf (deze zorg voor het „huis" van den doode leidde
zelfs tot de machtige conceptie der koningsgraven, pyramiden, met hun ontzaglijke steenmassa den vijand als
toegeslingerd) ; offers werden gebracht en gebeden gereciteerd voos' de dooden, die op deze wijze in letterlijken zin
in het leven werden gehouden ; spreuken werden hun meegegeven in de kist, woorden van eeuwig leven, welker
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gebruik hun de onsterfelijkheid zou verzekeren. Waarlijk,
in Aegypte is het menschenmogelijke gedaan om de
stelling tot waarheid te maken, dat dood eigenlijk leven
is. Wat men in de natuur zag : de zon die ondergaat,
maar weer verrijst ; de vegetatie, die afsterft maar weer
herleeft dat wilde men met al zijne krachten waarmaken. Er is iets tragisch in deze duizenden jaren durende pogingen tot eeuwig leven. Maar soms ook iets van
triomf. Het herinnert aan het sterke overwinningsbewustzijn van Paulus, wanneer een zéér oude text bevestigt : Als ik sterf, is mijn ka (het durende levensbeginsel
van den mensch) machtig.
In de tweede plaats valt op de prachtige organisatie
der Aegyptenaren. Het aegyptische volk lijkt in sommige
opzichten op het. duitsche : in titelzucht (de titel „geheimraad" werd daar uitgevonden !), maar ook in kracht en
zekerheid van organisatie. Aegypte moet een echt ambtenarenland geweest zijn, in den goeden, natuurlijk ook
in den minder gunstigen zin. Van den koning in sommige perioden de alleenheerscher en eigenaar van het
land liepen de draden over alle provincies. Er heerschte
een uitnemend, tot in kleinigheden uitstekend functioneerend regeeringssysteem. Het gevolg was eenerzijds eene
vaak drukkende en lichtelijk belachelijke bureaucratie ;
maar anderzijds een geweldige bloei : reeds in het Oude
Rijk 1 ) was er een zeer ontwikkelde, ook overzeesche handel. Vlootexpedities werden uitgerust. Mijnen in grooten
omvang ontgonnen. In het binnenland heerschte veiligheid en rust.
Wanneer er nu crisis komt in Aegypte, dan zijn het
natuurlijk in de eerste plaats deze twee in het oog vallende
punten, welke bedreigd worden : onsterfelijkheidsgeloof
en organisatie. Wij kunnen dus spreken van eene
geestelijke en eene maatschappelijke crisis. Beide hangen
samen.
;

1) + 2800-2300 v. Chr.
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Er is eene reeks van aegyptische geschriften, die we
kunnen rekenen tot de bespiegelende en vermanende
literatuur. In die geschriften worden ons crisistoestanden
geschilderd, die hoogstwaarschijnlijk hebben bestaan
na den val van het Oude Rijk (+ 2200 v. Chr.), in de
lange periode, welke voorafging aan de opkomst van het
Middelrijk (+ 2000-1800 v. Chr.). In het Oude Rijk was
alle macht in handen van den Pharao. De vele graven en
baronnen uit de provincie hadden niets te zeggen. Er was
een krachtig, gecentraliseerd gezag. Aan het einde van
het Oude Rijk schijnt de man om zulk een gezag te handhaven ontbroken te hebben. Onder zwakke koningen
ging het Rijk bijna te gronde. Er kwam crisis.
Het is wel merkwaardig om te zien, hoe hier eene ontwikkeling van meer dan duizend jaren eensklaps wordt
stopgezet en bijna verdwijnt. Het Oude Rijk had eene
beschaving gekend, op het gebied van wetenschap en
kunst, godsdienst en letteren, handel en nijverheid, die
zeer oud moet zijn geweest en welker oorsprong zich
verliest in het voor-historische. Deze oeroude, langzaam
tot een hoogen trap van volmaaktheid gekomen cultuur
is plotseling weggevaagd en er volgen verscheidene
eeuwen van volstrekte obscuriteit en vergaande verwarring.
Het schijnt zóó gegaan te zijn, dat de gouwgraven en
leenmannen uit de provincie gebruik maakten van de
zwakheid der regeering om zich zelfstandig te maken.
In plaats van de alleenheerschappij brak nu voor Aegypte
een feudaal tijdperk aan. Het groote, streng gecentraliseerde rijk viel uit elkaar in tallooze kleine, elkaar
bestrijdende staatjes. Gevolgen : algemeen verval en
chaotische toestanden. Precies als na den val van het
karolingische rijk in Europa. Zoo'n obscuur tijdperk kan
lang duren. Het duitsche rijk was in dezen oorlog de
verbrokkeling en het particularisme van eeuwen lang
nog niet te boven gekomen. In Aegypte duurde het meer
dan driehonderd jaar, vóór de krachtige heerschers,
met veie het Middelrijk wordt gerekend te beginnen, van
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den chaos eene regeering met vazallen wisten te maken,
die allengs weer veel op den absoluten regeeringsvorrn van
het Oude Rijk ging gelijken.
Intusschen : te oordeelen naar de bovengenoemde wijsheidsliteratuur, schijnen de crisisj aren verschrikkelijk
te zijn geweest. De woede der nieuwe machthebbers
tegen het ancien regime werd gruwelijk gekoeld. Graven
en pyramiden werden verwoest ; prachtige kunstwerken
(de beelden der oude koningen !) vernield of door elkaar in
een put gesmeten ; tempels geschonden. De heerlijkheid
van het oude is wel geheel vergaan. Het koninklijk huis
--. als het er is is eene parodie van wat het zijn
moest, de koning is een roofgraaf geworden als de andere.
Een ambtenaar beroemt zich : Ik redde mijne stad in de
dagen des gewelds voor den schrik van liet koninklijk
huis.
Komen wij tot de texten zelf. Zij zijn echte „literatuur" ; de taal is verzorgd en bloemrijk, vaak zelfs
gezwollen en gezocht, maar toch ook niet zelden werkelijk dichterlijk en doorloopend krachtig. In strophen,
gewoonlijk beginnend met eenzelf de inleidingsformule
legt de dichter zijn klachten en leeringen neer. Vaak gaat
aan het geheel eene anecdotische inleiding vooraf, welke
de situatie moet aangeven, waarin de dichter heeft
gesproken.
Ik geef uit deze literatuur eerst eenige voorbeelden
met betrekking tot maatschappelijke crisistoestanden.

I.
De priester uit Heliopolis, die omstreeks 1900 voor
Christus schreef, blijft in zijne beschrijving nog tamelijk
algemeen 1 ) : „Er hebben veranderingen plaats. Het is
1) Hier en in het vervolg citeer ik vrijwel letterlijk. De besproken texten zijn in het algemeen duister en slechts gedeeltelijk
met zekerheid te vertalen. Vandaar dat veel moet worden weggelaten. Over het geheel volg ik de voortreffelijke vertalingen van
Gardiner en Ernian.
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niet als verleden jaar. 't Eene jaar is al zwaarder dan 't
andere. Het land is in verwarring, het recht buitengeworpen. Onrecht is binnen de Raadkamer. De ordinantiën der goden worden verwaarloosd. Het land is ellendig, overal heerscht rouw. Steden en provinciën zijn in
droefenis. Ieder moet onrecht dulden. Eerbied is er niet
meer. Elken dag wordt het morgen en men schrikt voor
hetgeen er (weer) gebeurd is." Een land in crisistoestand
dus. De priester heeft er den moed bij verloren, zijn hart
dreigt te breken van verontwaardiging : „Ik ben bedroefd.
Ik kan slechts met moeite mijne kalmte er bij bewaren.
Een ander hart zou breken."
Het volk is als zoo vaak gematigd onverschillig,
zelfs in zijn lijden ... Al het volk zwijgt er over. Het heele
land is diep bewogen. Maar de gezichten der menschen
staan effen. Niemand is wijs genoeg om het te weten,
niemand brutaal genoeg om het uit te spreken." Maar .. .
niemand is dan ook „vrij van kwaad, alle menschen doen
het gelijkelijk". Allen hebben het hunne gedaan aan de
algemeene ellende. En „eiken dag staat men op om te
lij den."
Is het deze algemeene demoralisatie, welke nog nawerkt ook in het begin van het Middelrijk ? De sombere
toon, waarop Amenemhat I zijn jongen zoon vermaant,
h A wantrouwen en de verbittering, die hij in zijne woorden legt, schijnen ook in het onder een forschen heerscher tot nieuwe kracht gekomen rijk bedoren toestanden te veronderstellen. Aldus spreekt de koning, blijkbaar na een mislukten aanslag van hovelingen op zijn
leven :
Hoor naar hetgeen ik u zeggen zal,
Opdat gij koning moogt zijn der aarde,
Opdat gij koning moogt zijn van Aegypte,
Opdat gij het goede moogt vermeerderen.
Verhard u tegen alle onderdanen.
Het volk acht slechts wie het onderdrukt.
Nader hen niet alleen,
Vul uw hart niet niet een broeder,
O. E. XX 7

4
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Ken geen vriend,
Maak u geen boezemvriend,
Want daarvan is het einde niet te zien.
Slaapt gij, zoo hoed uw leven,
Want een man hééft geen volk
In den dag des kwaads.
Ik schonk den bedelaar, ik voedde den wees,
Ik hoorde aanzienlijken en geringen.
Maar die mijn brood at, stond tegen mij op ;
Dien ik mijne hand gaf, deed mij vreezen.

Dit is de bittere wijsheid van een man, die met vele
idealen begonnen is, maar wie ondank en ontrouw alle
vertrouwen hebben ontnomen.
Het uitvoerigste en veelszins merkwaardigste gedicht
over de sociale crisis, staat bekend als de „vermaningen
van een aegyptischen wijze" en bevat de aanklacht van
zekeren Ipuwer tegen den koning, volgens hein de oorzaak van alle ellende. De anecdotische inleiding, welke de
mise en scène moet hebben bevat, is verloren. Wij kunnen
uit het gedicht opmaken, dat de wijze Ipuwer, bij den
koning ontboden om zijne meening te zeggen over de
oorzaak van den droeven toestand in het Rijk, daaraan
met de meeste vrijmoedigheid in tegenwoordigheid van
zijne,majesteit in dier voege gevolg geeft, dat zijn betoog
uitloopt in eene groote aanklacht tegen den Pharao.
Ik geef een overzicht van het belangrijkste uit den
inhoud naar de onderwerpen, welke de schrijver door
elkander behandelt.
Opstand en relletjes. „Voorwaar, het land is vol samenzweerders. De oversten des lands vluchten. De gemeene
man wapent zich. Vogelvangers hebben zich in slagorde
geschaard, moerasbewoners naar de wapenen gegrepen.
Elke stad zegt : laat ons de machtigen onder ons klein
krijgen !" De beurt van het volk is gekomen. Eerste
gevolg is, dat de administratie, de glorie van den Aegyptenaar, overhoop raakt. „Voorwaar, de documenten van
de schitterende rechtzaal zijn weggenomen. Men loopt
er zoo maar in. Publieke gebouwen worden geopend, de
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belastingcohieren geroofd (om te bevroeden redenen !),
beambten gedood en (wat nog erger is !) hunne papieren
gestolen. De geschriften der klerken worden vernield,
hunne wetboeken weggeworpen. Men trapt er op in de
openbare plaatsen, de gemeene man breekt de rollen
open op straat." Wij kunnen de bittere verontwaardiging
begrijpen van den ordelijken, ambtelijken Aegyptenaar,
die de registers van Burgelijken Stand en Kadaster zoo
behandeld zag !
Tot in het paleis dringen de opstandelingen door :
„Zie, een paar wettelooze mannen hebben het gewaagd
het land te berooven van het koningschap. Men heeft
het gewaagd op te staan tegen de kroon." De residentie
is bezet. „De geheimen der koningen van Aegypte worden
openbaar gemaakt. Aegypte weent. De voorraden van het
paleis zijn gemeen bezit van een ieder ; het hof is zonder
inkoms ten." Misschien hadden de paleisplunderaars wel
honger !
Stilstand van den handel is het eerste gevolg der wan-.
ordelijkheden. Er is niets te doen. Er worden geene
pyramiden meer gebouwd, „de werklieden worden landarbeiders." De eeredienst staat stil ; wie daaraan werkte,
„verricht slavendiensten." Eens was er groot verkeer over
zee, maar nu : „De menschen zeilen tegenwoordig niet
meer noordwaarts". Alles gaat achteruit : „hoe komen we
aan cederen (van den Libanon) voor onze mummies ;
de cederen, met welker produc Len priesters begraven
worden, met welker olie voornamen gebalsemd worden,
overal ter wereld !" Maar cederhout komt niet meer aan,
evenmit als goud. Deze tijd — o gruwel ! — vraagt niet
meer naar mooie begrafenissen, nog minder naar priesters en voornamen. Eel ironisch wordt Ipuwer : De overzeesche handel ligt stil, maar „wat een geluk is het, dat
het volk der oasen komt met zijne kruiderijen voor de
feesten . . ." Dat klinkt ongeveer, als had men, toen
Rotterdam stil lag, verzucht : wat een geluk, dat er op
de Veluwe toch nog klompen gemaakt worden !
Ook staakt men den arbeid, zonder noodzaak. „Zie,
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geen handwerkslieden arbeiden meer. De waschman
weigert zijn last te dragen. De Nijl overstroomt (en geeft
'vruchtbaar land), toch ploegt niemand." Er komt aan
alles gebrek. Weer wordt Ipuwer bitter : „Waartoe dient
eene schatkist zonder inkomsten ? Vroolijk is voorwaar
het hart van den koning, wanneer hij theorieën binnenkrijgt !" Er waren blijkbaar ook toen al menschen genoeg, die den koning schoone maatschappelijke theorieën
aan de hand deden.
Uit dit alles komt gebrek en hongersnood voort. Het
doet ons aan de beschrijvingen van het Petrograd en
Weenen van 1919 denken, wanneer we lezen : „Voor de
meeste kinderen is er geen brood meer. Er is geen voedsel.
Zelfs vorsten zijn hongerig en ellendig. Voorwaar, men
eet gras en spoelt het naar binnen niet water. Voor de
vogels zijn vruchten noch kruiden meer te vinden. Het
eten wordt weggenomen van den mond der zwijnen.
Romentom is het graan verwoest. Iedereen zegt : er is
niets ! De voorraadschuren zijn leeg geplunderd, de
wachters gedood." Men gaat vrijwillig in den Nijl : „de
krokodillen zijn vol van hetgeen zij hebben gegrepen. De
menschen komen tot hen uit zichzelf. De rivier is bloed
geworden, maar de menschen drinken er toch uit. Zij
dorsten naar water, maar schrikken terug voor het eten
van menschen". Afschuwelijk, zoo vol is de Nijl !
De onreinheid neemt toe. „Voorwaar, de menschen
zijn als moddervogels. Vuil is over het land. Er is niemand
wiens kleeren wit zijn in dezen tijd."
Men krijgt ook last i an vreemdelingen. Wij behoeven
daarbij niet, zooals wel is geschied, aan een bepaalden
inval van een vreemd volk te denken. Aan de woestijngrens van Aegypte keken altijd de barbaren over den
rand, gereed om, bij elk teeken van zwakker bestuur,
zich langzaam door het begeerde cultuurland te verspreiden. Deze indruppeling van vreemde elementen was
blijkbaar ook in dezen crisistijd bizonder groot. Althans
Ipuwer klaagt : „Overal zijn de woestijnbewoners Aegyptenaren geworden. Er zijn nergens meer (echte) Aegyp-
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tenaren." Hij voelt zich blijkbaar niet meer baas in eigen
land. Iets, dat in crisistijd meer voorkomt.
Het wordt, misschien mede tengevolge dezer infiltratie
van vreemde elementen, hoe langer hoe onveiliger. ,,Een
man gaat uit ploegen met zijn schild. De man met den
boog staat altijd klaar, de boosdoener is overal. (wie
denkt niet aan de edele lieden met revolver en machinegeweren in de met revolutie gezegende landen van onzen
tijd ?). Der menschen have wordt weggevoerd. Ebbenhouten kisten worden opengebroken, kostbaar acaciahout gekloofd. Op de wegen loert men : er zitten menschen
achter de struiken tot een verlaten reiziger komt, en zij
plunderen zijn vrachtje ; wat hij hij zich heeft, wordt
gestolen, hij zelf met stokslagen getrakteerd. De lafaard
rooft het bezit van den dappere." En dit alles in dat
Aegypte, waar, in rustiger tijd, de districtshoofden zich
beroemen, dat men onder hun regiment 's nachts langs
den weg kon slapen en dat geene weduwe zonder recht
bleef.
Ontvolking, teruggang van het geboorte- en stijging
van het sterftecijfer, bedreigt hei land. „Er is gebrek
aan vrouwen en er worden geen kinderen meer geboren.

Chnum (de pottenbakker -- god, die de menschen kneedt
uit leem) vormt de menschen niet meer". Waartoe ook ?
Men sterft immers toch ! „Vele dooden worden begraven
in de rivier (in Aegypte, waar alles afhing van eene ordelijke begrafenis !) ; de stroom is graf geworden. Voorwaar, de menschen worden schaarsch. Overal ziet men
een man zijn broeder in den grond stoppen. Zij, die (vroeger) op de balsemplaats kwamen (na gene begrafenis
in optima forma) worden nu zoo maar op de hoogvlakte gelegd. Chiium is moede geworden en zucht ervan."
Sommigen hebben onder dit alles niets geleerd. Er is
nog altijd verdrukking door de meesters. „De slaven zijn
bedroefd van hart ; de vorsten voelen niet mee met hun
menschen in hunne blijdschap. Vele huizen verbranden,
maar het koninklijk paleis staat vast en duurt," heet het
schamper. Wie zoo verstandig is „eerre edele dame te
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trouwen, wordt door schoonpapa geprotegeerd. Maar wie
niets heeft, hem doodt men."
Gewoonlijk is het wel anders. „Er is geen man meer
van gisteren." Allen zijn no uvea ux riches of no uvea ux
pauvres. Wij krijgen eene levendige beschrijving van het
verschijnsel, dat wij gewoon zijn als O.W. aan te duiden.
„Voorwaar, arme menschen zijn in het bezit gekomen
Hij, die zich geen paar sandalen
van goede dingen.
Hij, die zich
kon laten maken, bezit nu rijkdommen.
geen doodkist kon laten maken, bezit nu een familiegraf. Maar. . . de bezitters van graven worden neergelegd
Hij, die zich geen kamer kon
op de hoogvlakte.
Wie
laten bouwen, bezit nu een huis met muren.
nooit zelfs op een muur sliep 1 gt nu in een bed. Maar
edele vrouwen liggen op stroo ; vorsten zijn in de voorraadschuur (als slaven). Hij, die den droesem voor zich
bedelde, bezit nu overvloeiende bekers. Maar de rijke
brengt den nacht door dorstende. Hij, die zich nimmer
een pak kon laten maken, draagt nu fijn linnengoed.
Maar de bezitters van mooie kleeren gaan in lompen.
Hij, die nooit eene boot bouwde, heeft thans schepen.
Maar wie ze bezat, mag er naar kijken : hij is ze kwijt ! —

Wie niets wist van de lier, is eigenaar van Bene harp
(alsof wij zeiden : wie nog geen harmonica kon spelen,
koopt nu een vleugel). Die kaal was en geen haarwater kon betalen, bezit nu kruiken met liefelijke myrrhe.
Zie, de armen van het land zijn rijk geworden, maar
de welgestelde bezit niets meer."
Er is een dienstbodenvraagstuk : „Hij die geen dienaren had, houdt slaven. Die bode was, stuurt nu een
ander. Maar die aanzienlijk was, doet zijne boodschappen
De meid, die nog geene doos bezat, heeft nu een
zelf.
koffer. Die haar gelaat gewoonlijk in het water bezag,
heeft nu een spiegel. Iemands huisvrouw is (minder dan)
de dochter van zijne dienstbode. Goud, zilver en edel-

steenen sieren de halzen van slavinnen. De meiden zijn
los in haar mond. Wanneer haar meesteres iets zegt
ze hebben er lak aan."
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De wereld is omgekeerd : „Voorwaar, het land draait
rond als een pottenbakkerswiel", en ook wie niet zoo
conservatief is als Ipuwer en de meid gaarne haar spiegel,
den kaalhoofdige zijn haarmiddeltje gunt, heeft deernis
met het lot der slachtoffers. Het herinnert wel weer
levendig aan eigen tijd, wanneer wij lezen : „Er zijn
genoeg goede dingen in het land (waarschijnlijk voor
O.W.-ers en Schieber !). Toch zeggen de huisvrouwen :
hadden wij maar iets te eten. De leden der edele vrouwen zijn er droevig aan toe, bedekt als ze zijn met lompen. Hare harten krimpen ineen, wanneer zij oude bekenden begroeten moeten. Die gekleed gingen in fijn lijnwaad, worden geslagen. Edele vrouwen werken als slavenmeiden. Maar de muziekmaaksters (slavinnen) zitten
in de salons. Edele vrouwen hebben honger. Wie bedden
bezaten, liggen op den grond."
Algemeene wanorde en demoralisatie hebben het land
overweldigd. „Der menschen harten zijn gewelddadig.
Een man beschouwt zijn zoon als zijn vijand. Men doodt
zijn bloedeigen broeder. Plagen zijn over het land.
Overal is bloed, de dood ontbreekt nergens. Men laat
het vee loopera, er is niemand om het bijeen te drijven.
Edele vrouwen geven hare kinderen in ruil voor een bed.
En het volk is vee. Onwetend te zijn behaagt hun
hart." Men ziet de wijze is over het volk al niet beter
te spreken dan de priester van Heliopolis. Het toppunt
van gruwel ziet de dichter in de schending van het
koningsgraf : „Er gebeuren dingen, waarvan men in lang

niet hoorde. De koning is weggenomen door schamele
lieden ; wat de pyramide verborg, is leeg geworden."
Wij begrijpen deze verontwaardiging, wanneer wij denken
aan den aegyptischen eerbied voor de dooden n het
algemeen, maar vooral voor de koningen van eertijds.
Straks zien wij, hoe van dergelijke, tegen het diepste
aegyptische gevoel indruischende gebeurtenissen vergaande skeps á s het gevolg kon zijn.
Droefenis heerscht alom. „De deugdzame man gaat
in rouw wegens de gebeurtenissen in het land. De vroo-
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lijkheid is verdwenen. Men hoort slechts jammeren en
klagen. Voorwaar, grooten en kleinen zeggen : ik wilde,
dat ik dood was. Kleine kinderen zeggen : waarom heeft
men mij het leven gegeven ? Zelfs het vee klaagt, de
dieren weersen". En de dichter zucht : „Kwam er maar
een einde aan de menschen, aan ontvangenis en geboorte !
O dat het tumult ophield in het land ! Wee mij vanwege
de ellende van dezen tijd !"
Het relaas van Ipuwer culmineert in eene reeks van
heftige verwijten aan den koning. Zijne schuld, de schuld
van zijn zwak bestuur is het, wanneer alles verkeerd is
geloopen. „Als drie menschen reizen op een weg, blijken
er ten slotte maar twee te zijn : de twee dooden den
eenen". Uwe schuld is dat en zoo veel meer. „Gij hebt
verwarring gebracht in het land ... Och, dat gij zelf
iets van deze ellende mocht proeven !" Wij weten natuurlijk niet of Ipuwer's diagnose van de kwaal de juiste is
geweest en of dus de oorzaak van alle ellende in niet meer
dan het wangedrag der regeering heeft gelegen. Wel
verstaan wij, dat bij zulk eene eenvoudige oplossing van
het raadsel der ellende de wijze niet wanhopig kan zijn.
Hij had het gemakkelijker dan wij., Flink aanpakken
maar en dan komt alles terecht, zoo roept hij den koning
toe. Er is veel bedorven, maar alles goed te maken.
Grijp u zelf aan, bestrijd de vijanden en dien de goden,
ge zult zien, hoe de ellende verdwijnt. De oude Aegyptenaar doet ons sterk denkerf aan die benijdenswaardige
menschen van onzen tijd, de zich zoo nobel boosmaken
over de verderfelijke maatregelen der staatslieden, die
vrede heeten te sluiten, omdat zij den vooruitgang weer
zooveel jaar achteruitzetten ! Alsof dat de ergste ellende
was, die in crisistijd openbaar wordt ! Wij zullen nog
zien, hoe ook Ipuwer eene diepere opvatting althans
kent.
Hervorming, verbetering is ook de leus van een ander
geschrift, waarover ik een enkel woord wil zeggen. Het
is het verhaal van den „Welsprekender Boer". De in-
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kleeding is weer novellistisch. Een arme boer is door een
ambtenaar van een groot heer onrechtvaardig en grievend behandeld. Hij wendt zich tot dien heer in eene
welsprekende rede, die hij telkens herhaalt, wanneer zijn
verzoek om recht geen gehoor vindt. De pointe van het
verhaal is, dat zoowel de edelman, Rensi, als zijn meester,
de koning zelf, ten slotte zooveel pleizier in de meesterlijke welsprekendheid van den boer krijgen, dat zij hem
telkens maar weer laten praten, in plaats van recht te
doen. Het verhaal is in Aegypte dan ook een soort klassiek specimen van gekuischte taal geworden. Door deze
literaire belangrijkheid heen komt evenwel nog duidelijk
iets anders aan den dag, dat oorspronkelijk bij den schrijver of zijn voorbeeld moet hebben voorgezeten. De
oorzaak nl. van het kwaad, in casu den boer aangedaan,
maar dan ook in het algemeen beschouwd, wordt dieper
gezocht, dan door Ipuwer : er is gebrek aan sociale
rechtvaardigheid. Wanneer ieder zich maar richtte naar
recht en billijkheid, onpartijdig hoog en laag het zijne
gevend, dan zou alles veel beter gaan. Maar, wanneer de
weegschaal niet zuiver meer is, raakt de wereld uit haar
voegen. Er moet recht zijn voor allen. Hier breekt een
sociaal gevoel zich baan, dat 2000 jaar vóór Christus
wonderlijk aandoet. Het Recht wordt door den boer
verheerlijkt in ook ons nog treffende woorden : „Rechtvaardigheid is v oor de eeuwigheid bestemd. Zij daalt
ten grave met hem, die haar beoefende. Zijn naam wordt
op aarde niet uitgewischt, men herinnert zich zijne goede
daden." Zelfs wordt verband gelegd tusschen ethiek
en religie : God beveelt het recht, „zóó kwam het uit Gods

mond : spreek waarheid, doe recht. Want die zijn groot,
machtig en blijvend. Het loon zal u niet ontgaan, maar
u volgen in de toekomende zaligheid."
Ook hier dus verwacht men het van hervorming en
verbetering, zij het dan, dieper dan hij Ipuwer's optimisme
(misschien nog hopeloozer tevens ?), van hervorming
van 's menschen innerlijk.
In ieder geval moeten we niet vergeten, hoe merkwaar-
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dig het is, dat duizenden jaren vóór onze jaartelling een
dichter een boer kan laten zeggen tot een hooggeplaatste,
dat God recht wil voor allen.
Vlakker, platter, hoewel soms zeer raak zijn weer de
vermaningen van den rationalist Ptahhotep, die men
gewoonlijk ook tot deze literatuur rekent : nuchtere
wijsheid van een man, die het leven kent :
„Als gij weinig beteekent, oriënteer u naar een bekwaam man en wat gij doet zal wel zijn in het oog van
den koning.
Volg uwe begeerte zoolang gij leeft. Verkort den aangenamen tijd niet. 't Is dwaasheid de lust te beperken.
Doe niet meer dan u wordt gezegd (hier komt de ambtenaar uit den hoek !). Zorg voor niet meer dan uw huis
dagelijks behoeft.
Zijt gij ambtenaar, zoo hoor ieder, die iets heeft,
rustig aan. Wie onrecht lijdt, heeft graag, dat hij zijn
hart eens mag luchten. Het siert den man als hij vriendelijk luistert." Recht doen is weliswaar nog iets anders.
„Hebt gij geluk, zoo richt u een huis in. Heb uwe
vrouw lief in echtelijke omarming, vul haar maag, kleed
haar rug, verheug haar hart. Zij is een vruchtbaar veld
voor haar heer.
Herhaal geen woord op hooreis zeggen.
Buig uw rug voor uw meerdere.
Indien gij vroeger klein groot geworden zijt,
zoo praal niet met uw rijkdom."
En zoo voorts. Verheven is dit zeker niet. En het zal
tegen crisistoestanden nog veel minder geholpen hebben,
dan de verheven leer van den welsprekenden boer. Zoek
maar het goede, zoo herhalen al deze geschriften in zeer
verschillenden toonaard. Dan zal alles ook goed gaan.
En dan gaat het soms ook goed ; wanneer men tenminste
niet te veeleischend is. In Aegypte kwam weer eene
bloeiperiode, en weer verval. En zoo herhaaldelijk. Maar
het liep altijd weer uit op crisis. Er werd veel bereikt.
Ook eene groote mate van sociale rechtvaardigheid,
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welke wij uit de documenten vrij nauwkeurig kennen
en niet genoeg kunnen bewonderen. Maar het is alles
voor zoolang het duurt. De diepste geesten, de twijfelmoedigen worden niet bevredigd. Voor hen wordt de
maatschappelijke crisis tot Bene geestelijke.

II.
Eene oude beschaving is bezig te gronde te gaan. Alles
wat den Aegyptenaar het dierbaarst was, het duurzaamst
leek, gaat voorbij. Pyramiden worden beroofd ; graven
verwaarloosd ; het „goed der eeuwigheid", waaruit de
graven moesten worden onderhouden, geplunderd ; de
doodencultus verwaarloosd. De vaste staatsorde is in
verwarring, de administratie hopeloos ontredderd. Het
land ligt onbebouwd, de steden zijn verwoest. De jakhals
waart rond door de vernielde dorpen en over de ontwijde
graven. Niets heeft, bestand. Wij kunnen begrijpen, hoe
de maatschappelijke en oeconomische crisis de menschen
tot Bene andere brengt : de geestelijk-religieuze. Indien
het mogelijk is, dat het koningschap in Aegypte eerst
recht een koningschap bij de gratie Gods wankelt ;
indien het mogelijk is, dat de staat dat beeld van den
hemelschen staat der goden -- te gronde gaat ; indien
het mogelijk is, dat de doodencultus die bron van
leven, dat duurzaamheid geeft ook aan gene zijde van het
graf verwaarloosd wordt ; wat dan te denken van de
geestelijke waarden, die geacht worden aan onze samenleving ten grondslag te liggen ?
Eene moede stemming komt op. Alles is zoo oud en
alles heeft zoo weinig zin. Het scepticisme, dat ouderdomsverschijnsel van rijpe en overrijpe cultuur, groeit.
Onder den naam „Liederen van den Harpenaar"
zijn ons oud-aegyptische tafelliederen bewaard, die aan
den Prediker of Omar Khayyam doen denken. Onder de
opwekking tot vreugde en lust door klinkt voortdurend
een doffe toon van weemoed, van wanhoop soms. Hoor,

hoe de geresigneerde scepticus zingt :
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Hoe wel gaat het dezen goeden vorst !
Het is eene goede beschikking,
Dat dezen verkwijnen
En heengaan, anderen blijven ;
Zoo is het sinds den tijd der vaderen,
Der goden, die oudtijds waren ;
Zij rusten in hun pyramiden,
Edelen en grooten evenzeer,
Begraven in hun pyramiden,
En graftempels hebben zij zich gebouwd.
Hunne plaats is niet meer,
Wat heeft men hun gedaan ?
Ik kende de spreuken van Imhotep en Hordedef 1 ),
De wijzen, de zeer gevierden.
Let op hunne plaats :
De muren zijn neergehaald,
Hunne plaats is niet meer.
't Is als hadden zij nimmer bestaan.
Niemand komt vandaar
Om ons te zeggen, hoe het hun gaat,
Om ons hun lotgevallen te vertellen,
Om ons har L gerust te maken,
Tot ook wij heengaan
Naar de plaats, waarheen zij gingen.

Maar de dichter wil niet luisteren naar den zwaren
doodstoon, al kan hij dien niet tot zwijgen brengen en
al klinkt hij als een obstinate bas door al zijn woorden
heen :
Bemoedig uw hart en vergeet het !
Schep vreugde en volg uwen lust,
Zoolang gij leeft.
Doe myrrh e op uw hoofd,
Trek fijn lijnwaad aan,
Gedrenkt met kostbare geuren,
Het echte reukwerk der goden !
Vermeerder steeds uwen lust !
Laat uw hart niet kwijnen !
Volg uw wensch en begeerte,
Regel uw zaken op aarde
Naar den wensch van uw eigen hart .. .
1) Beroemde wijzen uit zeer ouden tijd, die groote bouwwerken
nalieten.
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Tot die dag van de weeklacht komt 1 ),
Maar de stijve van hart 2 ) hoort het niet meer
En die in het graf is bespeurt niet den rouw.

Het lied klinkt weer uit in den somberen grondtoon.
Maar :
Vier den vroolijken dag !
Verslaap hem niet !
Zie, niemand neemt zijne have met zich.
Zie, niemand keert terug, die derwaarts is gegaan.

En in eeile variant :
Vier den vroolijken dag !
Breng het fijnste reukwerk aan uw neus,
Slinger lotosbloemen om schouders en hals,
En om die van de geliefde, die woont in uw hart,
Die zit aan uw zijde.
Laat ko men gezang en muziek !
Werp achter u alle booze dingen,
Gedenk slechts de vreugde,
Tot die dag van het sterven kont,
Van het gaan naar het land, dat het zwijgen mint,
Waar het hart rust heeft.
Want het leven wordt niet verlengd,
Noch voor wie schuren bezaten
En brood voor offers en gaven,
Noch voor wie niets hadden ;
't Wordt niet verlengd, ook niet met één uur.

En Bene andere variant :
Zij, die bouwden uit graniet,
Die oprichtten een grafvertrek,
Die schoon wilden zijn door schoonen bouw,
Die werden gebeeld als goden,
Hunne offersteenen zijn leeg,
Als die van de doodmoeden, die stierven aan den oever,
Zonder één na te laten, die voor hen zorgde" ... 3 )

Het moet wel Bene moede, naar den ondergang nei1) De begrafenisdag.
2) De doode.
3) n.l. voor hun doodencultus.
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gende cultuur zijn geweest, die zulke liederen aan tafel
zong. En eene geweldige crisis, welke den Aegyptenaar
deed twijfelen aan den grondslag van het zoo hartstochtelijk begeerde eeuwig leven : de zorg voor de dooden
en de onsterfelijkheid zelve : ze zijn immers allemaal dood
en niemand hoorde ooit iets van den rijke, die eene priesterschap bij contract voor zijne doodenoffers liet zorgen,
zoo min als van den armen drommel, die stierf langs
den weg.. .
Veel dieper evenwel dan deze liederen gaat het groote
leerdicht : „Gesprek van een Levensmoede met zijne
ziel", dat wel met Job is vergeleken.
Iemand heeft een groot persoonlijk onrecht geleden.
Wij weten niet welk, want de inleiding, die dit punt
waarschijnlijk behandelde, is verloren. Deze onrechtvaardigheid, gevoegd bij wat hij om zich heen zag (de
crisis dus), heeft hem den levensmoed benomen. Hij wil
sterven. Het leven is toch maar „een kringloop". Hij
deelt dit mede aan zijne ziel. Maar deze wil niet sterven.
Zij voert aan, dat de man niemand heeft om voor doodenoffers en begrafenis te zorgen. Dan is het sterven immers
niet veilig ! De man tracht in dit gebrek te voorzien.
Maar dan blijkt, dat het argument van de ziel slechts
rhetorisch is geweest en gediend heeft om wat zij nu gaat
zeggen te sterker te doen uitkomen. Accoorden van den
Harpenaar weerklinken : Eene begrafenis helpt immers
niets ! „Denkt gij aan de begrafenis ? die brengt treurnis ; zij neemt den mensch weg uit zijn huis, zoodat hij
de zon niet weer aanschouwt". En een goed graf ? „Die
daar bouwen uit rood graniet, die metselen aan hunne
pyramide, die geworden zijn als goden '), hunne offersteenen zijn ledig, als die van de moeden, die sterven op
den dijk, zonder één die voor hunne nagedachtenis
zorgt : de stroom verteert een stuk van hen, de hitte een
1) In de voorstelling der Aegyptenaren heeft de doode een
goddelijk leven, is hij feitelijk god.
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ander ; de visschen van den oever spreken met hen,"
zoo heet het, nog bitterder dan in het tafellied. En daarom : „Hoor naar mij, volg den schoonen dag, vergeet de
zorg !"
Maar nu komt de Levensmoede met een nog niet
gehoord argument, met zijn grootsten nood en zijn diepsten twijfel : het leven is erger dan de dood. In korte,
beeldrijke, dichterlijke strophen zingt hij eerst zijn persoonlijk lot, dan den algemeenen nood des levens :
Zie, mijn naam wordt geschuwd,
Meer als een vischben
Ten dage der vangst, als de hemel heet is.
Zie, mijn naam wordt geschuwd,
Meer als de reuk van vogels
Op zomerdagen, als de hemel heet is.
Zie, mijn naam wordt geschuwd,
Meer als de reuk van visschers
Aan den oever van het moeras, als zij gevangen hebben.
Zie, mijn naam wordt geschuwd,
Meer als eene vrouw,
Aan wier man haar slecht gerucht wordt gebracht.

Persoonlijke èn algemeene crisis breken uit in een diep

zieleleed :
Tot wien spreek ik vandaag ?
Broeders zijn slecht,
Vrienden van heden hebben niet lief.
Tot wien spreek ik vandaag ?
Harten zijn dieven,
Ieder grijpt de have zijns naasten.
Tot wien spreek ik vandaag; ?
De zachtmoedige vergaat,
Het brutale gelaat komt overal.
Tot wien spreek ik vandaag ?
Verwekt iemand toorn door zijne slechtheid,
Alle menschen lachen er slechts om.
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Tot wien spreek ik vandaag ?
Rechtvaardigen zijn er niet,
De aarde is gelaten aan wie zonde doen.
Tot wien spreek ik vandaag ?
Beladen ben ik met smart,
Ik heb niemand, die trouw is.
Tot wien spreek ik vandaag ?
Het booze slaat het land,
En er komt geen einde.

In zulk een leven is de dood een vriend. Maar niet de
vriend van Rethel's beroemde plaat, die komt om den
afgeleefden, verzoenden kluizenaar te halen. Neen, hier
is de dood de vurig begeerde redder uit een geknot,
wanhopig bestaan :
Heden staat de dood voor mij,
Als het herstel van een zieke,
Als het uitgaan in den tuin na de krankheid.
Heden staat de dood voor mij„
Als de geur van ruyrrhe,
Als het zitten onder het zeil op een dag van wind.
Heden staat de dood voor mij,
Als de weg des regens 1 ),
Als de thuiskomst van den man, die streed op zee.
Heden staat de dood voor mij,
Als het huis, dat een man verlangt te zien
Na jaren van druk in gevangenschap.

En eene vage hoop licht op. „Hij, die ginds is, heeft
het goed", want Re, de groote god, zal alles goedmaken.
Hier dus geen vlak optimisme meer. Ook geene ververwachtingen van hervorming en verbetering. Hier
hoogstens eene verlossing door den dood.
Het is merkwaardig, dat de beschrijving van de crisis,
1) var. : als het opklaren des hemels.
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zooals bij voorbeeld Ipuwer die geeft, in den loop der
ontwikkeling van de aegyptische literatuur is geworden
tot een stereotiep gegeven, een thema. Zij wordt te pas
en te onpas herhaald. Schilderingen van wanorde en
omkeering der verhoudingen worden gegeven onder het
vaste regiment van groote koningen, terwijl er van de
minste onregelmatigheid geen sprake was. De voorstelling van de crisis is dan tot eene soort dogma geworden.
Het leven is nu eenmaal van dien aard, dat er crisis moet
zijn. Dergelijke dogmatische gedachten, opgelegd aan
de werkelijkheid, zijn in het geestelijk leven der oudheid
niet zeldzaam. Het innerlijkst besef zeide bij voorbeeld,
dat de koning een god was, een heiland der menschen.
En nu werd, terwijl de menschelijke afkomst van den
levenden koning algemeen bekend was, volgehouden, dat
hij geboren was uit eene aardsche vrouw en een godvader. Eene dergelijke dogmatiseering der geschiedenis
heeft ook hier plaats gehad. Men voelde het : in dit leven
gaat het door eene groote crisis heen. En wanneer er
geen wolkje aan de lucht scheen, schilderde men duistere
onweerslandschappen. Had men, in den grond der zaak,
niet gelijk ? Ook Jezus sprak van de noodzakelijkheid
der verdrukkingen, terwijl daar niets van was te bespeuren voor het gewone oog.
Wij vinden ook het complement van de religieus-dogmatische voorstelling : die van den Heiland, die komen zal en
zijn volk verlossen. Ipuwer spreekt ervan en zet deze voors telling vrijwel unvermittelt naast zijne verwachtingen
van meer aardsche uitkomst. Eens heerschte er een goede
en groote koning 1). Die moet immers terugkomen. Kyffhäuser-gedachten komen naar voren : de rechtvaardige
koning, „de herder der menschen, in wiens hart geen
kwaad is ; die de kudden samenbrengt, — waar is hij
heden ? Slaapt hij ? Zie, men speurt zijne macht niet."
Men voelt het : de eschatologische verwachting is
niet zeer bepaald en krachtig. Toch is niet ten onrechte
1) Waarschijnlijk is de zonnegod zelf bedoeld.
O. E. XX 7
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in dit verband gesproken van een profetisme vijftienhonderd jaar vóór het israelitische. Maar 't blijft bij een
vaststellen van de noodzakelijkheid der crisis en de vage
voorstelling eener mogelijke verlossing. Iemand als
verlosser aanwijzen, zooals b.v. de tweede Jesaia d oet : daar
is hij, die u redden zal zoover komt de aegyptische wijze
niet. Of men op die wijze boven den noodlottigers „kringloop" uitgekomen is, die den Levensmoede zoo benauwde?
Merkwaardig is het in ieder geval, dat in denzelfden
tijd na de crisis (de werkelijke), waaruit onze geschriften
dagteekenen, een vorm van religie voor het eerst groote
beteekenis krijgt, die op eene gansch andere wijze de
keten van dien kringloop verbreken wil : de dienst van
den menschgod Osiris. Door de vereeniging met hem in
zijn dood als in zijne opstanding zocht men het eeuwige
leven, dat geene crisis kent en geene verlossing behoeft.
Of men het ook daar gevonden heeft? Het is niet aan ons
om het uit te maken. Zeker is wel, dat en in de gedachten
van crisis en verlossing en in den osiriaanschen voorstellingskring reeds veel vermoed schijnt van hetgeen later
werd gezocht in de persoon van Jezus Christus, in zijn
aardsch-bovenaardsch bestaan een waarborg van blij der
toekomst, in zijne zedelijke vrijheid een leidsman uit de
gebondenheid dezer wereld, uit den kringloop van
crisis tot crisis.

DON CARLOS
DOOR

H. BRUGMANS.

Niet over den Don Carlos der poëzie, maar over dien
der historie willen wij spreken. Over Schillers held i s
in den laatsten tijd genoeg gezegd, ook naar aanleiding
van de wederopstanding van Don Carlos op het Nederlandsch tooneel. Geheel toevallig valt daarmede samen,
dat opnieuw de historische figuur van den ongelukkigen
Spaanschen prins naar voren is gebracht door een Oostenrijksch geleerde van beteekenis, dr. Viktor Bibl. In een
rijk gedocumenteerd boek 1 ) heeft hij een andere opvatting van de figuur van Don Carlos ontwikkeld dan in
den laatsten tijd ook onder historici gangbaar was. Het

mysterie trekt aan ; en waar was meer mysterie dan in
de geschiedenis van den rampzaligen infant ? Er is in
het algemeen al zooveel geheimzinnigs en onverklaards
in ieder menschenleven, dat er slechts weinig bij behoeft te
komen om een historische figuur tot een raadselachtig
en ongrijpbaar wezen te maken. Hoe zal men van een
historisch persoon een beeld ontwerpen, zoo zelfs de
hoofdlijnen van dat beeld niet vast staan ? Noem welken
historischen persoon gij wilt, Augustus, Karel den Groote,
1) Der Tod des Don Charlos. Wien und Leipzig, W. Braumüller,
1918, 8°.
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Frederik Barbarossa, Lodewijk XI, Willem van Oranje,
Johan de Witt, Napoleon, Bismarck, en van den aanvang
verrijst een duidelijk omlijnd beeld, een scherp gesneden
karakter voor uw geestesoog. Bij alle mysterie, waarin
de oorsprong en het wezen der dingen ten slotte blijven
gehuld, kunnen wij ons toch van de historische verschijnselen, zooals die zich in figuren van beteekenis openbaren,
een bepaalde, stellig niet ver van de werkelijkheid afwijkende voorstelling vormen.
Maar Don Carlos ? Terwijl wij zijn vader, Philips 11,
zeer goed kennen niettegenstaande zijn geslotenheid en
zijn gestadige angstige zorg om zijn innerlijkste wezen
te verbergen, is Don Carlos altijd een geheimzinnige
persoonlijkheid gebleven, een probleem, een vraagteeken,
dat telkens weer den onderzoeker uittart en teleurstelt.
Niet eens de uiterlijke feiten staan geheel vast, vooral
dit groote cardinale feit niet : is Don Carlos den 24 .Juli
1568 gestorven of gedood, en zoo hij gedood is, op welke
wijze, door wien en op wiens bevel is dat geschied ? Waar
dat zoo is, hoe kan men dan zekerheid verkrijgen over
het innerlijk leven van dezen rampzaligen vorst, zijn
karakter, zijn denkbeelden, zijn idealen ? En die onzekerheid blijft bestaan, hoewel wij waarlijk bronnen genoeg
tot onze beschikking hebben en er van den aanvang af
een uitgebreide litteratuur over Don Carlos bestaat.
Niettegenstaande den overvloed van documenten blijft
de een in den infant zien een psychopaath van de ergste
soort, een krankzinnige, die ten slotte gevaarlijk werd
voor zijn omgeving en dien het koninklijke plicht van
Philips II was eerst voorloopig, daarna voor goed onschadelijk te maken. En uit dezelfde stukken bewijst de
ander, dat Don Carlos was een jong vorst van groote
gaven en reine bedoelingen, een man van klaar inzicht
en rijp oordeel, die de eischen en nooden van zijn tijd,
begr e ep en doorvoelde, die het goed recht der Nederlanders begreep en deelde, maar die daarom in conflict
moest komen met zijn conservatieven, geeststrakken
vader, wiens nobel slachtoffer hij ten slotte werd. Binnen
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die twee uitersten liggen de oordeelvellingen van tal van
historici van ongeveer alle landen en tijden, die echter in
hoofdzaak tot de twee geschetste opvattingen zijn terug
te brengen.
Er zijn twee omstandigheden, die het zoo bezwaarlijk
maken een gegrond oordeel over Don Carlos te vellen.
Vooreerst heeft van den aanvang af de legende zich van
zijn persoon meester gemaakt. Met dat optimistisch
enthousiasme, waarmede de volken in den regel kroonprinsen plegen te begroeten, heeft het Spaansche volk
zich Don Carlos reeds bij zijn leven gedacht als een edel
opposant tegen de dwingelandij van zijn tirannieken
vader, ten slotte als het beklagenswaardig slachtoffer
van diens wreede haat. Zoo ontstond een traditie, die
zich in de historische litteratuur zeer breed heeft gemaakt
en die ten slotte de letterkunde heeft beïnvloed en zoo
aan Schillers tragedie den vorm heeft gegeven, waarin
Don Carlos de wereld blijft bekoren.
Tegenov er die traditie van den nobelen koningszoon,
die door zijn eigen vader is ten doode gedoemd, staan
tengevolge van het zorgvuldig archief-onderzoek onzer
dagen de directe bronnen van de historische feiten, het
historische materiaal zelf. Dat materiaal, brieven van
Philips II en zijn omgeving, dépeches van de gezanten
aan het hof van Madrid, en dergelijke documenten van
den eersten rang, geeft een volstrekt anderen Don Carlos
te zien dan de traditie. Zij leert ons een prins kennen van
geringe ontwikkeling en schamelen uitgroei, wiens gaven
in volslagen strijd waren met zijn wenschen, die bovendien vatbaar bleek voor de meest afwijkende denkbeelden,
misschien zelfs voor de verafschuwde ketterij, kortom een
kroonprins, die nooit koning van Spanje had kunnen en
mogen worden en die zelfs met gevaarlijke plannen tegen
zijn eigen vader omging ; geen wonder, dat de koning
wel moest optreden, zich van zijn persoon meester maakte
en hein in verzekerde bewaring nam ; daarna is de prins
door zijn eigen buitensporigheden gestorven.
Men zou zeggen, dat daarmede de zaak eigenlijk beslist

70

DON CARLOS.

was ; indien de documenten een lezing geven, die zoo
beslist en wel in de hoofdpunten afwijkt van die der
traditie, moet men wel de voorstelling der stukken aanvaarden en die der traditie verwerpen. Dat zou ook
inderdaad het geval zijn, wanneer de documenten slechts
in alle opzichten vertrouwen verdienden, wanneer men
met name Philips II op zijn woord kon gelooven. Dat
juist wordt betwijfeld. Immers --- zoo is de voorstelling
van de verdedigers der traditie --- Phi li ps II is de voornaamste beschuldigde in het proces over den dood van
Don Carlos. Hij heeft van den aanvang af getracht aan
den eenera kant de werkelijke feiten te verbergen, aan
den anderen kant getracht een lezing der gebeurtenissen
ingang te doen vinden, die hem zelf als den liefhebbenden,
slechts uit nood gestrengen vader teekende, Don Carlos
als den losbandigen, misschien wel misdadigen zoon.
Vandaar dan ook dat het documenten-materiaal in dezen
zoo weinig waarde heeft ; het is zeer tendentieus en als
geheel afkomstig uit de troebele bron van de bedoeling
van Philips II om zich zelf voor tijdgenoot en nakomeling
schoon te wasschen van den fellen blaam zijn eigen,
eenigen zoon te hebben miskend, gebroken, misschien
wel gedood.
De moeilijkheid van het Don Carlos-probleem heeft
sedert drie en een halve eeuw niet belet, dat velen er
zich mede hebben bezig gehouden. Het eerste ons bekende
gedrukte bericht over den dood van Don Carlos verscheen
reeds vier maanden na diens dood van de hand van Juan
Lopez, hoogleeraar te Madrid. Het boekje is opgedragen
aan den groot-inquisiteur, kardinaal Espinosa, en in
opdracht van den staatsraad nagezien door 's konings
biechtvader Chaves. Wij hebben hier dus te doen met
een officieel document. Geen wonder, dat daarin vooral
de nadruk wordt gelegd op het godvruchtig sterven
van den kroonprins en dat uitvoerig wordt gehandeld
over zijn begrafenis.
Tegenover die Spaansche opvatting staat van den
aanvang af de Nederlandsche. Het was te verwachten,
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dat de Nederlanders, die een strijd op leven en dood met
Philips II hadden uit te vechten en hem met doodelijken
haat haatten, gemakkelijk geloofden, wat al spoedig uit
Spanje hij geruchte werd verbreid. Het is evenwel merkwaardig, dat dat gerucht voor het eerst door Nederlanders in druk is vastgelegd. In den Libellus Fupplex, dien
de Nederlandsche ballingen in 1570 op den rijksdag te
Spiers den Keizer aanboden, of eigenlijk in het daarbij
behooren de Apologeticon wordt de inquisitie beschuldigd
den dood van den kroonprins in de gevangenis Le hebben
veroorzaakt. Maar hier is alles nog vaag, zooals het gerucht zell. Veel meer preciseert reeds elf jaar later Willem
van Oranje in zijn beroemde Apologie, die in 1581 werd
gedrukt en algemeen verspreid. Oranje beschuldigt
daarin openlijk den koning niet alleen zijn zoon, maar
ook de koningin, Elizabeth van Valois, le hebben vermoord alleen om zijn nicht, aartshertogin Anna, te kunnen huwen ; hij beriep zich daarbij op berichten uit
Frankrijk.
De Apologie is in verschillende talen ruim verspreid
over geheel Europa. Het is daaraan dan ook stellig wel
toe te schrijven, dat twee jaren daarna de Florentijn
Gianbattista Adriani in zijn Geschiedenis van zijn tijd
krachtig Philips II op dit punt verdedigde. Hij beriep
zich op authentieke gegevens, brieven en andere officieele
stukken, toen hij Don Carlos schetste als een onbekwaam,
voor de regeering ongeschikt vorst, die door zijn aanvallen
op de ministers en ten slotte op den koning zelf wel in
verzekerde bewaring moest worden genomen. Hij stierf
door zijn buitensporige onmatigheid, die zijn gestel
geheel ondermijnde. Ongeveer dezelfde voorstelling vinden
wij in bet Leven van koning Philips van den Italiaan
Campana, dat in 1608 verscheen ; in dezen ging hij
evenwel geheel in het spoor van Adriani, zoodat zijn
bericht geen zelfstandige waarde heeft.
In Italië dus werd voor het eerst de voorstelling geformuleerd, die in de negentiende eeuw door vele en van de
beste geschiedschrijvers is gedeeld. Daarentegen is Frank.
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rijk het land, waar de andere lezing het eerst en ook het
langst is verbreid. Wij zagen, dat reeds Oranje zich in
1581 beriep op berichten uit Frankrijk. Die voor Philips
zoo ongunstige voorstelling werd daarna nog versterkt
door de verhalen van een man, die het, naar men meende,
volledig weten kon. Die man was Antonio Perez, jaren
lang de gunsteling van Philips I I en na zijn ongenade
zijn verbitterdste vijand ; na de mislukking van den door
hem geleiden opstand van Aragon was hij in 1593 onder
onnoemelijke zwarigheden on'tkomeri naar Frankrijk.
Daar vertelde hij aan ieder, die het hooren wilde, dat
Don Carlos in de bekende torenkarper gewelddadig uit
den weg was geruimd, en wel na een door den koning
zelf uitgelokt vonnis der inquisitie. Om alle opspraak
te vermijden had men den infant in zijn voedsel een langzaamwerkend vergif toegediend. Als oorzaak van Don
Carlos' gevangenneming noemde Perez zijn liefde voor
zijn stiefmoeder, de jonge koningin, met wie hij vroeger
verloofd was geweest, en zijn verbinding met de opgestane Nederlanden. Perez' verhaal werd in Frankrijk ook
schriftelijk verspreid en daar algemeen geloofd, daar het
steunde op het gezag van den ouden vertrouweling van
Philips II zelf. Men vergat daarbij, dat Perez later
's konings bittere vijand was geworden en dus het tegendeel van een objectief getuige was in een zaak, waarbij
de reputatie van Philips II in zoo hooge mate was be rokken als die van Don Carlos.
In Frankrijk vielen de bezwarende getuigenissen van
.

Perez ook daarom in goede aarde, omdat dat land zich
zijn politieke tegenstelling tot de Habsburgsche monarchie tot hoe langer hoe klaarder bewustzijn bracht.
Philips II had getracht aan Frankrijk in den burgeroorlog een Spaansch monarch op te dringen en dat
vergaf men hem niet spoedig. Onder Hendrik IV en zijn
opvolgers ging de strijd met enkele tusschenpoozen steeds
voort. Geen wonder dat men in Frankrijk van Spanje en
vooral van den gevreesden vijand Philips II gemakkelijkk
en ook gaarne het ergste geloofde. Zoo werd Bran tome,
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die in zijn „Vies des hoormes illustres" ook over Don
Carlos komt te `preken, gaarne geloofd, toen hij verhaalde,
dat de infant in het geheim in de gevangenis was geworgd,
hij wil wel zeggen, op bevel van den koning zelf. Het
getuigenis van Brantóme had ook hierom waarde, omdat
hij in 1564 het Spaansche hof had bezocht en persoonlijk
kennis had gemaakt met Don Carlos en ook met de
koningin ; hij beroept zich bovendien op het getuigenis
van een hooggeplaatst Spanjaard. Brantómes mémoires
zijn veel gelezen en golden tot diep in de achttiende eeuw
als een geschiedbron van den eersten rang.
In denzelf den tijd als Brantóme schreven twee andere
geschiedschrijn ers hun werken. De Bene is Pierre Matthieu,
die in zijn Histoire de France vertelt, dat Don Carlos
wegens zijn verbinding met buitenlandsche Protestanten
---- bedoeld worden natuurlijk de Nederlanders -- - als
ketter door de inquisitie is ter dood veroordeeld, terwijl
hem de keuze der doodstraf werd gelaten. Toen da infant
van dat laatste voorrecht geen gebruik wenschte te
maken, is hij door vier slaven „tout doucement" geworgd.
Van veel meer beteekenis was het, wat de beroemde
geschiedschrijver Thuanus in zijn „Historiarum sui
temporio opera" van de zaak zegt. Ook hij deelt mede,
dat Don Carlos door den koning na ingewonnen advies
van den grootinquisiteur is ter dood veroordeeld ; de
voltrekking van dat vonnis had echter om opspraak te
vermijden plaats gehad door den prins een langzaam
werkend vergif toe te dienen, zoodat het den schijn kon
hebben, dat hij aan een uitterende ziekte was gestorven.
De dood van den infant was zelfs toen nog geheim gehouden, totdat Alva in de Nederlanden allen weerstand had
gebroken. Thuanus beroept zich op het getuigenis van
een zekeren Foix, die den prins persoonlijk had gekend ;
hij was het geweest, die de befaamde deursluiting had
gemaakt, waardoor Don Carlos het onverhoeds binnendringen in zijn kamer onmogelijk had willen maken.
Bij Thuanus komt evenals bij Brantóme ook het motief
voor, dat later in de litteratuur en met name hij Schiller
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zulk een gewichtige rol zou spelen, de liefde van den
kroonprins voor zijn jonge stiefmoeder Elizabeth van
Valois ; Don Carlos zou dus het slachtoffer zijn geworden
van de jalousie van den koning. Brant6me brengt zelfs,
evenals trouwens Oranje in zijn Apologie, den dood der
jonge koningin, die in 1569 stierf, in verband met dien
van den infant ; hij maakt althans melding van een
gerucht, dat ook Elizabeth een gewelddadigen dood was
gestorven en herinnert aan een sonnet op Philips II,
waarin wordt gezegd : „II fit mourir sa femme, il tua son
enfant."
Het sprak van zelf, dat het liefdesmotief, eenmaal in
de Don Carlos-tragedie gebracht, daaruit niet weer verdween. Het persoonlijke motief en nog wel dit wint het
gemakkelijk van alle andere politieke, sociale, kerkelijke.
Er zou een lange lijst op te stellen zijn van historische
feiten, die door vroegere en latere geschiedschrijvers
eenvoudig uit erotische motieven worden verklaard,
dikwifis omdat zij geen andere bij de hand hadden ; men
denke aan Gyges, Tarquinius Superbus en vele anderen ;
de oude geschiedenis is er trouwens vol van. Vooral voor
de litteraire behandeling der Don Carlos-geschiedenis
was dat motief van de grootste waarde ; geen wonder dat
de letterkunde er zich van meester maakt. Als in 1672
de abbé Saint-Réal zijn „Don Carlos, nouvelle historique"
publiceert, is de liefde van den infant en zijn stiefmoeder
de eenige grond voor den toorn des konings en den ondergang van Don Carlos. Philips geeft zijn zoon over aan de
inquisitie, die tot zijn dood besluit ; Don Carlos voorkomt
echter de executie door zich in het bad de aderen te
openen. Saint-Réal is weer de voornaamste bron geweest
voor Schiller, die natuurlijk de zaak op veel hooger plan
heeft gebracht door den infant om te werken tot een idelist van den modernen tijd. Door Saint-Réal, maar vooral
door Schiller werd Don Carlos eerst recht populair in de
wereld ; door Schiller werd de ongelukkige prins der
zestiende eeuw een nobele vrijheidsheld, die streed voor
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de geestelijke zelfstandigheid, in de eerste plaats van
zich zelf.
Het spreekt van zelf, dat de Fransche voorstelling
van Don Carlos niet onweersproken bleef, vooral niet bij
de landgenooten van Philips II zelf. In de Spaansche
traditie is Philips II de goede, wijze, rechtvaardige koning, die de eenheid van volk en staat voltooit en die
bovenal de reinheid des geloofs handhaaft. Zoo komt hij
voor in de Spaansche letterkunde ; symptomatisch is
b.v. zijn optreden in Calderons Rechter van Zalamea,
dat ook ten onzent wel is gespeeld. Ook de Spaansche
geschiedschrijving kent deze traditie, die dan ook in de
historische feiten kan worden gefundeerd. Wij vinden
die traditie het best hij Cabrera, wiens geschiedwerk over
Philips II in 1619 te Madrid verscheen. Hij kon daarbij
putten uit de beste bronnen en had van jongs af toegang
tot de invloedrijke mannen van het Spaansche hof.
Zonder hem een officieel geschiedschrijver te noemen,
kan men toch zeggen, dat Cabrera de Spaansche traditie
van de Don Carlos-geschiedenis het best vertegenwoordigt. Bij hem vindt men dan ook — evenals vóór hem bij
den Italiaan Adriani — de voorstelling van den dolzinnigen prins, die door zijn wilde excessen zijn vader noopt
tot ingrijpen ; in zijn interneering haalt hij zich door
overmatig gebruik van ijswater een ingewandsziekte op
den hals, waaraan hij is gestorven. Zoo had Philips II
zelf den dood van zijn zoon altijd voorgesteld en Cabrera
volgde hem daarin ; zijn boek is ook opgedragen aan diens
zoon Philips III.
Sedert staat naast de Fransche traditie de Spaansche
voorstelling, die evenwel buiten Spanje weinig werd
gevolgd en ook litterair lang niet die verbreiding heeft
gevonden als de Fransche, die ten slotte op Schillers
meesterstuk uitliep. In de historiographie staan de Nederlanders, wij noemen slechts Hoof t en De Groot, op het
Fransche standpunt ; de Spaansche traditie wordt door
Strada onder de geschiedschrijvers van alle landen van
Europa bekend, al heeft men haar benoorden de Alpen
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en de Pyreneeën zelden gevolgd. De geleerde Italiaan
Leti trachtte in zijn Leven van den Katholieken koning
Philips II, dat in 1679 verscheen, beide lezingen te combineeren door de schuld van het conflict tusschen vader
en zoon op beider karaktereigenschappen terug te brengen
Don Carlos was een minderwaardige, maar Philips een
hardvochtig tiran. Leti putte zijn voorstelling alleen uit
de historische litteratuur, niet uit de bronnen ; maar het
is toch merkwaardig, dat deze veelschrijver toch een
gezichtspunt naar voren heeft gebracht, dat ook bij het
moderne onderzoek van beteekenis is geworden ; het
is de wetenschappelijke neerslag van het populaire :
waar twee kijven, hebben beide schuld.
Het is opmerkelijk, maar natuurlijk, dat althans over
één punt van het Don Carlos-vraagstuk nog niet een
geheel andere methode van onderzoek was gevolgd. De
doodsoorzaak had kunnen zijn vastgesteld door het visum
repertum van het lijk. Het ligt evenwel voor de hand, dat
zoo iets nog lange jaren na dato uitgesloten was. De
persoon van den koning en zijn geslacht is heilig ; medisch
onderzoek was reeds bij levenden nauwelijks mogelijk ;
hoe zou men dan ooit aan het Spaansche hof een lijkopening of ook maar een uitwendig onderzoek van het
lijk van den infant hebben toegestaan ? Maar in dat
speciale geval zou dat bovendien ook ten stelligste zijn
geweigerd ; alles wat Don Carlos betrof, werd door Philips II met de grootste geheimzinnigheid behandeld.
Het was eerst onder Fransche heerschappij en door Franschen, dat voor het eerst een onderzoek werd ingesteld
naar den toestand van het lijk van den ongelukkigen
infant in den koninklijken grafkelder in het Escurial.
Kort na zijn troonsbeklimming (1701) bezocht de nieuwe
koning Philips V den grafkelder ; hij werd vergezeld
door zijn vertrouweling Louville. De kist van Don Carlos
werd geopend ; men vond het lijk met het afgesneden hoofd tusschen de beenen liggen. Dat wordt verteld door den bekenden St. Simon, die in 1721 buitengewoon Fransch gezant in Spanje was en die toen ook
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den koninklijken grafkelder bezocht ; hij kon evenwel niet
gedaan krijgen, dat de kist van den infant werd geopend.
Hij kende echter de bevinding van Louville en deelde
die aan den begeleidenden monnik mede. De monnik
ontkende niet, maar gaf te verstaan, dat Don Carlos
zijn lot ten volle had verdiend.
Ongeveer honderd jaren daarna werd opnieuw een
onderzoek ingesteld. Afgezien van de bevinding van een
ongenoemden Spanjaard, die niet verder te controleeren
is, is Miot de Melito de eerste geweest, die na Louville
het lijk van Do*n Carlos heeft gezien. De omstandigheden
waren ongeveer dezelfde. Miot de Melito bezocht in 1812
met koning Jozef Bonaparte den koninklijken grafkelder.
zij vonden de kist van Don Carlos open ; het hoofd was
van den romp gescheiden ; Miot nam het zelfs in de hand
en constateerde, dat het was afgesneden en dus niet door
ontbinding van den hals losgeraakt ; hij nam bovendien
de teeken der trepanatie waar, die Don Carlos werkelijk
in 1563 heeft ondergaan.
Men wee' nauwelijks, wat van dat alles te denken.
Geen enkele der berichten over den dood van Don Carlos
spreekt van onthoofding, hoewel de meest verschillende
doodsoorzaken, worging, vergiftiging, verbloeding, ingewandsontsteking, worden genoemd. Konden wij de
berichten van Louville en Miot de Melito in allen deele
als juist aannemen, dan was de zaak in een hoofdpunt
beslist. Maar het oudste getuigenis, dat van Louville,
hoewel niet gedateerd, moet worden gesteld tusschen
1701, de troonsbeklimming van Philips V, en 1721, als
St. Simon ervan spreekt. Het is dus ongeveer anderhalve
eeuw na Don Carlos dood, dat zijn tombe \ oor het eerst
werd geopend. Wij laten aan de geneeskunde over te
beslissen, welke veranderingen sedert 1568 in het lijk
kunnen zijn gekomen door den tijd, ook door ruwe behandeling, wellicht door veranderingen in den grafkelder.
Maar dit willen wij toch constateeren, dat wij aan het
getuigenis van Louville al bitter weinig hebben, zoolang
niet vaststaat, dat de stoffelijke resten, die hij in het
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begin der achttiende eeuw vond, geheel dezelfde zijn als
die van 1568, m. a. w. dat er in die anderhalve eeuw niets
met het lijk van Don Carlos is voorgevallen. Wat van het
getuigenis van Louville geldt, kan in nog sterkere mate
worden aangewend tegen dat van Miot de Melito ; het
is nog een eeuw later en kan allicht ook van dat van
Louville afhankelijk zijn, althans daarmede in verband
staan.
Men kan gerust zeggen, dat de aandacht voor het Don
Carlos-vraagstuk, die de negentiende eeuw kenmerkt,
voor een niet gering deel te danken is aan de belangstelling, om niet te zeggen de sympathie, die door Schiller
voor den infant is opgewekt. De Don Carlos is van 1787 ;
zij had aanstonds een volledig succes. De tijden waren
als nu opstandig ; men leefde aan den vooravond der
groote revolutie in gespannen verwachting van de dingen,
die zouden komen. Don Carlos, het drama van opstand
en verzet, van het conflict van het jonge, frissche, vrije
tegen het oude, verdufte, traditioneele, maakte overal
opgang. De poëtische . taal, de nobele sentimenten, het
dramatische verloop sleepten de toeschouwers mede.
Zij vergaten daarbij, dat de onvermijdelijke catastrophe
tevens beteekende de overwinning van de gevestigde
machten, den ondergang van het nobele verzet tegen
tirannie en despotie. In zooverre was dus de prognose
voor de komende en gehoopte bevrijding niet gunstig.
Evenmin is het historisch onderzoek de Don Carlosfiguur, zooals Schiller die schiep en duizenden die bewonderden, ten goede gekomen. Wat ook telkens het resultaat was van de navorsching van het probleem, een idea
listisch aanvoelend vorst is zelden daaruit te voorschijn
gekomen. Eer het tegendeel, een lichamelijk en geestelijk
minderwaardige, een moreel decadent zoo heeft men
in den regel Don Carlos gezien. Het was soms nog een
gunstige omstandigheid, dat men kwam tot de diagnose
der krankzinnigheid en dus tot het excuus der ontoerekenbaarheid.
Het is de onbetwistbare roem der historiographie der
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vorige eeuw, dat zij haar voorstelling van het verleden
en de uitbeelding daarvan alleen en uitsluitend heeft
willen baseeren op de historische documenten zelf. Er
was ook op dat gebied een traditie ontstaan, die de achttiende eeuw met al haar kritiek op het bestaande niet
heeft kunnen vernietigen, hierom vooral niet, omdat zij
hij al haar kritiek toch veel te naief stond tegenover de
overlevering en te lichtgeloovig tegenover de historische
feiten en toestanden. Dogmatisch en rationalistisch als
de menschen waren aangelegd, misten zij historisch begrip
en historischen zin. Eerst de negentiende eeuw legde de
naieve lichtgeloovigheid af en plaatste het kritisch
rationalisme midden in haar v etenschappelijke methode.
Zij heeft daardoor resultaten bereikt van de grootste
beteekenis ; zij heeft een geheel nieuwe historie opgebouwd,
die stellig veel dichter bij de werkelijkheid komt dan wat
vroeger daarvoor doorging. De onbedwingbare drang
naai objectieve waarheid, hij het historisch onderzoek
zich richtend op de onmiddellijke resten van het historische verleden zelf, heeft ons waarlijk een historische
wetenschap geschonken, wier resultaten voor ons denken
van even groote beteekenis zijn als die der natuurwetenschappen.
Intusschen, juist de Don Carlos-geschiedenis brengt
de vraag naar voren, of tegenover die bewonderenswaardige winst niet ook een verlies, wellicht een defect van
beteekenis staat. Er is bij het onderzoek der bronnen
soms te veel over het hoofd gezien, dat die bronnen niet
de geschiedenis zelf zijn, maar slechts het middel, waardoor wij de historie moeten benaderen. En terwijl voor het
zuivere bronnenonderzoek het kritische verstand den
voorrang moet hebben, is dat voor den opbouw en vooral
voor de uitbeelding van het historische verleden stellig
geheel onvoldoende. De fijne geestesgave der intuitie,
de scheppende fantasie brengt ons hier verder dan het
scherpzinnigste verstand. Het aanvoelen van wat eens
werkelijkheid was is de hoogste geestelijke functie, waartoe de historicus in staat is. Dat is ook in de negentiende
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eeuw nooit vergeten, maar het is toch wel eens over het
hoofd gezien. Men heeft soms i erstandelijk willen verklaren wat ten slotte alleen intuitief op te vangen en uit
te beelden is.
Ook bij het Don Carlos-onderzoek vinden wij daarvan
de sporen. Al dadelijk bij den eerste, die zich met de
zaak heeft bezig gehouden, den Spanjaard Llorente, die
van 1.822 tot 1825 zijn welbekende kritische geschiedenis
der Spaansche inquisitie uitgaf. Llorente, die secretaris
van het gevreesde instituut was geweest, was zoo in staat
de documenten zelf te raadplegen ; hij publiceerde eruit
en bewerkte ze, nadat de inquisitie zelf in den Franschen
tijd was opgeheven. Wat Don Carlos betreft, kwam hij
daardoor niet tot een dieper doordringen in de historische
stof. Integendeel, zijn voorstelling is de al te gemakkelijke
van Leti, van wien wij boven spraken. Philips is ook bij
hem een wreed tiran, Don Carlos een monster, wiens
dood voor Spanje een waar geluk is geweest. Wat den
dood van den infant betreft, hij is niet veroordeeld door
de inquisitie, maar door een door den koning benoemde
commissie van staatsraden. Het vonnis is evenwel niet
uitgevoerd, maar op een wenk van hooger hand zou 's prinsen lijfarts hem door vergif langzaam hebben doen sterven. Don Carlos stond r'iiet schuldig aan liefde voor zijn
stiefmoeder en evenmin aan ketterij, maar aan een moordaanslag op zijn vader en aan een poging om de Nederlanden in rebellie te brengen. Ongelukkig deelt deze
geschiedschrijver, die de stukken der inquisitie voor
zich had, niet mede, op welke documenten zijn voorstelling der Don Carlos-tragedie berust ; alleen beroept
hij zich op een bericht van een ongenoemden deurwaarder.
In beter gezelschap zijn wij met den grooten Leopold
von Ranke. Hij heeft in zijn studie „Zur Geschichte des
Don Carlos" van 1829 de eerste kritische behandeling
gegeven van dat vraagstuk. Objectief en onpartijdig
stond Ranke tegenover den strijd van vader en zoon,
dien hij uit de diplomatieke documenten van den tijd
zelf beschrijft. Hij vond evenmin als Llorente en Leti
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het goede ter eene, het kwade ter andere zijde ; in minder
sterke bewoordingen als deze beide historici constateert
hij toch bij Philips II liefdelooze hardheid en bij Don
Carlos toomelooze heftigheid. Maar hij heeft daarvoor
geen woord van afkeuring ; hij verklaart alleen en rechtvaardigt daardoor. De beschuldiging van vadermoord,
zoo dikwijls tegen Don Carlos ingebracht, houdt Ranke
voor even ongegrond als die van revolutionnaire neigingen en plannen. Van alles wat den infant ten laste
wordt gelegd, blijft niet anders over dan de poging om
zich door de vlucht aan een ondragelijk geworden situatie te onttrekken ; wij hebben hier dus te doen met een
poging als die van den czarewitch Alexei en de veel
bekendere van kroonprins Frederik. Op zulk een wijze vat
Ranke het tragische geval ook psychologisch op : twee
door en door verschillende naturen, door verwantschap
nauw verbonden en zoo gedwongen in elkanders onmiddellijke nabijheid te leven, kunnen op den duur onmogelijk samen zijn, vooral niet in dat land en in dien tijd.
De goede eigenschappen van den infant erkent Ranke
evenzeer als de gebiedende noodzakelijkheid voor den
koning om het dreigende gevaar van de vlucht van den
kroonprins door diens interneering te voorkomen. Met
de stukken kon worden bewezen, dat het huwelijk van
Philips II en Elizabeth van Valois niets te wenschen
overliet, zoodat daar voor amours met Don Carlos geen
plaats was. Ook bleken alle officieele documenten het
erover eens, dat de prins zijn natuurlijken dood was
gestorven, waarbij physieke en psychische oorzaken
hebben samengewerkt.
De voorstelling van Ranke heeft sedert het historisch
onderzoek in zake Don Carlos beheerscht. Men spreekt
vóór of tegen hem, maar nooit langs hem heen. Naar zijn
voorbeeld werden de archieven ijverig nagespoord.
Steunde Ranke nog voornamelijk op Italiaansche documenten, na hem werden Fransche en Oostenrijksche en
natuurlijk ook Spaansche stukken uit het stof der archieven te voorschijn gebracht. Vooral de bekende BelO. E. XX 7
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gische archivaris Gachard heeft ook op dit historisch
terrein een overvloed van materiaal aangedragen.
Gachard en ook Prescott in zijn geschiedenis van Philips
II volgen in hoofdzaak de voorstelling van Ranke ;
alleen zijn zij scherper in hun oordeel over Philips II.
Zij verwijten hem hardheid in de behandeling van zijn
zoon ; in zooverre is de koning verantwoordelijk voor
diens dood, als hij hem door zijn hardheid tot wanhoop
zou hebben gebracht en in ieder geval de inzinking van
den infant niet door doeltreffende maatregelen heeft
verhinderd.
Ranke kwam dus vrij wel op de oude, officieele voorstelling van den dood van Don Carlos terug. Men ging
zelfs nog verder. Terwijl de groote geschiedschrijver in
den prins slechts een onevenwichtige had gezien, misschien

een psychopa ath, begon men hem later eenvoudig als
een krankzinnige te beschouwen. Is dat juist, dan is
Philips' handelwijze ten opzichte van zijn zoon volkomen
verklaard en ook te verontschuldigen. Dan was het plicht
van den koning Don Carlos van de regeering uit te sluiten als daartoe ganschelijk onbekwaam. Dan wordt ook
de nauwe opsluiting van den prins begrijpelijk, ook de
zonderlinge, soms harde, soms zachte behandeling, die hij
ondergaat. Men denke daarbij aan de eigenaardige wijze,
waarop men in die dagen krankzinnigen placht te behandelen en overwege voorts, dat het staatsrecht der zestiende eeuw nog geen wettige vormen aan de hand deed
om een geesteszieken prins van de opvolging uit te sluiten
Het gaf altijd groote moeite een regeling in zulk een geval
te treffen ; men herinnere zich de wat onvormelijke wijze,
waarop ten onzent in de veertiende eeuw Albrecht zich in
het bezit van het grafelijk gezag in Holland heeft gesteld.
En zelfs heeft het nog slechts dertig jaren geleden heel
wat moeite gekost den krankzinnigen koning Lodewijk
II van Beieren van de uitoefening der regeermacht te
berooven.
Don Carlos een krankzinnige Schillers nobele held
was diep gevallen. De eerste, die deze oplossing van het
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Don Carlos-probleem voorstond, was Raumer ; hem
volgden San Miguel, Dietrich, Helfferich en meer anderen.
Maurenbrecher sloot zich daarbij in een opzienbarende,
den 1 lden Maart 1868 te Dorpat gehouden voordracht
aan. De eerste, die zich daarna met den Spaanschen infant
heeft bezig gehouden, was de man, die Schillers leerstoel
te Jena bekleedde, Adolf Schmidt. In zijn „Don Carlos
und Philipp II" opperde hij erns tigen twijfel zoowel
aan het poëtische als aan het historische beeld van Don
Carlos. Hij ging in zooverre in tegen Ranke, dat hij ernstigen twijfel opperde aan de geloofwaardigheid en
betrouwbaarheid der officieele documenten, waarop men
zich sedert het betoog van den grooten geschiedvorscher
steeds beriep. Schmidt legde er den nadruk op, dat de
officieele stukken, de brieven van den koning zelf, de
depeches der gezanten, de bepaalde bedoeling en dan ook
het bedoelde gevolg hebben om de door den koning
gewenschte voorstelling van den gang van zaken bij de
leiders der Europeesche politiek ingang te doen vinden,
vervolgens tot de algemeen aangenomen historische
traditie te doen worden. Dat geldt vooral van de Italiaansche berichten, waaraan Ranke juist zulk een haast
onbepaald vertrouwen schonk. Meer betrouwbaar waren
volgens Schmidt de berichten van den Franschen gezant
en vooral van den keizerlijken ambassadeur ; deze laatste
werd volstrekt niet de dupe van de slimme geveinsdheid
van den koning, maar ging liever af op de resultaten van
eigen ervaring en persoonlijk onderzoek.
Terwijl Schmidt dus de wijze, waarop Ranke zijn
bronnen heeft gekozen en gebruikt, bestreed, ging hij
geheel met dezen en ook met Gachard mede in hun voorstelling van het conflict tusschen Philips II en Don Carlos
als een karakteristisch kroonprins-drama, dat zich alleen
onder bijzondere omstandigheden tot een werkelijke
tragedie ontwikkelt. Natuurlijk komt ook bij hem on
middellijk de gedachte aan Frederik den Groote op ;
naar aanleiding daarvan stelt hij de vraag.: zou men
dezen vorst ooit den Groote hebben genoemd, wanneer
.
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hij na zijn bekende poging om te vluchten was ter dood
gebracht, zooals zijn vader werkelijk een oogenblik van
plan is geweest ? Stellig niet ; men zou over hem weinig
meer weten dan wat uit den koker van zijn hevig vertoornden vader kwam. Men zou Frederik hebben beschouwd als een eigenzinnigen, kwaadaardigen, verwijfden
deugniet, ongeschikt voor eenigen ernstigen arbeid. Zoo
toch oordeelde Frederik Willem I ; zoo was de officieele
Pruisische voorstelling.
Daarop is niets anders te zeggen, dan dat de geschiedvorsching haar taak bijzonder slecht zou verstaan, zoo
zij zich uitsluitend liet voorlichten door officieele documenten en zoo zij niet anders had te doen dan de officieele
waarheid te registreeren. Alleen wanneer haar bij ernstig
onderzoek blijkt, dat de officieele waarheid ook de historische juistheid weergeeft, aanvaardt zij wat haar door
de ambtelijke stukken wordt voorgelegd. Zoo zou het
ook zijn gegaan met de beoordeeling van Frederik den
Groote, zoo hij in 1730 op bevel van zijn vader was ter
dood gebracht ; zoo behoort het ook te gaan met Don
Carlos. En zoo heeft inderdaad Ranke het evenzeer
gedaan als vele anderen, die zich met Don Carlos hebben
bezig gehouden, ook Adolf Schmidt. Niet omdat het
officieele documenten waren, stelde Ranke groot vertrouwen in de Venetiaansche relazioni en depeches, maar
omdat zij hem betrouwbaar waren gebleken.
Schmidt beroept zich op andere, naar zijn meening
meer betrouwbare stukken. Op grond daarvan ontwikkelt
hij dan de tegenstelling tusschen Philips II en DonCarlos
als een van karakter en beginsel, een tegenstelling, die in
dien tijd en in dat land tot een scherp conflict moest
leiden, zelfs tot een catastrofe van de zwakste partij.
Die zwakste partij kon geen ander zijn dan Don Carlos,
die te strijden had niet alleen tegen het onaantastbare
koninklijk en vaderlijk gezag, maar ook tegen de fijne
geslepenheid van zijn vader. De laatste vindt Schmidt
vooral terug in de geraffineerde wijze, waarop Philips
den ondergang van zijn zoon heeft voorbereid en ten
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slotte bewerkt. Volgens betrouwbare getuigen had Don
Carlos groote gaven van geest en gemoed ; juist daarom
was hij voor dm koning zoo gevaarlijk, zoodra hij in de
oppositie ging en zich politiek tegenover zijn vader stelde.
Door hem van alle deelneming aan de staatszaken en
zelfs van allen ernstige arbeid uit te sluiten, door hein
een huwelijk onmogelijk te maken, zou Philips Don Carlos
tot wanhoop hebben gedreven ; de poging om te vluchten
gaf den koning het voorwendsel aan de hand om den
kroonprins geheel te verderven. Zelfs acht Schmidt het
zeer waarschijnlijk, dat Philips aan den dood van zijn
zoon schuldig staat, niet alleen door tijdens zijn gevangenschap hem alle denkbare zedelijke kwellingen te doen
ondergaan, maar ook door ten slotte de natuur in haar
vernietiging van Don Carlos bereidwillig te hulp te komen.
Schmidt's voorstelling van het Don Carlos-probleem
ging te scherp in tegen de historische traditie om onweersproken te blijven. Allereerst greep Maurenbrecher, die
zich den aangevallene gevoelde, naar de pen en lichtte
zijn vroeger geuite meening ook met nieuwe documenten
toe. Natuurlijk bleef ook Schmidt het wederwoord niet
schuldig ; hij beriep zich daarin voornamelijk op de
berichten van den keizerlijken gezant Dietrichstein, die
vrij beslist te kennen geeft, dat de prins volstrekt niet
zwakzinnig of krankzinnig was, zooals men wilde doen
voorkomen. Zijnerzijds gaf Maurenbrecher zich niet
gewonnen. Het is een voorbeeld van een wetenschappelijken strijd, zooals er tusschen Duitsche geleerden veel
meer zijn gevoerd ; ook nu werd met meer scherpzinnigheid dan hoffelijkheid over de twistpunten gestreden.
Maar erger dan Maurenbrecher heeft men het toch zelden
gemaakt, zelfs in Duitschland. Om zijn wetenschappelijken tegenstander te verwijten, dat zijn geheele betoog
niet ernstig is bedoeld, maar alleen kan worden beschouwd
als een in scherts ontwikkelde paradoxie — daarvoor
moet men een Duitsch geleerde zijn.
Schmidt had ten minste deze groote voldoening, dat
Ranke zich vele jaren na zijn eerste studie over Don
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Carlos nogmaals met het vraagstuk ging bezig houden
en in een tweede studie wel in hoofdzaak op zijn oude
standpunt bleef staan, maar toch een zwenking in de
richting van Schmidt maakte. Daarentegen vond Maurenbrechers gevoelen waardeering bij Forneron in zijn
bekende „Histoire de Philippe II". Maar vooral ging
een nieuw onderzoeker geheel op deze paden voort ;

in 1891 gaf Büdinger zijn „Don Carlos' Haft und Tod"
in het licht. Bij zijn historische onderzoekingen vond hij
steun hij den psychiater Meynert, die het geval Don
Carlos medisch onderzocht. De diagnose van den psychiater luidde voor Don Carlos zeer ongunstig : aangeboren
zwakzinnigheid ; Meynert beriep zich daarbij vooral op
een verklaring van den koning na de gevangenneming
van Don Carlos en op een brief van den keizerlijken
gezant Guzman van Maart 1562 ; beide spreken van
aangeboren psychische afwijkingen, waarvan de symptomen zich sedert jaren zouden hebben voorgedaan.
De geconstateerde symptomen wijzen daarop zeer nadrukkelijk : de tegenzin tegen iedere ernstige bezigheid,
de excessen in eten en drinken, de uitbarstingen van
woede, de gewelddadigheid, de wreede bloeddorstigheid,
de zucht tot oppositie en verzet, dat alles wijst op ernstige
pathologische afwijkingen. Büdinger sluit zich bij de
uitkomsten van dat psychiatrisch onderzoek aan ; hij
vindt de bewijzen voor zijn zienswijze in de officieele
documenten, die volgens hem in dezelfde richting wijzen :
Don Carlos was een psychopaath en het was dus de schuldige plicht van zijn vader in het belang van den staat
den gevaarlijken prins onschadelijk te maken ; Philips
II heeft dien plicht vervuld, hoe smartelijk dat hem ook
als vader moest vallen. Büdinger stelt nog scherper
dan de oude Spaansche geschiedschrijvers Philips II als
den rechtvaardigen, wijzen koning tegenover Don Carlos,
den kwaadaardigen idioot.
Bülinger's boek heeft veel invloed gehad op de beoordeeling der Don Carlos-figuur in Duitschland en ook
daarbuiten. Erich Marcks sloot zich in 1893 in zijn inau-
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gureele oratie bij hem aan. Eenige jaren daarna volgde
Loserth dat voorbeeld. Lorenz ging in zijn leerboek der
genealogie den oorsprong van Don Carlos' zwakzinnigheid
na en vond dien in erfelijke belasting ; hij wees op andere
psychopathen in het Habsburgsche huis, met name op
Johanna van Aragon, Don Carlos' overgrootmoeder, die
lange jaren als arme krankzinnige haar eenzame dagen
had gesleten. De kunstgeschiedenis komt daarbij te
hulp ; uit authentieke en zelfs fictieve portretten van
Don Carlos werd tot zijn zwakzinnigheid besloten. Zelfs
op het tooneel werkte Büdingers opvatting na ; toen
Herzog het Spaansche treurspel „De prins van Asturië"
van Ximenes de Enciso in het Duitsch vertaalde, werkte
hij het in den geest van het nieuwste historische onderzoek om.
Daarmede scheen het Don Carlos-probleem afgedaan ;
de oplossing was gevonden. Eerst in den allerlaatsten,
tijd is ernstige twijfel gerezen aan de juistheid der inzichten van Büdinger en wie hem navolgen, Pappritz,
Chroust, ten slotte Bibl zijn in verzet gekomen tegen de
voorstelling, die reeds in de zestiende eeuw de officieele
in Spanje was en die in de twintigste de officieele in
Duitschland dreigde te worden. De bezwaren zijn van
verschillenden aard. Vooreerst komt men op tegen de
resultaten van het psychiatrisch onderzoek van Meynert
en anderen, die op grond van historische documenten een
diagnose stellen. Van hoe groote waarde de documenten
ook zijn voor den psychiater, dit zal toch wel voorop
moeten staan, dat de stukken betrouwbare gegevens
bevatten voor de diagnose. Intusschen is juist dat punt
twijfelachtig ; het is juist een der gewichtigste onderdeelen van het historisch onderzoek na te gaan, welke
waarde aan de documenten als bronnen voor de geschiedenis mag worden toegekend. Met andere woorden :
eerst moet door den geschiedvorscher worden uitgemaakt,
in hoeverre de brieven van Philips II, de depeches der
gezanten aan het Spaansche hof en andere origineele
stukken de waarheid zeggen over Don Carlos en zijn
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mentaliteit, voordat men die documenten als gegevens
voor de diagnose van het ziektegeval van den kroonprins kan en mag gebruiken. Maar bovendien, welk
geneesheer is in staat een diagnose te stellen over een
persoon en een geval, die hem alleen uit schriftelijke
gegevens bekend zijn ; een persoonlijk onderzoek zal
toch wel altijd noodig blijken. N u is zulk een consult
uit den aard der zaak bij Don Carlos onmogelijk. Maar
juist dat moet een aansporing zijn om zeer voorzichtig
te zijn hij het opmaken der diagnose.
Het andere bezwaar, dat tegen Büdingei is ingebracht„
sluit zich daarbij onmiddellijk aan ; het is de boven bedoelde twijfel aan de betrouwbaarheid der officieele
documenten over Don Carlos, zijn persoon, zijn karakter,
zijn daden. Die twijfel komt vooral in het boek van Bib1
naar voren ; hij wijdt zelfs een gel' eel hoofdstuk aan de
„zoogenaamde authentieke bronnen". Hij richt zich
daarbij rechtstreeks tegen Ranke. Terecht. Immers
Ranke is het geweest, die in Duitschland, gelijk Fruin
ten onzent, voor het eerst de geschiedenis grondvestte
op de studie der origineele gegevens, der authentieke
bronnen. Ranke heeft zich daarin een meester getoond,
ook in zijn studie over Don Carlos. Hij speurde in verschillende archieven en bibliotheken de oorspronkelijke
stukken van ooggetuigen en tijdgenooten na ; een zeer
groot bronzen materiaal heeft hij op die wijze verzameld.
Ranke had bovendien een sterk geloof in de betrouwbaarheid van ooggetuigen en tijdgenooten. Zulke ooggetuigen
meende hij te vinden in de diplomaten aan het hof van
Philips II, die de gebeurtenissen in Spanje zagen gebeuren en daarover de meest voldoende inlichtingen konden
verkrijgen ; de berichten van die gezanten beschouwde
Ranke als onpartijdig en dus betrouwbaar. Tegenover
de getuigenissen van zulke mannen, die in Spanje zelf
Don Carlos in leven en dood hadden waargenomen,
meende Ranke die van anderen te kunnen elimineeren ;
het getuigenis van Willem van Oranje in zijn Apologie
achtte hij van geen waarde, omdat de prins over Don
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Carlos alleen van hooren zeggen en dan nog alleen uit
de zooveelste hand, iets kon weten.
Rankes meering en opvatting wordt zeker niet algemeen meer gedeeld. Of liever, zijn beginsel wordt stellig
nog algemeen als juist aangenomen ; maar de toepassing
van dat beginsel op dit bijzonder geval zal tegenwoordig
wel niet algemeen worden goedgevonden. In zooverre heeft
Bibl stellig gelijk, wanneer hij bezwaar maakt tegen de
onbepaalde betrouwbaarheid der diplomatieke stukken.
Een ambassadeur, al heeft hij door zijn ambt de gewoonte
de wereldsche zaken meer objectief te bezien dan menig
ander, is toch waarlijk in zijn voorstelling van den loop
der dingen niet onfeilbaar. Hij wordt in zijn objectieve
waarneming en voorstelling sterk geremd door twee
invloeden. Vooreerst kan hij het slachtoffer worden van
de voorstelling, die de regeering, waarbij hij geaccrediteerd is, van den gang van zaken wenscht te geven ; hij
loopt dus gevaar een bericht aan zijn regeering te zenden,
dat niet gegrond is op objectieve waarneming der feiten,
maai min of meer op de interpretatie van die feiten door
vorsten en andere hooggeplaatste persoonlijkheden. Het
tweede gevaar, waaraan de diplomaat bloot staat, is
meer in hem zelf gelegen ; hij staat allicht zoozeer onder
den invloed van de politiek van zijn regeering, die ook
in den regel zijn eigen staatkunde is, dat hij de gebeurtenissen in dat licht beziet en ze daarnaar interpreteert.
Kortelijk gezegd : de gezant relateerd niet steeds zijn
objectieve waarneming, maar loopt gevaar te berichten
deels wat het gouvernement ter plaatse kwijt wil zijn,
deels wat zijn eigen regeering gaarne wil hooren.
Dat alles geldt stellig ten volle van de gezantschapsberichten der zestiende eeuw in Spanje. Het geldt juist
daar het meest, daar de Spaansche regeering van die
dagen een scherpe censuur uitoefende op de post, waarvan ook de officieele depeches der gezanten niet vrij
bleven. De gezanten klagen daarover dan ook herhaaldelijk in hun correspondentie ; zij duiden soms meer aan
dan zij verhalen. Soms geven zij zelfs zeer duidelijk en
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onomwonden te kennen, dat zij niet alles zoo kunnen
schrijven als zij wel zouden willen ; er gebeurt veel aan
het Spaansche hof, waarover men liever niet schrijft,
en meer dan men berichten kan. Dat laatste vooral heeft
het wantrouwen van dr. Bitil voortdurend gaande gemaakt ; achter zulke geheimzinnigheden zoekt hij steeds
de ernstigste dingen. Als de keizerlijke gezant von Dietrichstein verzekert, dat er daar in Madrid veel omgaat
dat men zoo niet kan neerschrijven, is hij gemakkelijk
geneigd daarachter alles te zoeken wat van ouds tegen
Philips II in de zaak van Don Carlos is te berde gebracht.
Gemakkelijk, al te gemakkelijk. Immers op deze wijze
is het nauwelijks mogelijk het verleden te onderzoeken
en geschiedenis te schrijven. Men kan op grond van
vermoedens wel een roman, een historischen roman
schrijven, maar geen geschiedenis. Men kan stellig toegeven, dat officieele stukken dikwijls alleen de officieele
waarheid geven, dus niet de historische werkelijkheid
relateeren. Maar dat kan ten slotte geen motief zijn om
dergelijke berichten geheel ter zijde te schuiven en op
grond van beperkte informatie en klaarblijkelijke onvolledigheid tot betrekkelijke waardeloosheid te concludeeren. En nog veel minder mag men gissen, dat de
werkelijke waarheid wel juist die zal zijn, die niet in de
officieele documenten is te vinden. En vooral gaat het
niet aan de historische voorstelling te baseeren juist
op het tegendeel van wat de documenten ons te lezen en
te verstaan geven.
Nu is het stellig waar, dat dit alles niet volledig betrekking heeft op dr. Bibl's werkmethode. Maar in hoofdzaak geldt dat toch wel en dat is juist het voornaamste
bezwaar, dat wij tegen zijn boek hebben. Daarbij komt
nog iets anders. Wij spraken voortdurend van gezantschapsberichten, niet van andere officieele documenten.
Maar er zijn ook andere. Er zijn b.v. brieven van Spaansche regeeringspersonen ; er zijn ten overvloede brieven
van den koning zelf. Het is natuurlijk een ernstige vraag
voor de beoordeeling van de Don Carlos-vraag van uit-
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nemend, zelfs beheerschend belang, welke waarde aan
het woord van Philips II mag en moet worden gehecht.
Vooral klemt die vraag, nu het een zaak geldt, die den
koning zoo van nabij betreft en waarin hij zelfs eenigszins als de beschuldigde kan worden aangemerkt. Een
aangeklaagde is geen getuige ; hij staat niet onder eede ;
hij behoeft ook in de historie niet op zijn woord te worden
geloofd. Men zou dan ook stellig zeer onvoorzichtig
met de bronnen omgaan, zoo men aan de verzekering
van den koning onmiddellijk geloof sloeg. Maar men zou
evenzeer een groote fout begaan, zoo men zijn getuigenis zonder meer ter zijde schoof en het als waardeloos
verwierp.
Ongetwijfeld er is tot dat laatste alle aanleiding.
Philips II geniet niet de reputatie van de blanke duif ;
eerder is hij vergeleken met de voorzichtige slang. Aan
dat laatste beeld kan men vasthouden, mits het wordt
geïnterpreteerd met de beteekenis van het bijbelwoord,
waaruit het is ontleend. Philips II is stellig geen eerlijke,
open persoonlijkheid ; openhartig en geestelijk goedgeefsch kan men hem stellig niet noemen. Integendeel,
hij was gesloten van karakter, niet alleen uit een echt
Spaansche fierheid, maar ook uit een haast jongensachtige
verlegenheid. Hij gaf zich zelden geheel en volkomen aan
iemand, omdat hij vreesde gekwetst te worden ; bij de
minste ruwe aanraking trok hij zich onmiddellijk terug.
Zijn meening gaf hij zelden openhartig aan een ander
te kennen, deels omdat hij die te koninklijk, deels ook
omdat hij ze te zwak achtte om ze aan het oordeel van
anderen te onderwerpen. Zoo werd hij hoe langer hoe
meer gesloten bij het geveinsde, en geheimzinnig hij het
valsche af. Als de meeste verlegen menschen herwon hij
echter zijn zelfstandigheid en ook wel zijn eerlijkheid,
wanneer hij zijn tegenstander en dat was bijna iedereen
in zijn oogen niet recht in het gelaat behoefde te zien.
Als hij zich opsloot in zijn kabinet en daar zijn brieven
concipieerde, soms aan zijn secretarissen in de aangrenzende zaal, dan gevoelde hij zich vrij en daardoor mach-
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Lig ; dan kon hij zijn bevelen formuleeren, zooals zij de
toenmalige wereld direct of indirect goeddeels beheerschten, zonder tegenspraak uit te lokken, zonder zelfs den
bescheiden twijfel aan de juistheid van zijn inzicht op
het gelaat van zijn dienaren te zien opkomen. Geheel
oprecht is Philips II ook dan niet om de eenvoudige
reden, dat ook hij gebonden was aan de feitelijke verhoudingen, zooals hij ze nu eenmaal zag, zooals hij ze
zelf goeddeels had geschapen en ook door anderen
wenschte gezien te hebben. Hij geloofde in die wereld,
zooals hij ze nu e?nmaal. zag ; hij zag de menschen,
zooals zij zich nu eenmaal aan hem vertoonden ; hij
overzag de dingen uit de hooge eenzaamheid van het
Escurial, uit de verte en dus slechts in vage trekken,
ook gekleurd door de straalbreking van zijn geestelijk
prisma. Zoo was Philips II meer kortzichtig dan oppervlakkig, meer beperkt dan bekrompen, ten slotte meer
eerlijk en oprecht tegenover zich zelf dan tegenover de
menschen. Want hij bemerkte zeer goed, dat ander en de
wereldsche dingen geheel anders zagen dan hij zelf ;
maar te zwak om zijn waarneming en daarop gegrond
oordeel aan anderen op te dringen, verzweeg hij dat in
den regel, totdat het onherroepelijk was geworden door
de gevolgen, die eruit waren voortgevloeid.
Zoo is Philips dus niet in den gewonen zin oneerlijk ;
maar men moet toch steeds met hem oppassen. Want
wat hij zegt of schrijft, vooral het eerste, moet steeds
worden aangevuld met wat hij daarbij denkt ; en dat is
bij een zoo gesloten, schuw man niet gemakkelijk. Zoo
bij iemand, dan moet men bij hem tusschen de regels
lezen en dat is gewoonlijk heel wat meer dan er geschreven staat. En wat geldt van zijn brieven, geldt evenzeer
van zijn handelingen. Zelf weet hij zeer goed wat hij wil ;
maar hij kan zijn wil evenmin aan anderen opleggen als
bij anderen aannemelijk maken. Als alle verlegen menschen deinst hij dientengevolge ook voor de verantwoordelijkheid voor zijn wilsuitingen en daden terug. Daarom
moet hij zich steeds bedienen van halve woorden ; daar-
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om worden zijn bevelen nooit openlijk en met een klemmend woord gegeven ; van een toornenden en wrekenden
god heeft Philips II in het geheel niets. Vandaar dat niet
alleen zijn bevel een terloops gezegd, nauwelijks geaccentueerd woord is, maar dat ook zijn daad, het gevolg van
zulk een bevel, altijd is omwonden in de geheimzinnigheid van den nauwelijks uitgesproken wil. Vandaar ook
die algemeene onzekerheid aan het Spaansche hof in de
dagen van Philips II, dat gevoel van onveiligheid, dat
ook de hoogste waardigheidsbekleeders, mannen als
Eboli, Alva, Granvelle, geen oogenblik verliet.
Voorzichtigheid, geslotenheid, geveinsdheid, geslepenheid men vindt ze bij Philips II in afwisselende verhouding steeds terug, maar toch de eerste meer dan de
laatste. Zoo zal men nooit geheel zeker zijn van wat
feitelijk is gebeurd. En zoo komt in den regel aan dezen
koning meer ten laste dan hij verdient. Want zijn wantrouwen in de menschen is toen en later beantwoord
door onuitroeibaren argwaan der menschen tegen hem.
Die argwaan vond ruim voedsel in wat men vermoedde
die argwaan werd zekerheid door wat men ten slotte wist.
Want wij weten veel meer van de meest intieme gedachten en de meest geheime handelingen van Philips
II dan men in zijn eigen tijd durfde vermoeden. Alles
weten wij door Gachard van de zaak van Montigny. Met
Bergen in het voorjaar van 1566 na de aanbieding van
het smeekschrift der edelen door de landvoogdes Margareta naar den koning afgevaardigd, was Montigny in
Juni in Spanje aangekomen. Hij werd eerst door den
koning met die strakke Spaansche hoffelijkheid ontvangen, waarvoor Philips bekend stond. Maar naarmate
de tij dingen uit de Nederlanden ernstiger werden, naarmate bleek, dat de regeering hier stond voor een gevaarlijke rebellie, naar die mate werd de positie van Montigny ook meer beëngd. Eerst in zijn bewegingen belemmerd, was hem de terugtocht naar zijn vaderland eerst
belet, toen verhinderd, ten slotte verboden. Hij werd
omperkt, geïnterneerd, eindelijk gevangen genomen. Die
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gevangenis van Simancas zou hij niet weer verlaten : in
1570 vond hij daar zijn einde krachtens een vonnis van
den raad van beroerten, dat van Brussel naar Madrid
was gezonden ; naar dat vonnis is hij in het geheim van
den nacht geworgd. Dat alles is met de stukken te bewijzen. Maar wat naar buiten doordrong was dit, dat Montigny in den loop van 1570 ziek werd ; de ziekte nam een
bedenkelijke wending en eindigde met den te verwachten
dood van den baron. In bijzonderheden was de mis-enscène in elkander gezet ; niet alleen, dat een geneesheer
geregeld Montigny bezocht en over hem rapport uitbracht, maar ook medicijnen werden voorgeschreven ;
een bepaalde diagnose werd vastgesteld, waarop een
therapie werd gebaseerd.
Dat weten wij tegenwoordig, het is wel het sterkste
bewijs voor de zucht om alles in het geheim te behandelen,
die den schuchteren Philips II eigen is. Slechts een man
van zijn zwakke wilsuiting kan tot zulke tragische middelen --^ tragisch niet allen voor het slachtoffer, maar
ook voor hem zelf zijn toevlucht nemen. In zooverre
is het einde van Montigny dan ook zeer goed te verklaren.
Een hard en ruw man als Alva deed de dingen wel anders :
als Egmond en Hoorne worden ter dood veroordeeld,
moeten zij niet in de gevangenis en in het geheim, maar
in het volle licht van den zomerdag op de groote markt
te Brussel ten aanschouwe der menigte het leven laten.
Het lot van Montigny heeft uiterlijk zeer veel gemeen
met dat van Don Carlos. Van ouds heeft men beider dood
met elkander vergeleken ; ook dr. Bibl heeft dat gedaan.
Ook Don Carlos wordt door den koning in zijn bewegingen
belemmerd en verhinderd Spanje te verlaten. Ook hij
wordt geïnterneerd en scherp bewaakt ; ten slotte sterft
hij in de gevangenis. Zou hij ook niet evenals Montigny
gedood zijn ? Men heeft het vermoeden meer dan eens
uitgesproken ; dat vermoeden is voor velen stellige zekerheid geweest. Het lot van Montigny verklaart dat van
Don Carlos.
Men heeft daarbij verschlllende elementen over het
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hoofd gezien. Vooreerst is het vermoeden van een gewelddadigen dood reeds onmiddellijk na de catastrofe van
Don Carlos opgekomen. Van Montigny is het in zijn eigen
tijd nooit vermoed of gezegd ; eerst in de negentiende
eeuw heeft Gachard in Simancas zelf de bewijzen daarvoor gevonden. Maar vooral is er dit onderscheid. Het
feit van Montigny's executie is met de stukken zelf
onomstootelijk bewezen ; na Gachard heeft niemand
meer daaraan getwijfeld. Bij Don Carlos ligt de zaak
geheel anders. Niettegenstaande zeer uitgebreide onderzoekingen is het feit van den gewelddadigen dood van
Don Carlos nimmer met zoo krachtige bewijzen gestaafd
kunnen worden, dat niemand daaraan meer kon twijfelen. En evenmin is het boven allen twijfel verheven
geworden, wie, wat en hoe eigenlijk Don Carlos is geweest.
Het Bene heeft natuurlijk met het andere niet te maken:
of Don Carlos een nobel enthousiast dan wel een gevaarlijk
krankzinnige is geweest, doet aan zijn wijze van sterven
niet af. Maar het is zeer opmerkelijk, dat ook thans noch
het Bene noch het andere volkomen vaststaat.
Het is dan ook een denkfout om uit het geval Montigny
een conclusie te trekken ten opzichte van de kwestie
Don Carlos. Wat in het Bene een bewezen feit is, is in het
andere slechts een mogelijkheid. Ten minste, wanneer
men aan de uitdrukkelijke verzekering van Philips geen
waarde wil hechten. Doet men dat wel, dan is er van een
nobel jongeling, vermoord als de smettelooze onschuld
door zijn eigen vader, niet veel over ; dan is er alleen een
gevaarlijke minderwaardige, dien men voor zijn eigen
en anderen veiligheid moet opsluiten en die aan zijn eigen
excessen te gronde gaat. Zoo heeft Philips II zelf het
gezegd.
Is zulk een getuigenis dan te vertrouwen na alles,
wat wij over Philips' gesloten geveinsdheid hebben
opgemerkt ? Zonder twijfel, mits men daarbij in aanmerking neemt, tot wien en onder welke omstandigheden
dat getuigenis was gericht. Tweeërlei correspondentie
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van den koning komt daarbij op den voorgrond, die met
den Keizer en die met den Paus.
De briefwisseling van Philips II met den Keizer draagt
geheel • het karakter van een familiecorrespondentie.
De beide liniën van het Habsburgsche huis waren door
persoonlijke en ook door politieke banden nauw aan
elkander gehecht ; wederzijds bleef men met nadruk en
toewijding ook die relatiën aanhouden. In de Don Carloszaak is van gewicht de correspondentie van Philips met
zijn oom, Keizer Ferdinand I, maar vooral die met zijn
neef, Keizer Maximiliaan II, die in 1564 zijn vader Ferdinand opvolgde. Philips en Maximiliaan waren bovendien nauw aan elkander verbonden, daar de Keizer
gehuwd was met Philips' eigen zuster Maria. Dat was
een van de vele familiehuwelijken, waaraan het Habsburgsche huis zoo rijk is. Juist die familietraditie gaf
aanleiding tot zeer intieme onderhandelingen en correspondentiën tusschen den Keizer en den koning. Maximiliaan wenschte namelijk een huwelijk tusschen Don Carlos
en zijn dochter Anna. Philips had tegen die verbintenis
geen bezwaar. Wat toen niet de hoofdzaak, maar toch
in dit geval geen bijkomstigheid was, de jongelieden
zelf waren het daarmede eens ; Don Carlos wenschte dat
huwelijk . met sterken aandrang, zelfs met forschen
hartstocht.
Dat huwelijk, dat natuurlijk een belangrijle staatszaak was, heeft jaren lang de hoven van Weenen en
Madrid bezig gehouden. Juist de onderhandelingen
daarover geven niet alleen een treffenden kijk op het
aarzelende karakter van Philips II, altijd geneigd tot
uitstellen, maar ook op de onstuimige natuur van Don
Carlos. En ook geven zij wel niet den sleutel tot de verklaring van het Don Carlos-probleem, maar zij doen ons
toch allerlei gewichtige gegevens aan de hand, die dat
vraagstuk aan alle zijden belichten. De loop der zaken
is ongeveer deze geweest. Reeds in 1556 waren in een
bijeenkomst van Karel V en Maximiliaan te Brussel
afspraken gemaakt over een huwelijk van Don Carlos
'
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en Anna ; de jeugdige leeftijd van beiden beletten toen
natuurlijk voorloopig nog een feitelijken echt. In 1561 werd
de zaak met ernst ter hand genomen ; Keizer Ferdinand
gaf toen, om Philips tot doorzetten te prikkelen, te
kennen, dat ook koning Karel IX van Frankrijk het oog
op de jonge aartshertogin had geslagen. Dat bedekte
dreigement maakte op Philips blijkbaar niet den minsten
indruk. Hij maakte volstrekt geen haast. Hij liet den
keizerlijken gezant de Guzman zeggen, dat zijn zoon
ziek was en ook nog te jong ; daarom moest zijn huwzlijk
nog wat worden uitgesteld. Don Carlos was toen zestien
jaar oud, op welken leeftijd zijn vader zelf reeds gehuwd
was. Dat was dus klaarblijkelijk een voorwendsel. Maar
de ziekte van den kroonprins ook ? Er zijn ook politieke
en diplomatieke ongesteldheden. Maar hooren wij verder.
In 1562 kwam de keizer, die blijkbaar over de gezondheid
van Don Carlos was gerust gesteld, op de zaak van het
huwelijk terug. Ook toen wees de Spaansche gezant aan
het keizerlijke hof, graaf Luna, op de slechte gezondheid
van den prins, die een vroeg huwelijk niet raadzaam
maakte ; blijkbaar was de gezant vooraf geïnstrueerd
door zijn regeering. Uit het antwoord van Keizer Ferdinand blijkt echter duidelijk, dat hij van die slechte
.

gezondheid niet veel geloofde ; hij dacht eerder, dat een
ander huwelijksplan het zijne in den weg stond. Werkelijk was er in die dagen sprake van een huwelijk van Don

Carlos met zijn tien jaar oudere tante Johanna, de jongste zuster van Philips II ; er wordt op gezinspeeld, dat
de prins een krachtige vrouw noodig heeft om een man
en vorst in den vollen zin des woords te kunnen worden.
Ook Philips gaf aan den keizerlijken gezant te kennen,
dat hij im gezondheidsredenen voorloopig geen huwelijk
van Don Carlos met de aartshertogin wenschte. Alva
lichtte dat in een zeer vertrouwelijk onderhoud nog nader
toe ; hij gaf den gezant te kennen, dat de gezondheidstoestand van den infant den koning groote zorg baarde ;
maar bovendien had de prins in zijn persoon allerlei
gebreken in oordeel en karakter als in begrip ; hij was
O. E. XX 7
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geestelijk zeer achterlijk en was ver bij zijn leeftijd achter -.
gebleven ; de koning had het vertrouwen in de capaciteiten van zijn zoon verloren ; daarom ook had hij zijn
Duitsche neven Rudolf en Ernst bij zich ontboden,
denkelijk wel omdat hij in een van deze zijn aanstaanden
troonopvolger meende of wenschte te zien. In zijn schrijven aan den Keizer bevestigde de gezant de verzekering
van Alva ; ook volgens hem zou de prins nog niet in twee
of drie jaren geschikt zijn voor het huwelijk. Persoonlijk
schreef Philips nog aan den Keizer, dat Don Carlos ongelooflijk zwak was. In antwoord daarop gaf de Keizer
uiting aan de hoop, dat de prins spoedig zou herstellen ;
daarna zou dan het huwelijk kunnen doorgaan.
Het is, voor wie de diplomatieke taal weet te lezen,
duidelijk genoeg, wat met dat alles is bedoeld. Dat Philips toen reeds overtuigd was, dat van een huwelijk van
zijn zoon met de aartshertogin geen sprake zou kunnen
zijn, is volkomen duidelijk. Het is dan ook niets dan een
hoofsche beleefdheid, wanneer de Keizer nog aan hoop
op de toekomst uiting geeft. Moeilijker is het den aard
van het huwelijksbeletsel aan te geven. Dat Don Carlos
achterlijk was, wordt met zooveel woorden gezegd ; dat
hij niet alleen lichamelijk zwak, maar ook geestelijk
minderwaardig was, mag men aannemen al is het zeer
bezwaarlijk een bepaalde diagnose te stellen. Van ernstige
maatregelen te zijnen opzichte is nog geen sprake ;
alleen durft de koning hem geen huwelijk te laten aangaan
met zijn nicht.
Het is wel van belang daarop den nadruk te leggen.
Immers wat kan Philips hebben bewogen het huwelijk
van den infant met de aartshertogin te stuiten dan
redenen, die voor hem alleszins afdoende waren en die
lagen in de lichamelijke en geestesgesteldheid van zijn
zoon. Een nauwe verbinding met het Weensche hof
was niet alleen zeer gewenscht, maar werd ook door de
Spaansche regeering voortdurend nagestreefd ; de zending der aartshertogen, waarop boven werd gedoeld,
was daarvan een symptoom. Ook persoonlijke motieven
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spraken daarvoor ; aartshertogin Anna wordt zeer geroemd ; Don Carlos was blijkbaar uitbundig en onstuimig
op haar verliefd. Maar wat wel het sterkste bewijs is,
dat er geen het minste bezwaar tegen de aartshertogin
bestond : Philips II zelf heeft in 1570 na den dood van
koningin Elizabeth deze zelfde prinses Anna gehuwd ;
zij is in 1578 de moeder geworden van den nieuwen
troonopvolger, den lateren koning Philips III.
Het bezwaar kan dus uitsluitend hebben gelegen in
den persoon van Don Carlos. Dat het ernstig moet zijn
geweest, is duidelijk. Hoe zou anders de eigen vader van
den infant dat huwelijk, dat zoo voor de hand lag, dat
reeds lang was beraamd en dat door politieke en persoonlijke argumenten werd aanbevolen, hebben kunnen verhinderen ? Evenzeer is het duidelijk dat het bezwaar
moet gelegen zijn in de minderwaardigheid van den
prins. Want de Keizer was te nauw met het Spaansche
hof verbonden dan dat men hem in zulk een gewichtige
zaak om den tuin zou hebben kunnen leiden. Bovendien
weten wij, dat men te Weenen over voldoende inlichtingen uit Madrid beschikte om de mededeelingen der
Spaansche regeering te controleeren. Het schijnt danook
een onbegonnen werk om, gelijk ook dr. Bibl doet, de
reden van de houding van Philips ten opzichte van het
huwelijk van zijn zoon te willen zoeken niet in de minderwaardigheid, maar juist in de meerderwaardigheid van
den infant. De uitingen, waarop men zich beroept, zijn
zeker wel merkwaardig genoeg, maar zij bewijzen niets
voor de bijzondere begaafdheid van Don Carlos. Als hij
b.v. in 1561 aan vertrouwden plannen uit voor een huwelijk met Maria Stuart om zoo de middelen te kunnen
verkrijgen om in de Nederlanden meer te kunnen zijn
dan stadhouder dan wijst dat volstrekt niet op geestelijke gezondheid, maar veeleer op ziekelijke verbeelding.
Juist zulke uitingen moeten den toch al wantrouwenden
Philips de overtuiging hebben bijgebracht, dat zijn zoon
niet alleen zwakzinnig was, maar ook gevaarlijk kon
worden.
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Men weet, dat van het huwelijk van Don Carlos met
de aartshertogin niets is gekomen. Want zijn toestand
werd eerder slechter dan beter. Den 19 April 1562 deed
hij bij een amoureus avontuur in Alcala een zwaren val.
Zijn hoofd werd ernstig gewond ; hevige koortsen kwamen daarbij, de prins verviel in een soort delirium, zoodat
de hulp van den beroemden Nederlandschen chirurg
Vesalius moest worden ingeroepen. Zelfs deze scheen
den prins niet te kunnen redden, totdat hij op het laatste
oogenblik tot trepanatie van den schedel overging. De
operatie schijnt de redding te hebben gebracht ; toch
kon de prins eerst in Juli het ziekbed verlaten en naar
Madrid terugkeeren.
Ook voor een leek moet het duidelijk zijn, dat zulk
een crisis een diepgaanden invloed moet hebben gehad
op het physiek en psychisch gestel van iemand, die reeds
vroeger als zwak op beide gebied wordt voorgesteld. Het
kan ons dan ook nauwelijks verwonderen, dat de berichten over de toestand in de volgende jaren niet beter
luiden. De Venetiaansche gezant ontwerpt in het begin
van 1563 van den prins een zeer ongunstig beeld. Don
Carlos heeft noch in studie noch in lichaamsoefeningen
behagen, in het algemeen niet in eerbare dingen, maar
alleen in het kwaad doen. Hij houdt van niemand ; hij
haat daarentegen velen. Hij laat zich gaarne beschenken,
maar geeft zelf niets aan anderen. Niettegenstaande zijn
zeventien jaren kent hij de wereld uiterst weinig. Hij is
melancholiek ; hij lijdt sedert drie jaren onafgebroken
aan derdedaagsche koorts ; hij wordt geteisterd door
tijdelijke geestesstoringen, gelijk in de familie meer voorkomen ; bepaaldelijk wordt dan gewezen op zijn grootvader Karel V en zijn overgrootmoeder Johanna van
Aragon.
Karel V kan hier worden uitgeschakeld ; blijkbaar
hebben wij hier te doen met een verschrijving. Maar
overigens is het bericht zeer merkwaardig ; het is waarlijk niet te verwonderen, dat Ranke aan deze en dergelijke
berichten de grootste waarde hechtte. De Venetiaansche
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gezant kon om politieke en persoonlijke redenen objectief
tegenover Don Carlos staan ; er is geen reden te bedenken, waarom hij den prins zwarter zou hebben afgebeeld
dan hij hem zag en waarnam. Dr. Bibl tracht de waarde
van dat getuigenis te verkleinen door het te doen voorkomen, alsof het alleen op hooren zeggen berust. Men
zou willen vragen, waarom ? Een gezant is toch stellig
wel in de gelegenheid om zich een zelfstandig oordeel
te vormen door eigen waarneming. Dat hij zich daarbij
ook op het oordeel van anderen beroept, verandert weinig
aan de waarde van zijn getuigenis, versterkt het in ieder
geval meer dan dat het dat verzwakt.
Ook de Fransche gezant geeft een half jaar later, in
Augustus 1563, een zeer ongunstige beschrijving van den
infant ; hij spreekt van „1'indisposition et l'imbécilité"
van den prins. Daarmede stemt de officieele geschiedschrijver Cabrera overeen, die bepaald constateert, dat
Don Carlos bij den ongelukkigen val te Alcala zijn hersenen bezeerd had en sedert dien zwakzinnig was geweest.
Men kan dus aannemen, dat de geestestoestand, die den
prins reeds vroeger eigen was geweest, door die noodlottige gebeurtenis sterk was verergerd. Wanneer daartegenover nu door Bibl wordt gesteld het ontwijfelbare
feit, dat ook na 1563 gunstige berichten over den geestelijken toestand van den prins voorkomen, dan kan men
die beschouwen als ingegeven door dat optimisme, waarmede vorsten in den regel worden beoordeeld. Of men kan
ook aannemen waarvoor stevige gronden zijn aan te
voeren dat de kwaal van den geesteszwakken infant
zich intermitteerend openbaarde en dat hij tijden had
van betrekkelijke normaliteit. Het zal ook in die dagen
zijn geweest, dat zich zijn betere eigenschappen, vroomheid, toewijding, werkzaamheid, openbaarden. In geen
geval mag evenwel daarvoor worden aangevoerd het
befaamde testament van Don Carlos van 2 Mei 1564.
Wie bedenkt, hoe vormelijk zulke stukken, die natuurlijk zoo goed als nimmer door den erflater zelf worden
opgesteld, steeds zijn, kan daarin onmogelijk een argu-
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ment ontleenen voor den goeden geest of het karakter

van den infant.
Intusschen was de zaak van het huwelijk van den
prins met de aartshertogin nog steeds slepende gebleven.
In Maart 1564 kramen de aartshertogen Rudolf en Ernst
in Spanje aan ; hen vergezelde een nieuwe keizerlijke
gezant, Dietrichstein. Al spoedig begon hij hij den koning
aan te dringen op een beslissing. Philips beloofde een
specialen gezant met zijn beslissing naar Weenen te
zullen zenden. Dat geschiedde ook ; die gezant — het
was Granvelles broeder Chantonnay — werd inderdaad
door den koning benoemd. Hij kwam eerst een jaar
daarna, in Maart 1565, aan het keizerlijk hof aan. Ongelukkiger bemiddelaar voor een huwelijk had Philips
niet kunnen kiezen ; Chantonnay was bij den Keizer
niet zeer gezien. Zijn gezag zal wel niet zijn vermeerderd
door de boodschap, die hij kwam brengen : hij herhaalde
de oude verzekering, dat de infant nog steeds achterlijk
was en dat daarom aan een huwelijk nog niet kon worden
gedacht. De ziekte was dus nog volkomen in hetzelfde
stadium als drie jaren vroeger. De Keizer trok dan ook
de eenig mogelijke conclusie uit de mededeeling van den
gezant, dat de koning van het huwelijk — om welke
reden dan ook — niets wilde weten. Natuurlijk werd dat
niet met zooveel woorden gezegd, maar dat de onder-handelingen met Frankrijk over een huwelijk der aartshertogin met koning Karel IX weer werden aangevat,
bewijst, dat men te Weenen geen rekening meer hield
met een Spaansch huwelijk.
Heeft Maximiliaan II echter geloof geslagen aan de
argumenten, waarmede Philips II het huwelijk van zijn
zoon uitstelde of eigenlijk afsloeg ? Men zou uit zijn herhaald aandringen op een beslissing willen afleiden, dat
hij de huwelijksbeletsels niet bijzonder ernstig vond. En
ook kan het ten gunste van Don Carlos pleiten, dat de
koning ten slotte in Augustus 1566 te kennen gaf, dat
hij op zijn doorreis naar de Nederlanden — wij zijn in
het jaar van het smeekschrift, de hagepreeken, den beel-
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denstorm — te Innsbruck met den Keizer zou samenkomen om persoonlijk het huwelijk te regelen. Zoo de
Keizer daarop heeft vertrouwd, is hij bedrogen uitgekomen. Maar hij zal toch stellig wel hebben geweten, wat
thans absoluut vast staat, dat Philips nimmer voornemens is geweest Spanje te verlaten en dat van de samenkomst te Innsbruck dus niets zou komen. Of, als hij het
niet heeft geweten, dan is hij bijzonder slecht door zijn
gezant ingelicht geweest. En wat Don Carlos betreft,
de Keizer heeft misschien niet alles geloofd, wat men hem
over den infant mededeelde, maar dat er iets met hem te
doen was, was ,natuurlijk volkomen klaar. Dat de verhouding van koning en kroonprins niet goed was, was
zonder meer duidelijk. Zelfs kon men een uitbarsting
tegemoet zien ; toen zij in 1568 volgde, verklaarde de
Keizer aan den Spaanschen gezant, dat hij die catastrofe
reeds lang had voorzien.
Die catastrofe brak eindelijk in Januari 1568 over het
hoofd van Don Carlos los. Daar uit den aard der zaak
de grootste geheimhouding werd in acht genomen, weten
wij slechts weinig bijzonderheden van de toedracht. Maar
al verschillen de medegedeelde bijzonderheden, vast
staat, dat de koning in den nacht van 18 Januari persoonlijk den kroonprins heeft gevangen genomen en hem
in arrest heeft gesteld.
Persoonlijk 00k heeft Philips de noodige inlichtingen
gegeven aan hen, die daarop aanspraak hadden. Den
eigen morgen van de arrestatie ontbood hij den keizerlijken gezant bij zich en deelde hem in het kort het
gebeurde mede. Ook de andere gezanten ontvingen daarna
dergelijke communicatie. Bovendien zond de koning
ambtelijke brieven aan granden, hooge geestelijken,
steden, verder aan de vreemde vorsten, met name aan den
Paus. En nu moge men betwijfelen, of al die apologieën
wel op hun woord mogen worden geloofd, tegenover den
Heiligen Vader stond de koning in zulk een staatszaak,
die tevens een gewetenszaak was, toch geheel anders.
Ook in den brief aan den Paus zette de koning uiteen,
,
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dat hij ter wille van het heil van den staat en zijn plichte tegenover God en de kerk zich zeer tegen zijn wensch
genoodzaakt had gezien zijn zoon te interneeren. Toen
de Paus met die algemeenheden geen genoegen nam, heeft
de koning den 9 Mei in een tweeden brief uiteengezet,
waarom hij zijn zoon had vastgezet. Daarin zegt hij o. a.
woordelijk : „Het heeft God tot straf mijner zonden
behaagd den prins met vele en groote fouten deels van
verstand deels van natuurlijken aanleg te beschenken,
die hem voor de regeering ongeschikt maken en voor de
toekomst, als hem de erfenis ten deel mocht vallen, de
grootste gevaren voor het bestaan van het rijk lieten
vreezen". En verder : „Nadat den koning na een lange,
grondige ervaring de vruchteloosheid van alle geneesmiddelen had geleerd en hij zag, dat van Don Carlos
slechts een zeer geringe of in het geheel geen verbetering
te wachten was, aan den anderen kant ook geen hoop
bestaat, dat de terecht gevreesde kwade gevolgen mettertijd zouden afgewend kunnen worden, scheen zijn
opsluiting noodzakelijk om daarna rijpelijk te overwegen,
welke middelen naar de omstandigheden ter hand zouden

genomen kunnen worden om het doel des konings te
bereiken zonder dat hem blaam treft". Nadat 's Pausen
stilzwijgen is ingeroepen gaat de koning voort : „Don
Carlos heeft zich noch aan rebellie noch aan ketterij
schuldig gemaakt."
De Paus was met de verkregen inlichtingen tevreden
en prees zelfs het besluit van den koning ; „want het
welzijn der Christenheid maakte een zoo lang mogelijke
regeering van Philips gewenscht, en ook een opvolger,
die in zijn voetstappen zou treden."
Wat aan dat alles duister is, gelijk dr. Bibl wil ? De
koning heeft zich tegenover den Paus zoo duidelijk
mogelijk uitgedrukt. Geen rebellie. Geen ketterij. Dat
waren juist de ernstige vergrijpen, de doodzonden, waarvan booze geruchten spraken en die door velen aan Don
Carlos werden ten laste gelegd. Wat dan wel ? Er is
nauwelijks een andere oplossing van het vraagstuk dan
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die aansluit bij wat wij reeds meermalen hoorden en wat
Philips met zooveel woorden ook thans te kennen geeft.
De prins was lang achterlijk gebleven en stond steeds
als zwak van gestel, vooral van geestesgestel te boek.
Wanneer nu zulk een jonge man gebruik maakt van zijn
hooge positie om zich aan ernstige excessen te buiten te
gaan, wanneer die excessen zich richten tegen hooge
staatsfunctionarissen en zelfs den koning zelf bedreigen,
dan komt stellig het oogenblik, dat het staatsgezag
daartegen positie moet nemen. Dat deed het, maar natuurlijk naar de zeden en het staatsrecht van dien tijd, gelijk
ook de geheele behandeling van den infant in zijn interneering die is, welke nog lang na de zestiende eeuw in
gevangenissen en dolhuizen de gebruikelijke was. Het
was een zonderl ng régime, dat afwisselde van barbaarsche gestrengheid tot gemoedelijke slapheid.
Beschouwt men de interneering van Don Carlos in
dat licht, het licht van zijn tijd, dan vervalt van zelf
de beschuldiging, dat Philips opzettelijk den dood van
zijn eenigen zoon zou hebben bevolen, gewild, gewenscht
of bevorderd. Al spoedig werd natuurlijk het gerucht
geloofd, dat de prins zou zijn geëxecuteerd op bevel van
den koning zelf. Maar over de wijze der executie zijn de
berichtgevers het niet eens ; wij hebben de keuze tusschen
onthoofding, doorsteking, worging of vergiftiging ; ook
wordt van gedwongen zelfmoord gesproken. Reeds de
groote verschillen in de traditie bewijzen, dat wij hier
met een soort sagenvorming te doen hebben. De gehe'mzinnige Don Carlos-figuur, waarvan men zooveel kwaads
hoorde en zooveel goeds geloofde, leende zich trouwens
bij uitstek tot hoofdpersoon van een sage. Maar van den
historischen kant beschouwd heeft de dood van Don
Carlos weinig opvallends. Ook is er dan geen reden
Philips scherp te wantrouwen. Integendeel. Met de
interneering van den kroonprins was het doel van den
koning volkomen bereikt. I)at doel was zich meester
te maken van zijn persoon en hem van de troonopvolging
uit te sluiten. Daarvoor was interneering geheel voldoende.
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Men zou daaraan kunnen twijfelen en b.v. verwijzen naar
het lot van koningen als Eduard II, Richard II en Hendrik VI, die alle na hun onvrijwillige abdicatie door hun
tegenstander en opvolger zijn gedood. Maar dan zou men
daartegenover kunnen plaatsen het lot van Don Carlos'
eigen overgrootmoeder, Johanna van Aragon. Reeds
van den aanvang af is op de overeenkomst tusschen
beider geestestoestand en lot gewezen. Het is bekend,
dat Johanna in 1506 kort na den dood van haar gemaal
Philips den Schoone krankzinnig is geworden, blijkbaar
zoo hopeloos, dat er van een regeering van haar geen
sprake kon zijn. Men heeft haar toen eenvoudig geinterneerd ; zonder dat een bepaald besluit dienaangaande is
genomen, heeft men haar van de regeering uitgesloten
en haar rechten overgebracht op haar zoon Karel, voor
wien zijn grootvader Ferdinand de Katholieke gedurende
zijn minderjarigheid het gouvernement in Castilië waarnam. Zooals toen Karel V zijn eigen moeder van den
troon uitsloot, zoo deed het zestig jaren later Philips
H. zijn zoon.
Maar de interneering van Don Carlos is kort daarna
op zijn dood uitgeloopen ; Philips werd daarvoor van den
aanvang af verantwoordelijk gesteld. Inderdaad kan de
koning die verantwoordelijkheid niet van zich afschuiven.
Maar zij is van anderen aard dan men in dien tijd aannam. Niet hierin staat Philips II schuldig, dat hij zijn
zoon opzettelijk heeft gedood, maar wel hierin, dat hij
geen enkele poging heeft aangewend om hem door een
liefdevolle behandeling van den dreigenden ondergang
te redden. Dat is in het algemeen de groote zedel ij ke
fout van dezen koning geweest, dat hij zich tegenover zijn
eenigen zoon nimmer anders heeft gevoeld en gedragen
dan als de strenge, wrekende rechter. Nooit bemerkt men
bij Philips II een poging om liefdevol door te dringen tot
het hart van zijn toch in ieder geval ongelukkigen,
stellig niet geheel toerekenbaren zoon. Nooit is Philips
de hartelijk deelnemende, begrijpende en daardoor zorgzame vader ; hij is alleen de onvermurwbare rechter,
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die vonnis velt zonder aanzien des persoons, ook al is
die persoon zijn eigen rampzalige zoon.
Don Carlos is den 24 Juli 1568 gestorven. Dr. Bibl
geeft niet duidelijk te kennen, hoe hij zich voorstelt, dat
die dood heeft plaats gehad, of de koning dien dood heeft
veroorzaakt of althans bevorderd. Maar hij is stellig
niet vreemd aan de gedachte, dat Don Carlos' dood een
gewelddadige was ; hij voert zelfs het oude verhaal aan
van de vergiftigde kippenpastei. Hij brengt het zeker
vrij spoedige einde van den infant in verband met de
executie van Egmond en Hoorne, waarvan het bericht
den 17 Juli in Madrid is gekomen. Juist dien dag heeft
de prins de befaamde kippenpastei genoten. Een week
daarna was hij gestorven.
Dat dat alles niet meer dan vermoedens zijn, ligt voor
de hand. Men behoeft waarlijk geen andere oorzaak van
den dood van Don Carlos te zoeken dan die welke door
den koning zelf en verreweg de meeste tijdgenooten is
gegeven, dat de prins zich door zijn eigen buitensporigheden den dood op den hals heeft gehaald. Dat Philips
die buitensporigheden niet heeft gebreideld of verhinderd is de schuld, die ongetwijfeld hem moet blijven
belasten ; zij is zwaar genoeg.
Alles te zamen genomen, kan men niet zeggen, dat het
boek van dr. Bibl het Don Carlos-probleem in een nieuw,
ander stadium heeft gebracht. Hij heeft stellig zijn groote
verdiensten. Hij brengt heel wat nieuw en onbekend
materiaal voor den dag. Hij stelt de problemen met
groote juistheid en rangschikt de argumenten met groote
scherpzinnigheid ten bate van zijn voorstelling van deze
kroonprins-tragedie. Maar toch schijnt ons noch het
aangevoerde materiaal noch de scherpzinnige betoogtrant afdoende om een andere voorstelling van de Don
Carlos-figuur ingang te doen vin den dan b.v. Ranke ons
geef t.
Onwillekeurig denken wij weer aan den grootmeester
der historische kritiek en methode. En ook na de lezing
van het boek van dr. Bibl dringt zich van zelf weer de
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magistrale teekening aan ons op van het historische gebeuren in en om Don Carlos, zooals Ranke die ontwierp. In groote trekken is zij nog altijd juist ; zoo
komen wij tot een plausibele voorstelling van den gang
van zaken. Laat ons besluiten met een korte uiteenzetting, hoe wij ons dien denken.
Don Carlos is in 1545 geboren ten koste van zijn moeder,
Maria van Portugal. Hij genoot een goede opvoeding,
maar ver van zijn vader, die zich van 1549 tot 1559 in
Duitschland en de Nederlanden bevond. Al vroegtijdig
wordt de kroonprins ons geschilderd als onrustig, grillig,
zonder leerlust, lui. Blijkbaar was hij zwak naar lichaam
en naar geest. Van zijn dertiende tot zijn zeventiende
jaar wordt hij door koortsen gekweld, de gevreesde
Spaansche quartana. Toen Philips II in 1559 naar Spanje
terugkeerde, stonden vader en zoon als vreemdeingen
tegenover elkander. In 1560 werd de infant op bevel van
zijn vader door de cortez van Castilië als kroonprins
gehuldigd.
Maar in 1563 doet hij den zwaren val te Alcala, waarvan
wij spraken. Sedert dien tijd is hij voortdurend ziekelijk
en zwak. Hij wordt dan ook steeds beschreven als klein,
leelijk, contrefait, daarnaast als afkeerig van alle ernstige
bezigheid, heftig tot dol wordens toe, verkwistend,
onmatig in eten en drinken. Een gevolg van die eigenaardige geestesgesteldheid waren voortdurende moeilijkheden met den koning, die hem men kan niet anders
zeggen dan terecht — buiten alle staatszaken hield. In
de behandeling van de belangen van zijn uitgestrekt en
ook veel bedreigd rijk was Philips steeds kalm, rustig,
bedaard, nauwgezet, zelfs kleingeestig en peuterig, alles
in treffende tegenstelling tot Don Carlos. Is de tegenstelling en dus ook het conflict zeer verklaarbaar en haast
onvermijdelijk, Philips heeft geen enkele poging gedaan
om zijn zoon in zijn duidelijk zielelijden te begrijpen,
tegemoet te komen door vriendelijke, vaderlijke hartelijkheid. Van invloed op den prins was dan ook bij den
koning geen sprake. Wel schijnt Philips' derde vrouw,
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Elizabeth van Valois, den infant eenigszins te hebben
begrepen ; van sterke wederzijdsche sympathie kan
evenwel geen sprake zijn.
Wij hebben dus te doen met een persoonlijke tegenstelling, een kroonprinstragedie, zooals de geschiedenis
er meerdere kent. Het was geen politiek conflict tusschen
Philips II en Don Carlos, hoewel men er dat uit oppositie
tegen den strengen heerscher van heeft willen maken ;
stellig is de infant door 'skonings tegenstanders gebruikt
of liever, er zijn pogingen in die richting gedaan. De
tegenstelling werd steeds scherper, naarmate Don Carlos
te heftiger aandrong op zijn verbintenis met aartshertogin
Anna en Philips dat huwelijk om zeer begrijpelijke
redenen weerstreefde. Terecht hield de koning zijn zoon
voor ongeschikt voor het huwelijk in het algemeen, dat
hem bovendien een zelfstandige positie zou verschaffen,
die Philips allerminst wilde bevorderen.
Intusschen verviel Don Carlos van kwaad tot erger.
Hij gaf zich over aan allerlei, soms ergerlijke en wreede
uitspattingen. Hij deed soms denken aan een waanzinnige. Hij begon de veiligheid van zijn omgeving, zelfs
van ministers te bedreigen. Dikwijls ook was hij ziek
Toen werd hem ingeblazen, dat hij als gouverneur-generaal naar de Nederlanden moest gaan. Terecht weigerde
Philips zijn benoeming tot zulk een verantwoordelijk
ambt ; Don Carlos woede uitte zich op haast gevaarlijke wijze tegen Alva. Maar daarna trad weer een verbetering in den toestand in ; de prins scheen weer gezond
en normaal van geest. Philips benoemde hem tot voorzitter van den staatsraad en tot lid van den oorlogsraad ;
hij schonk hem bovendien een hoog inkomen.
Destijds, in het najaar van 1567, had Philips dus blijkbaar nog goede verwachtingen van zijn zoon. Maar na
eenige weken hernieuwden zich de aanvallen ; Don Carlos
begon hetzelfde dierlijke, losbandige leven te leiden als
vroeger. Toen Philips hem daarin wilde beletten, groeide
de afkeer voor zijn vader bij hem aan tot bitteren haat.
Hij verviel tot wanhoop en wilde van het hof wegvluch-
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ten, misschien naar de Nederlanden. Toen besloot de
koning door te tasten en zijn zoon als volkomen ongeschikt voor de regeering van den troon uit te sluiten.
In den nacht van 19 op 20 Januari 1568 nam hij Don
Carlos gevangen. In de interneering heeft de infant zijn
stuurloos leven voortgezet ; aan zijn eigen buitensporigheden is hij den 24 Juli 1568 bezweken.
Een teekenend grafschrift verkreeg hij niet. Maar wel
teekenend is, wat de Fransche gezant twee dagen na den
dood van Don Carlos aan zijn koning schreef : „On a
opinion que cette mort a tiré le roy catholique hors de
plusieurs soucis.'
Jammerlijk, maar waar !

VERZEN
VA N

R. DE CNEUDT.

VIZIOENEN UIT HET VERRE VLAANDERLAND.
Altijd, áltijd moet ik luisteren
naar die verre droommuziek :
klagen, schreien, zingen, fluisteren,
't komt op lichte vlinderwiek,
trillend van heimzinnig leven,
om mijn dolend mijmren zweven.
Hoor, 't komt ruischend aangedragen
als van ver-verwijderd strand,
vrome klokken hoor ik klagen
van mijn dierbaar Vlaanderland,
klokken, die mij zacht bekoorden
aan de groene Leieboorden .. .
'k Zie uit alle vreedge verten
die zoo stil te bloeien staan,
wroeters, die met vrome herten,
's avonds naar de vespers gaan,
tragisch, in den stillen zegen
van het kruisbeeld langs de wegen .. •
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'k Zie geliefden zalig fluisteren
met verheerlijkt aangezicht,
uit der vlakten groeiend duisteren
schrijdend naar het stervend licht,
tot zij, uit het aardsche zwijgen,
lichtend naar den hemel stijgen.
'k Hoor, in wijde verten, ruischen
vaandels in den zonnegloed,
of 't verward, rumoerig bruisen
van een blij den zegestoet,
die door Vlaandrens oude steden,
wekt de grootheid van 't verleden,
en alomme, mij in deemoed
volgend waar ik droomend ga,
zingt, vol eindeloozen weemoed,
't lied van een harmonika,
lijk ik vaak, in vroeger dagen,
hoorde in Vlaandrens beemden klagen,
en, uit verre hemelbogen,
eindloos ver, waar Vlaandren lacht,
zie ik, hoe twee dierbare oogera
rijzen uit den stillen nacht,
en mijn arm gebroken herte
dragen naar de oneindge verte ..

LICHTEND LIED.

Waar blijven mijn donkre gedachten,
mijn zangen, mijn zuchten, mijn klachten,
die me kwelden in 't donker huis ?
'k Ontsluit al de ramen mijns herten,
voor de zonnige, zingende verten
en het zegenend bladergeruisch.
Waarom wrong ik straks de handen,
alleen tusschen zwijgende wanden,
en was hulpeloos als een kind ?
Nu kust me de zon en mijn zorgen
zijn diep en zoo veilig geborgen
dat ik zoeke en ze niet meer vind.
Ik hef weer mijn hoofd ten hoogen,
de gloed ontbrandt in mijn oogen,
gelijk aan de heeralen het licht,
de ti eerkracht spant mijn schreden,
mijn hert is vol zaligheden,
vol glorie mijn aangezicht .. .
Wie zegt daar, ik moest mij schamen,
de blijde liedren betamen
den armen banneling niet ?
Maar hoort, hoe de vogelen zingen !
Hoe zou ik mijn lied dan dwingen
te klagen in lichtloos verdriet ?
Wie zegt daar, weg met de droomen,
denk aan de dagen die komen,
brengen zij arbeid en brood ?
schoon is Gods zegen,
Zie rond
de zon ligt op al de wegen,
de wereld is schoon en groot. !
0. E. XX 7

8
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Godlijk is 't groeiend leven.
God zal het mij wel vergeven,
dat ik niet treurig kan zijn !
Hij leidt, onzichtbaar, mijn schreden ;
gaat weg — en laat mij betreden
Gods rijk van den zonneschijn !

IN DEN BLIJDEN UCHTEND.
0 neen, de menschen gaan in de uchtend niet,
zij hebben lichte vleuglen, zie, zij zweven.
Is daar nog plaats voor kommer en verdriet ?
De smarten sterven, maar de vreugden leven.
Niet spreken is het wat de menschen doen,
nauw fluistren is het, 't is een teeder zingen,
zacht als de liedren, die van 't wuivend groen
in alle blijde herten binnendringen.

De menschen wandlen, daar is geen die denkt
aan zorg voor later of verleden dagen ;
zij voelen slechts, wat gouden vreugden schenkt
de dauw der velden en de geur der. hagen.
Goeden noch boozen zijn het, die daar gaan,
grooten van geest, dragers van kleine zorgen, —
maar schepslen, die voor 'tzelfde wonder staan,
menschen, die blij zijn in den blijden morgen.

HET WONDER.
De wolken worden lichter,
vol tintelenden gloed ;
ik voel de zon Al dichter,
het Wonder, dat komen moet.
Plots breekt door wolkenvluchten
de zon, en alles bloeit :
mijn hert, mijn geest, de luchten,
de stroom, die vol zilver vloeit .. .
De torens vlammen, de bosschen
rijzen naar 't licht, en vrij
en trotsch op zijn vlammende rossen
rijdt door de heemlen, de Mei.

WAT ZIJN DE GROENE VERTEN WIJD . .
Wat zijn de groene verten wijd,
rond mijn verklaarde zinnen !
Mijn ziel groeit naar de oneindigheid
vol zuiver ---- schoon beminnen . .
Geen welkend wee bezwaard mijn hart,
geen zorg drukt mijn gedachten,
mijn hert, dat storm en vlagen tart,
klopt vol verborgen krachten.
De wind brengt als een koen heraut
den groet van verre streken . . .
Mijn droom wil, trotsch en duizendvoud
door 't zwijgend herte breken . . .

ZONNEDAG.

Schoon is de zon, schoon is de gouden dag,
schoon zijn de menschen die daar gaan in 't licht ;
elk schamel woord rijst als een zuivre lach,
elk schuw gebaar zwelt tot een trotsch gedicht.
Mijn hert klopt vroolijk, met versnelden slag,
en groeit, van duizend blijde droomen licht ;
de vooglen jublen, waar 'k mijn schreden richt,
schoon is de wereld, waar ik wandlen mag.
Klaar vloeit het water, waar de diepten zijn
de spieglen van der heeralen zonneschijn,
en 't is, of uit de diepte een lied rijst, wonderschoon.
De klokken zingen, 't loo ver ruischt, de wind
is om mij heen gelijk een spelend kind,
de Vreugd regeert, de schoonheid draagt de kroon.

AANTEEKENINGEN OP DE WERELDGEBEURTENISSEN
DOOR

Mr. J. C. VAN OVEN.

XXIV.

De Ooslersche quaestie.
Maandag 28 Juni zal het vredesverdrag van Versailles
een jaar oud zijn, maar tot een feestelijke viering van
dezen jaardag zal zekerlijk geen der belanghebbenden
zich geneigd voelen : zonder illusies teekenden beide
partijen het stuk en zonder illusies zagen de neutrale
toeschouwers den vrede op deze wijze tot stand komen,
maar wel koesterden wij allen de stille hoop, dat met den
vrede, al was het dan een slechte vrede, het werk van
herstel en opbouw met kracht ter hand genomen zou
worden, en ook in deze bescheiden verwachting zijn wij
bedrogen uitgekomen. Nu, een jaar verder, is de situatie
langs de gansche linie nog maar bitter weinig gunstiger
dan toen de handteekeningen onder het verdrag van
Versailles geplaatst werden, en al zijn er sinds eenigen
tijd teekenen die op beterschap wijzen, ze laat zoo lang
op zich wachten, dat de meest overtuigde optimist er
soms wel eens wanhopig onder worden moet.
Daar was enkele maanden geleden in San Remo en
de eerste bijeenkomst van Hythe waarlijk een belangrijke
stap voorwaarts gedaan, omdat men besloten had nu
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eens eindelijk aan Duitschland te vertellen wat het te
betalen zal hebben en over die schadeloosstelling en nog
andere zaken met de Duitschers zelf te praten ; bovendien werd de neiging om met de Russische communisten
in handelsverkeer te treden sterker, en al mocht men dit
afkeuren op grond van de tyrannie dezer Rooden of
omdat men 't onbillijk achtte jegens de schuldeischers
van Rusland, men toch niet ontkennen, dat slechts op
deze wijze eenige kans bestond op de vestiging van een
stabielen toestand in Oost- en Midden-Europa. Maar
ziedaar nu, dat de gebeurtenissen van de laatste weken
ook deze verwachtingen dreigen te beschamen, want wel
kwam Krassin als Sovjet-gezant naar Londen en begon
Lloyd George, zeer tegen den zin der Fransche vrienden,
onderhandelingen met den communistischen ingenieur,
doch voorzoover men er op 't oogenblik iets van zeggen
kan, zijn de besprekingen tot mislukking gedoemd,
omdat Lenin, blijkbaar veel meer doctrinair en beginselvast communist dan zijn onderhandelaar, elke concessie
in zake de praealabele waarborgen door de Engelschen
geëischt weigert en bovendien, hangende het overleg,
het Britsche publiek verrast met een brief, waarin hij
den Engelschen arbeiders zegt, dat 't eenige wat hun te
doen staat is, de mannen weg te jagen met wie hij juist
aan het onderhandelen is en zelf de macht in handen te
nemen. En wat de Entente-politiek jegens Duitschland
betreft, de berichten over de jongste besprekingen in
Hythe en Boulogne, klinken weinig bemoedigend
Duitschland moet en zal ontwapenen en elk jaar drie
milliard gouden marken afdragen gedurende vijf endertig
jaren ... zoo niet, dan zal men de Duitsche douanekantoren bezetten of nieuw Duitsch gebied in beslag
nemen ! Looze dreigementen wellicht ? Concessies door
Lloyd George en Giolitti gedaan aan den Franschen
geest, maar welker uitvoering zij wel zullen beletten ?
Wij weten 't niet, maar wij weten wel, dat de geest die
hier aan het woord is niet is de geest van het Europeesch
herstel.
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Waar ligt de oorzaak van de front-verandering ?
Natuurlijk is men geneigd, de Duitsche verkiezingen er
de schuld van te geven : de regeering Mueller, steunend
op een parlementaire meerderheid van democraten en
meerderheids-socialisten, had eenig vertrouwen gewekt
bij een deel der vroegere vijanden althans, al wist men
haar zwak zoowel tegenover de jonkers als tegenover
de communistische arbeiders ; maar hoe een regeering
te vertrouwen onder leiding van het immer tusschen
links en rechts zwenkende Centrum, en steunend op de
partij der groot-industrieelen die zoo sterk medeverantwoordelijk geacht worden aan den oorlog ? Hoe een natie
te vertrouwen, die aan de stembus deels voor het oude
regime, deels voor de raden-republiek opkomt, en slechts
in geringe minderheid voor de menschen die het verdrag
van Versailles geteekend hebben en het zoo goed en zoo
kwaad als 't gaat, ten uitvoer brengen ? Dit schijnt wel
voldoende grond voor een verandering van houding jegens
Duitschland. En toch lijkt het ons niet aannemelijk, dat
hier de reden liggen zou, want op stuk van zaken zal
een regeering Fehrenbach geen andere politiek kunnen
voeren dan de regeering Mueller deed. Wie ook heet te
regeeren in Duitschland, hij zit muurvast ingeklemd
tusschen dwang uit drie richtingen, dwang van Ententezijde, dwang van arbeiders-kant en dwang van de militaristen van 't oude regime. Nooit was een regeering
minder vrij, minder bekwaam tot in waarheid regeeren,
dan die welke in Duitschland de leiding op zich neemt.
Het bleek na de Kapp-putsch, toen een zuivere regeering
van rechts in drie dagen tijds het moest afleggen tegen
de macht der arbeiders, en het bleek thans weer tijdens
de regeerings-crisis na de verkiezingen, want wat was
anders de reden harer onoplosbaarheid dan dat elke
partij, elke groep van partijen, voor de ondankbare
taak van in schijn meester in werkelijkheid machteloos
te zijn, bedankte ? Wie ook in het kanselierspaleis troont
en de verantwoordelijkheid aanvaardt, hij bindt zich
aan twee „statuten": aan de grondwet in Weimar tot
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stand gekomen en aan het vredesverdrag van Versailles,
en als zoo danig heeft hij strijd te voeren tegen allen die
zich niet bij deze regelingen nederleggen, de rechterzijde
die zich tegen beide verzet en de oude Duitsche glorie
hoopt te herwinnen, de uiterste linkerzijde, die de grondwet vervangen wil door het raden-stelsel en voornemens
is zich daarna aan het verdrag van Versailles even weinig
gelegen te laten liggen als de Russische communisten
aan de overeenkomsten door den Tsaar gesloten. Maar wat
de Entente behoeft, is juist een Duitschland dat zich wel
onderwerpt zoowel aan het verdrag als aan de grondwet
en zoo brengt haar belang mee elke regeering te steunen
die de verantwoordelijkheid aanvaardt op' grond van deze
beide stukken, onverschillig of zij door Mueller dan wel
door Fehrenbach of een ander wordt geleid. De regeeringswijziging in Duitschland kan dus voorwendsel zijn
voor een wijziging in de Entente-politiek, de werkelijke
reden kan ze moeilijk wezen.

Wat is het dan ? Men tast wel niet mis, als men de
Oostersche quaestie de schuld geeft, de Oostersche
quaestie die aanleiding was tot den wereldoorlog en die
door de vijf jaren bloedvergieten geen stap nader tot
haar oplossing gebracht werd. Nu is ze opnieuw acuut,
dreigend zelfs en beheerscht voor het oogenblik den
toestand.
Laten wij de feiten kort in herinnering brengen. Turkije
moest als bondgenoot van Duitschland, het lot deelen
van alle Centralen, d.i. het moest al die stukken gebied
afstaan die de overwinnaars goed konden gebruiken,
voorts een flinke schadeloosstelling betalen en eindelijk
ontmand worden, d.w.z. gedwongen om zijn leger af
te schaffen. Aldus werd bepaald, dat Griekenland zou
gaan strijken vrijwel met geheel Europeesch Turkije
buiten Konstantinopel en met Smyrna en omstreken,
Engeland met Egypte, stukken in Syrië en Klein-Azië,

AANTEEKENINGEN OP DE WERELDGEBEURTENISSEN.

121

en Mesopotamië, Frankrijk met de rest van Syrië, terwijl
Konstantinopel zelf ... ja daar stak de groote zwarigheid. Konstantinopel mocht eigenlijk niet Turksch
blijven, want alle geschiedkundigen en diplomaten zijn
het erover eens, dat de beheersching van den Bosporus
door de Islam een anachronisme is. Maar ten eerste
gunt de Bene mogendheid de stad niet aan de andere,
terwijl internationaliseering of plaatsing onder heerschappij van den Volkenbond nog te modern is om genade
te vinden, en ten tweede laten de Engelschen den Sultan
liever waar hij is omdat dit een beteren indruk maakt op
hun Mohammedaansche onderdanen. Maar natuurlijk
mocht hij geen macht hebben en zoo zou de halve maan
in Konstantinopel blijven waaien onder toezicht van de
groote mogendheden van 't westen. Deze regeling dan
werd neergelegd in een ontwerp-verdrag dat in ontvangst
genomen werd door vertegenwoordigers van den Padisja
en naar Konstantinopel gebracht, precies zooals het
indertijd gebeurde met Duitschland, Oostenrijk, Hongarije en Bulgarije, die allen de hun opgelegde verdragen
na protest en na eenige wijziging aanvaardden. In dit
geval waren evenwel de feiten sterker dan de besluiten
der diplomaten en het is twijfelachtig of het verdrag
geteekend zal worden.
Men komt namelijk meer en meer tot het besef, dat
het dwaasheid is, een verdrag te laten teekenen door
een regeering die geen spoor van macht meer bezit.
Immers in Konstantinopel heeft de Verheven Porte
niets te zeggen, omdat de Engelschen en Franschen er
de baas zijn en buiten Konstantinopel ook niet, omdat
daar 't zij de Grieken heerschen, hetzij Arabieren, hetzij
Bolsjewisten die op het oude territoir van 't Turksche
rijk gedrongen zijn, hetzij Turksche nationalisten onder
bevel van Moestafa Kemal Pasja. Dadelijk na den wapenstilstand hebben Turksche, Duitsch-gezinde nationalisten,
legers gevormd en propaganda gemaakt in Klein-Azië,
vast voornemens zich tegen de onderwerping van Turkije
aan de Entente te verzetten, en nu is het zoo ver gekomen,
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dat die nationalistische legers heel Klein-Azië beheerschen
en doorgedrongen zijn tot den oever van de Zee van Marmora zoodat men in Konstantinopel het gebulder hoort
van het Engelsche scheepsgeschut dat hun stellingen
bombardeert. Van het gansche gebied dat de Entente
onderling verdeelen wil, is een miniem gedeelte in de
macht van Entente-legers en hun Turksch verdrag zou
derhalve geen andere beteekenis hebben dan die van een
onderlinge overeenkomst om zich te onthouden van
inwerking op het terrein dat aan anderen toegewezen
is. De macht over de toegewezen stukken moet de Entente
zich nog verschaffen.
Deze toestand is pijnlijk voor Franschen, Grieken,
Italianen, maar ze is hoogst gevaarlijk voor Engeland.
Zelfs al lukt het den Engelschen Perzië onder hun protectoraat te houden, het kan niet dulden, dat tusschen
hun Afrikaansch rijk en hun Indische bezittingen zich
een vijandige macht nestelt gevormd door Mohammedaansch-nationalistische en Russisch-communistisch-imperialistische dweepers, die Engeland's macht zoowel in
Egypte als in Indië in groot gevaar zou brengen. Niet
alleen dat daardoor de Britsch imperialistische machtsdroom van een aaneengesloten gebied van de Kaap tot
aan Indië toe, welke door den uitslag van den oorlog
verwezenlijkt scheen te worden, in 't niet zou vervlieden,
maar de Britsche wereldmacht zou hierdoor in groot
gevaar komen.
Wat tegen deze gevaren te beginnen ? Het eenvoudigste middel schijnt gelegen in het zenden van een sterk
leger, maar daar kan voorloopig niets van inkomen.
Een Engelsche regeering die in dezen tijd een leger van
honderdduizenden naar het oosten mocht willen zenden,
zou geen dag langer leven. De Engelschen willen niet
meer vechten en ze willen ook geen ponden opbrengen
voor nieuwe oorlogen, nu hun begrooting niet eens sluit
ondanks de kolossale belastingen die op hun schouders
gelegd zijn. Bovendien geeft de desolate toestand in
Ierland zoo veel zorgen vlak bij huis of in huis zelf,
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dat men aan het voeren van oorlog ver weg niet denken
kan. Dit is reeds gebleken toen sommige menschen wilden
dat de Entente een leger naar Rusland zou zenden en
het blijkt nu weer. Bovendien, hoe groot zou een leger
wel moeten zijn om een front te verdedigen van de
Indische grens tot aan Konstantinopel of de Middellandsehe Zee of het Kanaal van Suez toe ? Engeland kan zijn
wereldmacht niet uitoefenen door overal waar het belangen heeft groote legers te zenden ; het moet het doen
door zijn wereldbeheerschende vloot en door expeditielegers, saamgesteld uit weinig blanke en veel gekleurde
soldaten. Maar daarmee kan het onmogelijk Indië,
Perzië, Mesopotamië, Palesti na en Egypte tegen de nieuwe
gevaren verdedigen.
Hoe dan den aanval van Russen en Moslims af te
weren ? Blijkbaar heeft deze vraag de hoofdschotel
uitgemaakt van de besprekingen in Hythe en Boulogne.
Wij kennen het resultaat niet en weten naar de jongste
berichten slechts dat de Grieksche legers slaags geraakt
zijn met Kemal's troepen, al heette 't dat Venizelos'
aanbod om niet die legermacht af te rekenen niet

aanvaard was omdat Foch het niet wilde. Niettemin
zijn wij er nog niet zeker van dat de Entente besluiten
zal het nog niet geteekende verdrag met geweld af te
dwingen, niet van den machteloozen Sultan maar van
de machtige mannen die hem in waarheid niet meer
erkennen, en of men niet veeleer met dezen tot overleg
zal komen. Er gaan op het oogenblik van mijn schrijven
geruchten over een gezant van die Turksche nationalisten
die aan het overleggen zou zijn met de Europeesche
staatslieden, maar of dit zoo is kunnen wij niet nagaan
en in elk geval zal hieromtrent wellicht meer bekend
zijn op het oogenblik dat deze letteren in druk verschijnen.
Maar hoe het ook zij, er bestaat ongetwijfeld een strooming
om met de machten die zich tegen de Entente in het
oosten verzetten in overleg te treden, en merkwaardigerwijze gaat die strooming ten aanzien van Turkije
meest uit van de Franschen, die zich juist scherp ver-
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zetten tegen overleg met de Russen, ofschoon Turken
en Russen zij aan zij staan.
Wat hiervan komt, we moeten het afwachten, doch als
men niet besluit om de Entente-macht in het oosten
met het zwaard te vestigen, dan schijnt voorshands
geen andere oplossing van de Oostersche quaestie mogelijk dan .... bestendiging van den ouden toestand,
dat is het laten bestaan van een levenskrachtig, Turksch
rijk. Daarmee wordt dan een van de oorlogs-idealen der
Entente, waarmee druk is geschermd tijdens den oorlog,
prijs gegeven, en natuurlijk kan de oude toestand niet
gehéél hersteld worden : wat de Entente ook toegeeft, ze
zal toch naar wij hopen nimmer dulden, dat de Sultan
opnieuw over de Armeniërs gaat heerschen, en het schijnt
wel uitgesloten, dat de heerschappij over Bosporus en
Dardanellen opnieuw aan den Sultan zal worden toevertrouwd. Komt het dus inderdaad tot overleggen omtrent
vrede met de Turken inplaats van opleggen van het
verdrag zooals het plan was, dan zal het nieuwe Turkije
er wel heel anders uitzien dan het oude, maar van een
zuivere verdeeling in stukken, van toewijzing zonder
meer van Syrië aan Frankrijk, Mesopotamië aan Engeland, Smyrna aan Griekenland, zal dan toch geen sprake
kunnen zijn.
Men ziet : het is voor de diplomaten een uiterst moeilijke beslissing. Aan de eene zijde de noodzakelijkheid
om een kostbaren en vermoedelijk bloediger oorlog te
voeren op een zeer ongunstig terrein ; aan den anderen
kant het afzien van luid uitgeroepen idealen en .. .
groote voordeelen. De laatste zullen ongetwijfeld zwaarder wegen dan de eerste en al wordt besloten tot overleg
met Moestafa Kemal, dan zal men zekerlijk pogen in de
onderhandelingen nog zooveel mogelijk te redden van
wat men met geweld niet nemen kon. De vraag is evenwel
of de nationalisten bijster toeschietelijk zullen zijn : zij
hebben de macht op 't oogenblik in handen, weten dat
West-Europa zeer weinig geneigd is tot een krachtproef
en voelen zich vermoedelijk sterk door hun verbond met
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de heerschers in Moskou. Edoch, wellicht maakt juist
dit communistische-Mohammedaansche monster-verbond
de diplomatieke positie der Entente weer sterker, want
al gaan nu Russen en Turken voor 't oogenblik samen,
niemand kan in ernst gelooven, dat dit samengaan
duurzaam zal zijn. Het is tot stand gekomen doordat
beide partijen zich tegen de wereldmacht der Entente
verzetten, maar het berust op geen enkelen innerlijken
grond : op geen ideëelen, want communisme en Islam
zijn immers eer tegenstellingen dan verwante stelsels,
en geen politieke of economische ook, want het Russische
imperialisme, 't welk thans door de Sovjet-republiek
van het oude Rusland overgenomen is, zal veel minder
dan de Entente een levenskrachtig Turkije willen dulden.
Ziedaar dus, als de Engelsch-Fransche diplomaten
niet den weg van het geweld maar dien van overleg willen
volgen, een mogelijke uitkomst uit het Oostersche probleem : de Turken die verder zien dan de haren van hun
baard, zullen waarschijnlijk op den duur veel liever in
vrede en vriendschap met West-Europa leven dan in
bondgenootschap met de Sovjet-Republiek en in oorlog
met Europa. De Europeesche diplomaten kennen zij
vanouds als lieden met wie het nog zoo kwaad kersen
eten niet is en vooral als nu, ondanks al het gepraat over
de eindelijke vernietiging van het Turksche rijk, de
Europeesche politiek toch weer de vestiging van een
levenskrachtig Turkije mocht eischen, zouden zij zich
tamelijk veilig kunnen voelen en blij zijn er zoo mooi
af te komen in plaats van te worden behandeld als
liet overwonnen Duitschland en Oostenrijk. De Russen
aan den anderen kant zijn Turkije's erfvijanden en
wij kunnen ons waarlijk niet voorstellen, dat menschen
van de opvattingen en opvoeding van Enver Pasja groot
vertrouwen zouden hebben in de duurzaamheid van de
macht der Sovjets. Kortom, als zij wilden zou de Entente
vermoedelijk, met opoffering van een deel harer verlangens in den Levant, van Turkije een bondgenoot kunnen
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maken tegen de Russen, inplaats van een bondgenoot
van Lenin en een vijand van Europa.
Of deze weg inderdaad bewandeld zal worden ? Wij
wagen geen enkele voorspelling.. Trouwens, wie kan
zeggen of men niet reeds lang aan het onderhandelen
is, of misschien reeds onderhandelingen afgestuit zijn op
den onwil van een of andere Europeesche mogendheid
om de gehoopte voordeelen daarginds op te geven !
Want dat men over het gewichtigste van wat er omtrent
zaken als deze besproken wordt, liefst niets tot het publiek laat doordringen, is uiterst waarschijnlijk.
Evenwel of er nu onderhandeld wordt mèt de Turken,
dan wel of er tusschen de diplomaten onderling beraadslaagd wordt over maatregelen tégen hen te nemen,
bij elke onderhandeling moeten en zullen er botsende
belangen der bondgenooten aan het licht komen, en
zooveel is reeds gebleken, dat Engeland in deze aangelegenheden ten zeerste op Frankrijk's steun is gesteld,
of ook concessies over heeft voor Fransche tegemoetkomingen in de Oostersche quaestie. En zoo kan het zeer
goed wezen, dat ook in Boulogne en Mythe de wijziging
der houding jegens Duitschland verband hield met de
gebeurtenissen aan den drempel van Azië. Maar licht in
deze duisternis zullen wij eerst ontvangen als het drama
der oorlogs-liquidatie zich verder aan onze oogen ontrold heeft.
Groningen, 24 Juni.

LEESTAFEL.

Willem Mengelberg. Gedenkboek 1895-1920, den Haag,
Martinus Nijhoff 1920.
Een groot deel van intellectueel en hooggeplaatst Nederland heeft
tot dit lijvig en kostbaar uitgegeven boekdeel bijgedragen, in proza
of poëzie, in notenschrift of met de teekenpen en bovendien zijn tal
van buitenlanders van grooten naam en hoedanigheid erin vertegenwoordigd. Een Mengelberg-monument is het aldus geworden, voor een
niet gering deel dank zij de ordening dezer verscheidenheid door den
heer Paul Cronheim. Toch, als ge die driehonderd pagina's doorgelezen
hebt, of doorgebladerd, vraagt ge u af of deze huldiging niet een te-veel
was ? Want natuurlijk is hier louter bewondering aan het woord, zonder
een zweem van critiek of van twijfel aan de boven-allen-verhevenheid
van den gehuldigde. En tegen zoo'n driehonderd pagina's ophemelen
is een nuchter Hollander niet bestand : die wordt prikkelbaar en voelt
eigen bezwaren groeien naarmate hij anderen critiekloos hoort prijzen.
Met dat al kan men in dit boek zeer vele belangwekkende dingen
lezen. Ik grijp er maar hier en daar een beet en wil allerminst zeggen,
dat het niet-genoemde minder belangrijk zou zijn. Zoo wijs ik op het
lange artikel van Dopper niet de aardige mededeelingen over Mengelberg's wijze van repeteeren : ge komt daar a. h. w. binnen in de werkplaats waar zooveel moois, waarvan ge genoten hebt, wordt gemaakt.
En heel goed sluit zich daarbij aan de belangrijke essay over Mengelberg's dirigeerkunst van den violist Alexander Schmuller. Trouwens
over het geheel zijn de bijdragen van hen die met Mengelberg saamgewerkt hebben het belangrijkst en dit pleit niet weinig voor den gehuldigde. De fijne „impressie" van Wanda Landowska over Mengelberg's
Mozart — „O oui, c'est un joie de jouer du Mozart avec Mengelberg!" —
is van die medewerkers-bijdragen wel een der meest aantrekkelijke. Dan
wil ik niet verzuimen te wijzen op het wrange stukje van Diepenbrock,
die helaas zwijgt over wat ons het meest intereseeren zou : wat hij
persoonlijk aan Mengelberg te danken heeft. Want, nietwaar, wij zouden
dat juist gaarne weten, wat Nederland's grootste componist meent te
danken te hebben aan Nederland's grootsten dirigent ?
Maar het beste komt in dit boek nu eens werkelijk het laatste. 't Is
het schijnbaar droge maar in waarheid met groote liefde en toewijding
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geschreven, volledige overzicht van Mengelberg's kwarteeuw werkzaamheid door S. Bottenheim. Het duizelt u bij 't lezen van dit stuk
van de namen, cijfers, data e. d. ja, zelfs grafische voorstellingen worden
u niet gespaard. Maar dit materiaal geeft zoo'n goed beeld van M.'s
werk, dat dit eerst het boek tot een waarachtig monument maakt.
Want, ik schreef het reeds in de Mei-aflevering van dit tijdschrift,
Mengelberg's werk spreekt duidelijker taal dan welke woorden ook, en
met een beschrijving van zijn werk huldigt men hem 't best.
J. C. v. O.
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Het Socialisatie vraagstuk. Rapport uitgebracht door de Commissie aangewezen uit
de S. D. A. P.

I.
De wereld is vol van het woord socialisatie. Velerlei
beteekenis wordt eraan gehecht en allerlei verwachting
eraan verbonden. Ontegenzeggelijk gaat er overal een

groote bekoring van uit. Het belooft toch niet minder
dan een wereld die ieder loon naar werk zal geven en
bovendien ook aan ieder, die werkt een behoorlijk loon,
omdat met alle bevoorrechting ook alle verkwisting zal
worden opgeheven. Te verlokkender zijn dergelijke
beloften in dezen tijd van duurte en van ontevredenheid

over ongelijke inkomsten, omdat zoo groote menigten
zenuwachtig uitzien naar verandering. En ziet daar,
het middel ter afdoende verbetering wordt hen aangewezen. Toch gevoelt ieder dat het beloven gemakkelijk
genoeg is, en dat de waarde van zoo'n middel ook bewezen
of tenminste aannemelijk gemaakt moet worden. Het is
de groote beteekenis van het rapport der S. D. A. P.
dat daarin een ernstige en zakelijke poging wordt gedaan
om duidelijk te maken wat de socialisatie moet zijn,
tevens om aan de beloften een beredeneerden en redeO. E.XXS
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lijken grondslag te geven. Want zakelijke ernst dwingt
ieder positie te nemen, en te meer omdat het aantal
geneesheeren, die aan onze zieke maatschappij geheele
beterschap durven toe te zeggen uiterst gering is. Het
roode boekje met de rustige redeneertrant, de degelijke
en systematische samenstelling, en de overzichtelijke
voorstelling der hoofdtakken van ons ekonomisch leven
heeft een groote kans op populariteit. Geschikt om velen
te beleeren, zal het ook velen kunnen overtuigen, al
zal er tijd voor noodig zijn eer de inhoud geheel is opgenomen en verwerkt. Misschien zal blijken dat de invloed
nog het grootst is buiten de toongevende kringen der
S. D. A. P. Want van deze kan men niet zeggen dat zij
het rapport de ontvangst gegeven hebben die het verdiende. Er ging geen schitterende en aanvurende oproep
tot strijd en revolutie van uit ; eerder een kalmeerende
douche van nuchtere redeneering, en deze paste niet hij
de stemming, waarin een groot deel der S. D. A. P. nog
steeds verkeerde. Doch ook dat verandert en het socialisatie-rapport zal daarbij winnen.
Op den duur zal er dan ook rekening mede gehouden
moeten worden dat de denkbeelden en de plannen die
in het rapport zijn ontwikkeld maatgevend worden voor
onze nederlandsche politiek. Wie dit beseft en toch in
die denkbeelden en plannen de waarborgen mist dat het
gestelde doel ermede bereikt zal worden, moet met te
meer ernst kritiek uitoefenen. Hoe gauwer en hoe degelijker dit geschiedt des te grooter is de kans dat tot herziening en voltooiing wordt overgegaan voordat het
oogenblik is aangebroken der practische toepassing op
ons maatschappelijk leven.

II.
Opbouwend kan deze kritiek zijn, daar er op vele en
principieele punten overeenstemming bestaat. Allereerst over het doel. Dit toch moet zijn om de voortbrenging te vergrooten, verspilling van krachten te
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vermijden, en bovendien de geheele productie te richten
op het algemeen belang en niet uitsluitend op ondernemerswinst, maar ook niet alleen op het arbeidersbelang. Daarnaast over den aard van het middel ter
verbetering, dat in den eerst komenden tijd den naam
van socialisatie zal dragen. Dat middel is namelijk niet
een enkelvoudige maatregel, die door machtsuitoefening
kan worden toegepast. De socialisatie is een proces of
een beweging die tijd vergt en het is geen revolutie van
enkele dagen of weken. Verder is het geen politiek proces
van machtsontwikkeling, maar een sociaal-ekonomische
beweging van „welberaden, achtereenvolgende organisatie en reorganisatie". Ten slotte is een dergelijke socialisatie actueel en onvermijdelijk, daar de maatschappelijke voortbrenging zooals die in en door den oorlog verworden is niet langer op haar beloop gelaten kan worden.
Er is een evenwicht verbroken en rampen dreigen.
Beraad en verweer zijn dan ook geboden.
De kritiek kan dus rusten op een breede basis van
overeenstemming. Zij heeft er niets op aan te merken
dat een socialisatieplan werd ontworpen. Integendeel
juicht zij het toe dat met zulk werk een begin gemaakt

is. De kritiek vraagt alleen of het aangebodene goed en
voldoende is. Vormen de plannen en denkbeelden van
het socialisatie-rapport een logisch en overtuigend program ? dat is de eerste vraag. Voornamer is echter nog
de vraag : Is het program practisch en doeltreffend ?
Het rapport is toch geen beantwoording van een prijsvraag, en geen akademische bespiegeling over een interessant onderwerp. Het is de grondslag van een politiek
program en moet daarom ook kunnen voldoen aan de
eischen van een regeeringsprogram. Wat voorgesteld
wordt, moet zoo overdacht en voorbereid zijn dat het —
tenminste in de hoofdlijnen doorgevoerd kan worden.
Er is daarom geen doorloopende schaal van beoordeeling
mogelijk van slecht over onvoldoende tot goed en uitmuntend. Het rapport zal blijken bruikbaar of onbruikbaar te zijn. En dat hangt hiervan af of
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1°. het gestelde doel met de aanbevolen middelen
bereikbaar is, al dan niet, en of
2°. de aanbevolen middelen slechts bedenksels zijn
dan wel in de werkelijkheid beschikbaar of te realiseeren
zijn.

De logische samenhang van het socialisatie-rapport
schijnt uit den opbouw te blijken. De „algemeene overwegingen" van het eerste deel gaan over in „de toepassing
der socialisatie in het bedrijfsleven" van 't tweede deel,
terwijl scherp geformuleerde conclusie's voor practisch
optreden de afsluiting in het derde deel voltrekken. Wat
wenscht men meer ; theorie, toepassing en afrekening.
Dat is echter een kleine fopperij. Daar het rapport door
sub-commissie's is uitgewerkt, kan natuurlijk ieder
begrijpen dat het eerste en het tweede deel afzonderlijk
is opgesteld. Bovendien ook dat de afdeelingen van het
tweede deel elk op zich zelf staan. En dit is dan ook

inderdaad het geval. Goed bekeken valt het rapport
uiteen in een verzameling van rapporten. Ondanks de
blijkbare redactioneele bekwaamheid der secretarissen
konden zij er niet in slagen door het bijeenbinden en
bijeenlijmen te bedekken dat een logische en organische
samenhang ontbreekt. Slechts den oppervlakkigen lezer
kan het ontgaan dat brokstukken van zeer ongelijke
waarde en beteekenis zijn samengevoegd als waren het
de in elkaar passende deelen van een logische constructie.
Zoo ver was de socialisatie-gedachte nog niet gevorderd
dat de commissie uit de S. D. A. P. binnen een jaar tijds
meer kon geven dan brokstukken. Het ware beter geweest
dat zij den schijn van iets meer te hebben gepresteerd,
had vermeden. Weliswaar had dan haar werk niet „af"
geleken, doch des te meer waarde zou haar streven zich
verwerven om ook nog verder talrijke practische moeilijkheden tot oplossing te brengen. Nu moesten innerlijke
tegenstrijdigheden weggestopt, en allerlei bruggetj es
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geslagen worden over leemten, die totaal overbodig
zouden zijn geweest bij de eerlijke erkenning dat het
onderzoek nog ver van afgeloopen is.
Een merkwaardig voorbeeld daarvan is het „voorwoord" dat aan het tweede deel voorafgaat. Het is een
„verklaring" die zich als een verontschuldiging ontpopt.
De commissie is zich „wel bewust, dat het werk dat zij
heeft verricht niet in dien zin als voorbereiding der
socialisatie kan worden aangediend dat haar rapport
reeds de uitgangspunten zou bieden om ten opzichte van
een zeker aantal bedrijven nu terstond tot socialisatie
over te gaan." Elders vraagt zij „dat deze opsomming
niet als een volledig programma en niet als een in zijn
uitwerking bindend program van socialisatie zal worden
opgevat, ook niet bindend ten opzichte van de aanbevolen
methode."
Ten slotte nog deze aanhaling : „De geheele opsomming
bedoelt niet meer te zijn dan het aanwijzen van voorbeelden, eenerzijds van bedrijven, waar socialisatie
urgent is, anderzijds van bedrijven waar de maatschappelijke nuttigheid van socialisatie meer of minder sterk in
't oog springt."
Zonderling doet het aan, dat later de conclusie's in
hoofdstuk IX zonder een dergelijke reserve. geredigeerd
zijn. Maar 't voornaamste blijft dat de weifelende toon
van de „verklaring" verontschuldigd wordt door het
ontbreken van voldoende gegevens over het bedrijfsleven.
Geëischt wordt dat een enqueteerende staatscommissie
die gegevens bij elkaar zal brengen. Wat is echter bedoeling en beteekenis van het „voorwoord" tusschen het
le en 2e deel ? De commissie heeft ongetwijfeld gevoeld
dat daartusschen een schakel ontbrak. Toen aan 't werk
werd gegaan is natuurlijk gepoogd precies aan te geven
wat er in de verschillende bedrijfstakken moest gebeuren
om van socialisatie, te kunnen spreken. Tegelijkertijd
zijre de bespiegelingen over „de" socialisatie in het algemeen begonnen. En het resultaat is geweest dat er van
de uitkomsten op het een en op het andere gebied geen
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goed geheel te maken was. De eene uitkomst was een
gesloten systeem, zij 't dan ook dat die geslotenheid
eenige aanvulling verkreeg, waarschijnlijk ter gemoetkoming aan practische bedenkingen. De tweede uitkomst
zag er heel anders uit. Van een systeem geen sprake. Naarmate de gegevens over „de werking van het particuliere
bedrijf, van zijn techniek in haar deugden en gebreken,
van zijn organisatie van inkoop en verkoop", in eenige
bedrijfstak vollediger en uitvoeriger waren, kwam de
commissie tot voorstellen, die een speciaal karakter
dragen. Het ging blijkbaar moeilijk om daaraan, tegemoetkomende aanvullingen toe te voegen. Vandaar het
„voorwoord". Dit moest in zekeren zin partij kiezen.
Wat toch was voornamer, of wel het systeem v an het le
deel met zijn principieel schema,' dan de losstaande hervormingen voor de bedrijfstakken berustend op een
streven van aanpassing. De commissie koos het eerste
en was daarom wel gedwongen door het voorwoord de
beteekenis van den inhoud van het 2e deel te verkleinen.
Het moet echter niet van harte gegaan zijn, en terecht.
Voor de doorvoering der socialisatie is dat tweede deel
het belangrijkst. Eerst dan wanneer opgesteld is wat voor
de verschillende bedrijfstakken nuttig en urgent is om
het doel der socialisatie te bereiken, eerst dan heeft het
zin om na te gaan of de verschillende voorgeslagen hervormingen tot een principieel schema te vereenigen
zijn. Toch is het in de commissie te prijzen dat zij het
tweede deel in haar rapport heeft opgenomen. Zij had
logisch kunnen zijn door het terug te houden en zich tot
het eerste deel te beperken. Zoodoende had zij geen
vat gegeven aan de kritiek, die haar nu een onlogische
tweeslachtigheid kan verwijten. Door hiervoor niet
terug te schrikken heeft de commissie in het tweede
deel een grondslag gelegd w aarop later kan worden
voortgebouwd.
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IV.
Vier hoofdstukken bevat het tweede deel doordat
achtereenvolgens nagegaan wordt de toepassing der
socialisatie op den landbouw, het verkeerswezen, industrie
en handel, en het bankwezen. De inhoud is echter volstrekt niet evenwichtig en gelijkwaardig. Een oplettende
lezer ziet direct eenige groote stukken uit het verband
naar voren komen. Eigenlijk zijn er vier belangrijke
monografiën met wat opvulsel aan elkaar verbonden.
`Lij handelen over het landbouwbedrijf, het bankwezen,
de margarine-industrie, en de woningbouw en woningexploitatie (voor drie groote steden), en dragen het kenmerk door deskundigen te zijn samengesteld. Dit geldt
niet voor de onderwerpen : boschbeheer, groote scheepvaart, binnenscheepvaart, steenkolen, zuivelfabrikage,
bietsui kerf abrikage en visscherij. waarvoor wel belangrijke gegevens bijeengebracht zijn, maar die duidelijk
zijn besproken door een „buitenstaander". Het 'zijn losse
gegevens. Juist dat wat de commissie zelve noemt „de
techniek v an het bedrijf in haar deugden en gebreken,
de organisatie van inkoop en verkoop" komt in geen

enkel opzicht tot haar recht. Ten opzichte van deze
onderwerpen kan gelden dat het theoretisch systeem uit
het le hoofdstuk zonder meer wordt aanbevolen, hetzij
wegens groote winsten, die men denkt te kunnen inpalmen, hetzij omdat het bedrijf niet volmaakt is of concentratie verschijnselen vertoont.
Zoo onvolledig dat de onderwerpen beter niet behandeld waren zijn : graanhandel, malerij, broodvoorziening
(alleen Amsterdam), textielnijverheid en kleedingindustrie, schoenenindustrie, bouwmaterialen, metaalindustrie, chemische industrie en detailhandel.
Het is geen verwijt aan de commissie. Want wat zij
zich voornam was een werk van grooten omvang. Alleen
personen, die een bedrijfstak door en door kennen, en
tevens het geheel ervan kunnen overzien zijn in staat
om duidelijke voorstellen te formuleeren voor hoogere
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productiviteit en betere behartiging van het algemeen
belang.
Maar evenmin als de commissie het kon dan juist
voor zoover deskundigen haar ter zijde stonden, evenmin
kan het een enquête-commissie hoezeer ook met bevoegdheden en middelen overladen. De mogelijkheid om te
beoordeelen wat noodig en nuttig is, hangt af van twee
omstandigheden en wel 1° dat de eigenaardige ontwikkeling van de bedrijfstak het toelaat en 2° dat te midden
van de ontwikkeling er personen zijn, die tegelijk leiderseigenschappen bezitten, en het publiek belang willen
dienen. De geheimhouding speelt bij dit alles slechts een
zeer ondergeschikte rol. In plaats van een verwijt aan
de commissie, strekt het haar juist tot eer, dat zij ten
minste voor vier onderwerpen een voorbeeld heeft gegeven hoe de toepassing der socialisatie onderzocht moet
worden. En te meer, omdat juist voor deze vier onderwerpen het resultaat niet volkomen past bij de theorie.
Ten opzichte van den landbouw behandelt de .deskundige schrijver verschillende zeer actueele onderwerpen,
zooals onteigening voor grondverbetering, fouten van
het pachtcontract, waaromtrent hij ingrijpende maar
daarom niet buiten het kader der algemeen in ons land
reeds behandelde maatregelen voorstaat.
En wanneer hij waarschijnlijk uit' beginsel-vastheidonteigening van boerderijen bij eigendomso\ erdracht voorstaat, is het in hoofdzaak zoo gedacht dat de bekwaamste
erfgenaam de boerderij in handen houdt. Autonomie
van den boerbedrijfsleider staat en blijft bij hem vooropstaan. Het bankwezen wordt uitvoerig getoond als een
bij uitstek gevaarlijk bedrijf voor de socialisatie. Vandaar
dat het voorstel op dit gebied het particulier bedrijf
geheel ongedeerd laat. Een zwak verdedigd plan ter
uitbreiding der werkzaamheid van de postspaarbank
is een doekje voor 't bloeden.
Nadat de margarinefabrikage uitvoerig beschreven i s
en vastgesteld dat er van onteigening door een nationale
gemeenschap geen sprake kan zijn, wordt naar een ander
.
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middel gezocht om het doel der socialisatie te bereiken
„ook hier blijkt weer" aldus de rapporteur „dat bij het
ingrijpen in het ingewikkelde maatschappelijke organisme
niet volgens een vaste schablone te werk kan worden
gegaan." Het voorstel luidt : „een gedwongen kartelleering met deelname en onder controle van de gemeenschap," die door onderhandeling onder bedreiging met
dwang op een voor den staat voordeelige wijze tot stand
zou moeten konen.
Voor woningbouw en woningexploitatie wordt de
socialisatie teruggebracht tot wat in ons land als de
vooruitstrevende woningpolitiek bekend staat De onteigening van alle huurwoningen wordt niet aanbevolen
slechts de egalisatie der huur voor oude en nieuwe
woningen en het op den duur verdwijnen der „huisjesmelkers". De vier onderwerpen, die diepergaande werden
bekeken hebben dus alle geleid tot een geheel aangepaste
hervormingspolitiek, die zich uit de omstandigheden
ontwikkelde en ook verder zich daarbij moet aansluiten.
Naarmate de zakenkennis minder werd, steeg de lust
tot ingrijpen. Verschillende vormen van socialisatie
werden dan ook voor andere bedrijfstakken aanbevolen,
en wellicht ook door de weinig grondige bespreking
niet zonder onbegrijpelijke grilligheid. Men krijgt hier
af en toe den indruk alsof de rapporteurs zich stelden
op het standpunt dat de dictatuur van het proletariaat
reeds was doorgevoerd en de volkscommissarissen grijpen
gaan naar de gouden eieren leggende kippen der kapitalisten. Om een enkel voorbeeld te noemen. De vaste
lijnen van de groote scheepvaart moeten worden overgenomen (argument : een rijke bron van arbeidsloos
inkomen wordt drooggelegd) doch de wilde vaart niet.
Bovendien blijft de buitenlandsche concurrentie voor de
regelmatige verbindingen. Hoe is het mogelijk dergelijke
conclusie's te vereenigen met die welke over de margarine-industrie werden vastgesteld ? Een ander voorbeeld
voor de binnenvaart. De schippers worden vrijgelaten ;
maar moeten doodgeconcurreerd worden door de „over-
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genomen" binnenvaart reederijen. Welk rechtsbeginsel
zal ooit een ongelijke behandeling van gelijke burgers
kunnen dekken. Wilde en ondoordachte beschouwingen
van een dilettant. Een andere naam is er niet aan te
geven.
Van bijzonder belang in het tweede deel is het pogen
om „voort te bouwen" op reeds genomen of voorbereide
maatregelen. In deze erkenning toch ligt opgesloten dat
de socialisatie er reeds is of beter gezegd dat het geleidelijke proces reeds lang begonnen is. En dat wat er aan
fundamenten aanwezig is blijkt niet zoo gering te zijn.
Het rapport meldt o.a. verbetering van grond door
waterafvoer (staatscommissie), Pachtcontract (staatscommissie) Landbouwcoöperatie, „Nota omtrent de
bevordering van den boschbouw in Nederland door den
Staat", Schepenuitvoerwet, Schepenvorderingswet, Binnenscheepvaarwet, Rijkskolendistributie, Verslag der
staatscommissie voor de electriciteitsvoorziening, Rijksbureau voor waterleidingen, Rijksgraanbedrijf, N. V.
Centrale Bouwmaterialenvoorziening.
Er zou nog heel wat meer te vermelden zijn, indien
eens werd opgesomd en samengevat, wat er ter verhooging der productie, ter verbetering der voorziening met
allerlei artikelen, en tot erkenning van 't algemeen
belang geschied is of nog bezig is te geschieden. En daar
dit het doel der socialisatie is, moest al wat daarheen
voert- of wel met bewustheid erheen geleid wordt, ook
inderdaad socialisatie heeten. Ongetwijfeld zou elk
onderzoek dat eenerzijds de werkelijkheid van 't bedrijfsleven nauwkeurig opneemt en begrijpt en anderzijds
maatregelen nagaat die tot het doel voeren, tot zoo'n
conclusie komen. Ook dus tot een betere en vollediger
editie van het 2e deel van 't socialisatie-rapport. Dan zou
echter geen „voorwoord" het verband met het eerste
deel meer in stand kunnen houden. Dit eerste, principieele
en theoretische deel ziet toch socialisatie heel anders.
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V.
Wat is socialisatie ? Als een antwoord op die vraag is
het geheele le deel van 't rapport te beschouwen. Doch
daarom nog niet als een afdoende en bevredigende
beantwoording al zijn er 4 hoofdstukken met 53 pagina's
aan gewijd. Het antwoord kon ook moeilijk bevredigend
zijn, omdat het nog niet rijp is. Wanneer men zegt dat
socialisatie is zorg voor de gemeenschap, en in 't bijzonder
ten opzichte van de inrichting der voortbrenging, heeft
niemand iets aan zoo'n uitspraak. Het is eene omschrijving, die geen licht geeft over de wijze waarop voor de
gemeenschap zal moeten worden gezorgd. Op het hoe
komt het aan. En dat is niet een enkele hoe, maar voor
elke bedrijfstak een andere. Hoe moet de landbouw, hoe
de zeevaart, hoe de handel, hoe de mijnen, enz. verbeterd
worden ten bate der gemeenschap. Of men het verbeteren
en ingrijpen al radikaal en zonder aanzien van persoonlijke belangen of oude rechten, wil doorvoeren verandert
niets aan het feit dat in het ingewikkelde maatschappelijke organisme niet volgens een vaste schablone kan
worden ingegrepen. Wanneer dan ook iemand precies
wil weten wat een urgente socialisatie van het bedrijfsleven eischt, dan moet hij verwezen worden naar een
program „van welberaden organisatie en reorganisatie"

dat nog te maken is. Daarnaar is in het tweede deel
gestreefd.
Doch het le deel beproeft iets anders te geven, iets
algemeeners, dat opgaat voor het bedrijfsleven in 't
geheel. Het is een in elkaar gezet stelsel dat tegelijkertijd
als een politiek credo en als een voorbeeld voor de practijk
moet dienen. Ook als zoodanig heeft het zijn nut. Want
de socialisatie is nu eenmaal een politiek vraagstuk, dat.
aan het volk of aan de kiezers ter beoordeeling wordt
voorgezet. Te dien einde moet van die socialisatie een
voorstelling en wel een algemeene voorstelling gegeven
worden. Deze moet, zoodanig beantwoorden aan een later
uit te werken socialisatie-program, dat het beginsel
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ervan aanvaard of verworpen kan worden, zonder reeds
van te voren de toepassing te verwarren.
Het le deel van 't socialisatie-rapport dient dus als
een beginsel-program beschouwd te worden, opdat na
aanvaarding daarvan des te zekerder het detail-program
kan worden uitgewerkt en doorgevoerd. Wie dit laatste
wenscht, en begrijpt dat er slechts iets van kan komen
na een politieke overwinning van het beginsel, moet dus
tegelijkertijd hooge eischen stellen aan de overtuigingskracht van het principieele program. Niet aan de demagogische kracht want die zaait onvervulbare beloften
en moet teleurgestelde balsturigheid ocgsten.
Het is een onmiskenbare verdienste der commissie
dat zij dit ingezien heeft, en dat zij streefde naar een
logisch en overtuigend betoog met vermijding van alles
wat het volk zou kunnen vleien en paaien. Daarom kan
zonder meer het rapport op de gegeven argumenten
en overwegingen beproefd worden. En dit is noodig,
want het is zwak en mist voldoende overtuigingskracht.
Natuurlijk niet voor wie reeds te voren overtuigd is en
liever vandaag dan morgen ging socialiseeren. Maar wel
voor wie begrijpt dat te midden van een te verwachten
heftigen en verwarden strijd voor en tegen een „leuze",
het onbevooroordeelde pleidooi voor het belang der
gemeenschap moet vaststaan als een rots.
VI.
De inleiding (hoofdstuk I) en het derde hoofdstuk over
de schadevergoeding zijn in dezelfde toon geschreven en
behooren daardoor bij elkaar. Tevens zijn zij daardoor
afgescheiden van hoofdstuk II (omvang en methoden
van socialisatie) en hoofdstuk IV. (De organisatie van
het gesocialiseerd bedrijf) die in een andere stemming
zijn samengesteld. Het verschil is duidelijk. De hoofdstukken I en III zijn vlot geschreven politieke beschouwingen. Juist omdat zij geheel en al aan de oppervlakte
blijven is er geen weifeling, geen worsteling met een
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probleem. De socialisatie en de onteigening die ervoor
noodig is verkrijgen in de gladde voorstelling iets vertrouwelijks en eenvoudigs. Het moet eigenlijk een domoor
zijn, die niet begrijpt hoe gemakkelijk het zal gaan, en
hoe rationeel alles is bedacht. Maar dat komt alleen omdat
alle problemen en bezwaren handig vermeden zijn.
In de hoofdstukken II en IV daarentegen strompelt
het betoog over de onopgeloste en dikwijls nog niet opgeklaarde problemen. Er is echter een streven tot ernstig
onderzoek ; er is een weifeling, die zooals jongensachtige schuchterheid achter brutaliteit, zich soms
ill overmoedigheid en luk-raak-heid tracht te verschuilen.
Juist in die tegenstelling gevoelt men wat er aan het
geheel ontbreekt.
De oppervlakkigheid der inleiding blijkt het duidelijkst
waar de kernvraag : wat is socialisatie ? behandeld wordt.
„Het begrip der socialisatie" is de ondertitel van de
betreffende pagina. Men moet hier echter al te zeer denken
aan 't „woord" dat zoo van pas de plaats van 't begrip
kan innemen. Wat toch is het leege antwoord. „Socialisatie
is de doelbewuste vermaatschappelijking der voortbrenging." Elke logische analyse stuit hier op een leemte.
Van welk doel bewust ? En „vermaatschappelijking" !
Is de voortbrenging niet altijd maatschappelijk. Het komt
er maar op aan voor en door welk soort maatschappij
de voortbrenging geschiedt. Dan komt een ander antwoord : „het is niet hetzelfde als socialisme". Natuurlijk
niet ; socialisme is een stelsel, en socialisatie een handeling die kunnen niet hetzelfde zijn. Verder : „het is de
weg naar het socialisme. Dit beeld moet onjuist zijn, en
vertroebelt de voorstelling, want daar socialisatie een
handeling is kan zij nooit de lijdzaamheid hebben van
een weg. Evenmin verheldert de volgende zin : „Het is
zooveel als van het socialistisch beginsel thans reeds
verwezenlijkt kan worden" want hier wordt naast socialisatie en socialisme een 3e begrip van een n.b. deelbaar socialistisch beginsel ingevoerd.
De definitie gaat echter voort. „Het is een proces met
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verschillende phasen en als eindelijke uitkomst het socialisme." Gevraagd wordt natuurlijk wat voor soort proces
welke phasen en waarin verschillend, ook van 't eindelijke
socialisme. Ten slotte een treffende onjuistheid achter
een zeer enge definitie „Het is de opheffing van den particulieren eigendom der productie-middelen en hun overgang in maatschappelijk eigendom." Dat is de oude
afgezaagde program-eisch, die juist thans onder den naam
socialisatie uitvoering en toelichting behoeft. Onjuist
is echter het toevoegsel en een bewijs van de vluchtige
oppervlakkigheid „maar het is dit aanvankelijk slechts
voor • bepaalde vakken van voortbrenging, . vervoer en
verdeeling en voor bepaalde vormen van eigendom."
Al te duidelijk wordt de voorgenomen geleidelijke doorvoering van de socialisatie met het begrip ervan verward.
Leest men nu hiertegenover de definitie van socialisatie
waarmede hoofdstuk II begint „De socialisatie van het
bedrijfsleven beoogt het welbewuste organiseeren van de
productie tot de hoogst mogelijke doelmatigheid voor de
geheele menschheid." Hier is een goede poging gedaan,
die ten minste het begrijpen niet met veelheid van woorden afleidt en verwart. Er zouden nog vele andere voorbeelden aan te halen zijn van de oppervlakkige gladheid,
die aan de hoofdstukken I en I I I eigen is, doch uitteraard
zijn de hoofdstukken II en IV belangrijker. De politieke
causerie kan men laten voor wat zij is, mits slechts tegelijkertijd het ernstige onderzoek en de nauwkeurige
opbouw plaats vindt, die het polifeke socialisatie-program behoeft. Slechts op een „truc" uit hoofdstuk I zij
nog even de aandacht gevestigd. Er staat :
„Onnoodig te zeggen, dat het luchtig en vluchtig
getimmerte der oorlogsbémoeiing van de overheid met
het bedrijfsleven, met een werkelijke socialisatie niets
hoegenaamd uitstaande had." Deze bewering wordt
elders in het rapport met verschillende feiten en gegevens
weersproken. De bedoeling is duidelijk geen andere dan
om de S. D. A. P. te vrijwaren van last die de overheidszorg tijdens den oorlog haar zou kunnen bezorgen.
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Ieder ernstig onderzoeker naar de vormen en mogelijkheden der socialisatie zal er echter wel voor oppassen
om zich de gelegenheid van belangrijke studie af te snijden.
Voor elk voorstander van socialisatie zijn de overheidsbemoeiingen tijdens den oorlog een zeldzaam terrein
om fouten en deugden van verschillende methoden uit
de ervaring te leeren kennen. Maar bovendien heeft de
ingrijpende overheidsbemoeiing, juist omdat zij, hoewel
soms zeer gebrekkig, toch doorgezet kon worden, velen
geleerd dat socialisatie niet heelemaal een utopie behoeft
te zijn.
Ten slotte nog een belangrijk principieel punt, dat de
waarde zoowel van de hoofdstukken I en III als van II
en IV raakt. Het is te begrijpen dat de theoretische dogma's der sociaal-demokratie niet op eens terzij geschoven
konden worden toen de invoering van liet socialisme plotseling voor de deur kwam te staan. Sedert Marx stond
en viel het socialisme met de leer dat de productiemiddelen onteigend moesten worden. De erkenning van dit
middel maakte iemand pas tot socialist. Het motief der
onteigening was echter niet zooals nu doelmatiger
voortbrenging, doch opheffing der meerwaarde. Deze

meerwaarde was het die de kapitalist den arbeider ontnam, en zoodra de arbeiders den kapitalist overwonnen
zouden hebben, kwam van zelfsprekend aan hen de beurt
om de me,er-waarde terug te nemen.
Deze dogmatische kern van de historische sociaaldemokratie valt weg vanaf het oogenblik dat de strijd
om de meerwaarde heeft opgehouden, dat is vanaf het
oogenblik dat de thans actueele socialisatie aanvangt.
Toch blijft het dogma nog spoken. Het schijnt voortdurend of socialisatie nog een phase van dien meer-waarde
strijd is, in plaats van de volgende periode. De sociaaldemokraten worden conservatief, waar het er op aan
komt de heilige huisjes van hunne theorie te behouden,
zelfs dan wanneer zij overbodig zijn. Zoo'n spook is voor
de socialisatie : de onteigening der productie-middelen,
en zoo'n spook is ook het arbeidslooze inkomen. Dit zijn
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geen opbouwende elementen voor de socialisatie. Het zijn
beide negatieve, afbrekende restanten van de klassenstrijd-theorie. Wellicht bruikbaar voor zoover de klassenstrijd gevoerd of aanbevolen wordt, maar storend hij het
scheppend werk dat de invoering van het socialisme of de
socialisatie is. Zoowel de onteigening der productie-middelen als de opheffing van 't arbeidslooze inkomen neemt
iets weg van den kapitalist. Het schept echter niets
nieuws. Het nieuwe is het gebruik der productie-middelen
en het regelen en organiseeren van het arbeidsinkomen.
Wanneer dat goed geschied is, heeft het andere geen zin
meer. Nimmer zal het een verdienste zijn van eenige
socialisatie-methode dat de kapitalisten eruit gezet zijn,
of dat een bron van arbeidsloos inkomen is opgedroogd.
Leedvermaak van kampende partijen is het ; Beenresultaat van socialisatie. Dit is doelmatiger productie ten
bate der gemeenschap. Is particulier eigendom ervoor
schadelijk, hef het dan op. Is het er echter nuttig en doelmatig voor ; wees dan niet zoo dwaas het uit strijdzucht
op te heffen. En wat betreft het arbeidsinkomen of het
arbeidslooze inkomen ; ook dat zal bezien moeten worden
in 't licht eener doelmatige productie tenzij communistische tendenzen als gevolg van den klassenstrijd de
overhand verkrijgen over elk ernstig streven naar
socialisatie.

VII.
Naast de oude dogma's is er ook een nieuw dat de
overtuigingskracht der socialisatie-plannen in gevaar
brengt. En dat nieuwe dogma spookt vooral in de hoofdstukken II en IV terwijl het ook af en toe het practische
tweede deel van het rapport onveilig maakt. Het is uit
Duitschland geïmporteerd en bevat de leer dat alle
bezwaren en nadeelen van een overheidsbedrijf worden
weggenomen door het bedrijf in beheer te geven aan de
gemeenschap. Nu is stellig het begrip der gemeenschap
en de levende werkzame idee eener gemeenschap de
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kracht waaruit wij in dezen donkeren tijd naar de toekomst durven te zien. Dat mag ons echter niet verleiden
om onze begrippen te vervagen en te verdoezelen. De
gemeenschap kan alleen rechten en plichten op zich
nemen door organen, en die organen zijn tot nu toe de
politiek vertegenwoordigde overheden. Wil men daarnaast overheden op den basis eener ekonomische vertegenwoordiging stichten, door de erkenning van producent-leiders, producent-arbeiders, verbruikers en distributie-handelaars, dan is af te wach ten of daaruit organen
groeien die tot beheeren geschikt zijn, en die zuiverder
de gemeenschapsbelangen behartigen. Het nieuwe dogma
neemt nu zonder eenigen grond en buiten elke ervaring
aan dat het zoo is, terwijl een grondig onderzoek onmiddellijk zou aantoonen hoe uiterst klein de kans op slagen
moet zijn. Bij ons te lande trachtte het nieuwe dogma
aansluiting te zoeken bij een oud-vaderlandsche organisatie voor éen enkel belang, n.l. de waterschappen, door
het achtervoegsel over te nemen en te gaan spreken van
een bouwschap; een kolenschap, enz.
In werkelijkheid is de geheele ophef over een gemeenschapsbedrijf terug te brengen tot de vraag naar den
doelmatigsten beheersvorm van een overheidsbedrijf.
Het is een vraagstuk dat berust op erkende fouten van
het overheidsbedrijf, en waarin gezocht wordt naar
geneesmiddelen. Voornamelijk hoofdstuk IV houdt zich
hiermede bezig zonder eene oplossing aan de hand te
doen. Het heeft echter de verdienste van zoo vaag te
blijven dat er plaats is voor eene oplossing. Zoo kan de
onteigening geschieden ten behoeve van rijk, provincie
of gemeente en zelfs ten behoeve van verbruikscoöperaties. De hoofdzaak is echter het beheer. Hierop komt
alles aan, alles namelijk zoowel de productiviteit van
het bedrijf, als het goed bedienen der gemeenschap. Dat
beheer is hel probleem. En nu kan men wel zeggen dat het
beheer alle mogelijke deugden moet hebben en alle denkbare fouten missen, doch dat is geen oplossing. Evenzoo
helpt men het probleem niets verder door te beweren :
0. E. XX 8
lo
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de directie moet onbelemmerd zijn, maar ook behoorlijk
gecontroleerd. En toch komt het geheele betoog hierop
neer. Onvermijdelijk moet de overheid de hoofdleiding
behouden, en nu wil men bovendien de verbruikers en
de arbeiders medezeggingschap geven. Een evenwicht
ontstaat echter niet door alle krachten op een punt te
concentreeren in een raad of welk college ook. Maar
bovendien moet er geen evenwicht maar actie zijn.
Regeeren is altijd al een kunst geweest, die moeilijker
wordt naarmate de demokratje tevreden gesteld moet
blijven en het allermoeilijkst indien het regeeren tevens
het behartigen van alle materieele belangen zal moeten
gaan inhouden. Zoo moeilijk dat elk bedisselen met
systeem of stelsel recht tegenover het eenige beginsel
staat : „men not measures". Organiseeren is bouwen
en daarvoor is materiaal noodig. Naar den aard van het
materiaal richt zich de ware bouwmeester. Daarom is
het voor elk overheidsbedrijf noodzakelijk dat er vrijheid
van beweging zal zijn, blijkende uit verantwoordelijkheid
en verantwoording gedragen door vertrouwen. Van bij-

zondere beteekenis is wat in 't rapport moest geschreven
worden over „de positie van het personeel". Hier ligt
een gebied waar de socialisatie moet ingaan tegen de
wenschen en het streven van vele arbeiders ; moet ingaan
tegen de bevordering van groepsbelangen. Het rapport
doet dat flink en principieel, maar zoo voorzichtig dat
inconsekwentie's niet te vermijden waren. De strijd van
de gemeenschap tegen 't groepsbelang moet eerst uitgevochten zijn, vooral eer er van een diepgaande socialisatie
sprake kan zijn. Voor vele arbeiders die de tegenwoordige
arbeiderspolitiek en de socialisatie identiek achten moet
de ontgoocheling nog komen. Het rapport luidt dat
zachtjes in. Maar durft toch ook niet de consekwentie's
aan om de tegenstellingen: vakvereeniging bedrijfsraad,
en vakactie tegenover loonregeling uit 't bedrijfsbelang,
uit te werken. Problemen blijven het. De schrijvers
van hoofdstuk IV gevoelen het, loopen er niet over heen,
maar strompelen er tusschen door.
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VIII.
Op gelijke wijze is het in hoofdstuk II gegaan dat
onder den naam : „omvang en methoden van socialisatie"
bedekt hoe de samenstellers geworsteld hebben met
moeilijke vraagstukken. Consekwent uit het algemeen
gezichtspunt de practische vragen aanvattende zien zij
het bedrijfsleven aan. Waar te beginnen ? Hier is een
groote groep geconcentreerde, uitstekend werkende bedrijven. De productiviteit is nauwelijks te verbeteren. Maar
de macht van zoo'n bedrijf is onduldbaar groot. Daarnaast zijn zeer versplinterde bedrijfstakken waarin nog
veel arbeid verkwist wordt. Wat is er niet een massa te
bezuinigen, en hoe zou de verbruiker ermee gediend zijn.
Hier moest worden ingegrepen, doch van kapitalistenuitzuigers is er weinig sprake. De uitzuigers zijn de vele
kleine parasiteerende „kleinen luiden" die uit hun kostwinning gezet zouden moeten worden.
Dat ziet er natuurlijk heel anders uit dan de fraaie
gladde zinnen uit hoofdstuk I :
„Geen spilziekerstelsel toch dan het kapitalisme ; geen
stelsel dat op meer onverantwoordelijke wijze morst
met de productieve kracht."

De stellers van hoofdstuk II zijn niet zoo positief,
zij weifelen. Zij zien wel de gekartelleerde bedrijven, de
zoogenaamde primaire bedrijven, en alles wat voor directe
levensmiddelen en kleedingvoorziening dient, maar overal
wacht een angel zoodra de socialisator zou willen toegrijpen in den zin van gecentraliseerd onteigenen.
Vandaar dat de commissie het probleem aangrijpt van
de gedwongen bedrijfsconcentratie, het dwang-kartel,
waardoor de overheid gaat in de hand werken wat zij van
de andere kant vreest. Zij noemt dit met de lievere naam
van centraliseerende socialisatie, doch laat den lezer in
volledige onzekerheid over de gevaren die achter de voordeelen verborgen blijven. Het is een forceeren van den
groei in 't bedrijfsleven, waarvoor de commissie blijkbaar
de verantwoordelijkheid niet aanvaardt en schuilgaat
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achter de voorstelling van haar Oostenrijkschen partijgenoot Otto Bauer.
Hoezeer de stellers van hoofdstuk II de principieele
stelligheid over 't begrip der socialisatie hebben prijsgegeven, blijkt bovendien nog uit een paar toevoegsels.
Wanneer toch is aanbevolen om de kartel-bedrijven, de
primaire industriën en de directe behoeften-voorziening
te socialiseeren en wel hetzij centralistisch of zoogenaamd
centraliseerend, komt er een nieuw soort socialisatie
aan de orde : „de prijsregelende." Daarvoor wordt „het
overheidsbedrijf in concurrentie met het particuliere
bedrijf" aanbevolen. Bovendien ook de verbruiksco öperatie". Het is onbegrijpelijk waarom in het rapport „de
gemengde bedrijfsvorm" tusschen deze beide in geplaatst
is. Deze draagt toch een geheel ander karakter. Niet
prijsregelend, maar kartel-macht beperkend is een regeling waardoor de overheid zich invloed verschaft in het
particuliere grootbedrijf. De commissie kent hieraan
geen „algemeene" beteekenis toe, maar acht de methode
toch „onder zekere omstandigheden" aangewezen.
Wat die omstandigheden dan zijn ? Wie later de
beschouwingen over de margarine-industrie gelezen heeft
kan het beter begrijpen dan uit de vage beschouwingen
die het rapport aan de hand van Duitsche plannen van
Goldscheid en Wissel geeft.
De commissie heeft na melijk in haar geheele theoretische deel het allerbelangrijkste probleem ontloopen.
De socialisatie is toch voor alles en nog tot in een verre
toekomst een vraagstuk van nationaal belang. De nationale voortbrenging hangt in ons land ten nauwste samen
met onzen handel. De handelspolitiek en de mogelijkheid
van elders te koopen en te verkoopen, beheerscht of er
hier iets geproduceerd zal worden voor eigen verbruik of
voor verkoop, dan wel of import ex van beter is. Wij zijn
nog altijd in de eerste plaats een handelsland en wel een
koloniaal handelsland ; pas daarna agrarisch en industrieel
De „algemeene ekonomische raad" die het rapport zich
aan de top der organisatie voorstelt is buiten den handel,
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ontworpen maar is dan ook daardoor tot machteloosheid
gedoemd. Door de export-industrien uit te zonderen van
de socialisatie is men niet practisch doch juist in hooge
mate onpractisch. Men ontkent daardoor 't verband dat
de export maar ook de import heeft met ons geheele
bedrijfsleven. En door die ontkenning vervalt 'elk plan
dat op een practischen opzet aanspraak wil maken.

IX.

Het ergste wat dergelijk ernstig werk als het socialisatierapport kan overkomen is doodgeprezen te worden. Dat
Mr. Troelstra het opzijschoof omdat er geen voldoende
agitatorische kracht bij den partijstrijd van uitging is
niet zoo erg. Die appreciatie gaat voorbij, omdat de
feiten der maatschappelijke verhoudingen, en niet de
tijdelijke stemmingen de richting voor elk partij-beleid
aangeven. Wie daarom verwacht dat West-Europa tot
ervaring en bezinning zal komen vooral eer de geëxalteerde stemming onder de arbeiders tot Russische toestanden leidt, weet dat het vraagstuk der sociale voortbrenging de politiek onvermijdelijk zal beheerschen.
Wie voor dat vraagstuk, zooal niet de oplossing, dan toch
de richting aangeeft, waarin de oplossing te vinden is,
en wie dit kan doen met logische, zakelijke en overtuigende argumenten, heeft tijd en geduld om af te wachten.
Zoo staat het met het socialisatie-rapport echter nog niet.
Het heeft veel goeds, maar toch ook nog vele leemten en
fouten. Het i:, een begin dat voortzetting eisch i . En nu is
het te betreuren dat opbouwende kritiek, die eigenlijk
van alle zijden moest los komen achterwege blijft, terwijl
ondeugdelijke en oppervlakkige aanprijzing de plaats
ervan inneemt. Vooral uit de kringen der S. D. A. P.
bleef kritiek uit, terwijl die van tegenstanders maar al
te licht als politieke bestrijding beschouwd en daarom
verwaarloosd zal worden. Een diepgaand onderzoek
blijft nog altijd noodig. Het practische socialisatieprogram is nog op te stellen, en pas wanneer dat gereed
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is kan een politiek socialisatie-program iets meer zijn dan
een oppervlakkige en daardoor eigenlijk richtingslooze
beschouwing.
Want richting moet niet alleen gekozen worden tegenover een bedrijfsontwikkeling in volledige vrijheid, doch
ook tegenover een chaotisch communisme dat op dit
oógenblik een veel dreigender gevaar voor de gemeenschap is dan het kapitalisme.

Den

Haag,

28 Juni 1920.

KINDERSPEL
DOOR

ELISABETH ZERNIKE.

EERSTE DEEL.
Erna.
I.

De koele morgenwind die uit den hoogen hemel kwam
waaien, deed achteloos in 't voorbijgaan de witte gordijnen wapperen. Op de grijze huizen begon alweer de
zon te steken, de sterke zomerzon. Paardengetramp en,
luidruchtiger nog, wielgeratel, steeg op in de lucht.
Een jongen floot schel zijn morgendeun, een vrouw gilde
haar groet.
Carolientje werd wakker en keek allereerst naar de
waaiende gordijnen. Ze zag een streep hemelblauw tusschen het kantig wit, diep, zon-blauw. Gelukkig, dacht
ze, — geen regen, geen triestigheid. Nu even nog blijven
liggen, en dutten. Och, dutten — hoor dat lawaai daar
buiten. En het zou misschien al laat zijn. Ze had haar
horloge op de waschtafel laten liggen, maar Erna zou
stellig het hare onder haar kussen hebben gestopt. Ze
zou Erna roepen. Even draaide Carolientje haar hoofd
om. Kijk, Erna sliep nog vast. Een leuk neusje had ze
toch, zoo recht en spits. Ze lag onder een laken alleen,
en heel vaag zag je den vorm van haar lijf daaronder ; —
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mooi, zoo'n wit bed. Maar ze dook wat dieper weg onder
onder haar eigen warme, roode deken. Opstaan al ?
en zich wasschen ? Heel even haar borst ontblooten en
dan de koude spons erover halen ; het lokte haar
wel. Ze zag zich zelf voor den grooten spiegel en rook
den amandelgeur van haar zeep. Een vrouw moet zich
soigneeren, had ze gelezen. Heeft freule Adelheid wel
essences ? Freule Adelheid had ze ; zij niet, helaas.
Maar ze kneep haar oogen dicht en proefde even alle
weelde van den rijkdom.
Och, het zou wel komen
het geurde om haar heen, het bloeide.
Hallo, was Erna wakker geworden ? Ze gingen uit
vandaag, de zon scheen.
„Carry," zei Erna, en zuchtte diep, „weet jij hoe laat
het is ?"
„Ik niet ; graai maar onder je kussen."
„Goed. Een beetje vóór zevenen. Ik heb van je gedroomd, Carry. Je kwam uit school, en had een heele
sleep vriendinnen achter je aan."
„Wie droomt er nou van school, en dan als je er net
zelf af bent. Zeg, het is mooi weer. Wat doe jij aan
vandaag ? We moeten uiterlijk den tram van negen uur
nemen."
„We zullen eerst uit bed dienen te komen."
„Ja."
Toen zwégen ze. Het lawaai van de straat, dat even
verstild was, schalde weer op. Aan den overkant van het
water schuurden de trams mat-zoevend voort.
Erna dacht aan de zee ; ze hoorde de golven aanrollen
en breken. „De stad wordt hoe langer hoe drukker,
zei ze.
toch leuk, een groote stad. Maar de auto's
„Ja
toeteren je ooren stuk. Zullen we nu opstaan ?"
Erna antwoordde niet. Ze deed haar oogen dicht en
ja, aan iets moois. Zoo straks voelde
wilde denken aan
aan de ziel van de zee,
ze het nog, heel even. Wacht
kuisch,.
die was als de ziel van een kuische vrouw en
dat was een woord dat je niet hardop zou durven zeggen. .
—

—

KINDERSPEL.

153

Carry sloeg met een breeden zwaai haar deken op en
bleef even kijken naar de kreukelige nachtpon om haar
knieën. Ze zou een nachtpon met een sleep willen hebben,
die kon dan nooit opkrinkelen. Later later, als ze ook
essences had. Ze liep naar het raam, en trok de bebloemde
overgordijnen er voor.
„Wat mankeert je, Carry ?"
„Nou, getemperd licht, en de zon scheen juist in den
spiegel."
Langzaam knoopte ze het lintje van haar hemd los,
langzaam ademde ze den warmen geur van haar lichaam.
Nu hief ze haar arm, en haar borsten kwamen bloot,
haar kleine borsten, die waren als jonge witte duiven,
ineengedoken, slapend. Erna, recht gestrekt onder haar
laken, keek verwonderd toe. Carolientje waschte en
droogde zich. Ze begreep wel dat Erna zou kijken, —
ze maakte een antwoord klaar. Ze dorst niet zeggen :
een vrouw moet zich soigneeren, want want ze was
pas zestien. Natuurlijk zou Erna dan lachen, en het niet
begrijpen. Zij zou haar al die dingen moeten leeren, zij,
het jongere zusje. Maar Erna vroeg niets. Ze kwam
uit haar bed en ging bij het raam staan, dat ze opende.
Ha, de wind, zachtjes, zachtjes aan haar slaapwarm
gezicht, en de hemel hoog en blauw, met kleine, gescheurde
wolkjes ha, de zomer. Maar waarom had Carry
haar borst gewasschen, zoo aandachtig, en heel lang
nawrijvend met den handdoek ? Waarom en eerst
de gordijnen dicht gedaan, terwijl ze immers geen overburen hadden, niemand, die in hun kamer kon kijken.
Getemperd licht, wat een onzin. Carry wou graag groot
doen. Er kwam een onvrede in haar. Ze leunde naar
buiten ; ver, heel ver weg leek dat straatrumoer te zijn.
Nu zag ze zich zelf en Carry, toen ze kinderen waren, in
de groote slaapkamer waar de badkuip stond. Ze gingen
in het zelfde water; het nam anders te veel gas, zei moeder. Dikwijls had ze Carry eerst laten gaan, hoewel het
haar beurt was. Haar kon het zooveel niet schelen, in het
troebele water te stappen, waarop wat zeep dreef je
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werd nog best schoon. Maar Carry zou kabaal maken. —
Ze dacht aan hun kinderlijke lichaampjes, zoo recht en
glad. Carry stak voorzichtig haar korte krulletjes op en
dorst dan haar hoofd haast niet meer bewegen. Een naakt
kind, met een klein dameskopje een mooi, lief kind.
Carry, dacht ze, zusje, als je een beetje verwend bent,
dan is het de schuld van moeder en mij, maar .. .
„Zeg, wat sta jij toch te suffen."
Ze sloot het raam. 't Was of het rumoer
„Ik kom."
van de straat haar vermoeid had. Carry begon het voor
en tegen uiteen te zetten van witte kousen en schoenen
voor dien dag.

Ze hadden ver langs het strand geloopen, tot waar
de meeuwen, in hun eenzaamheid, zich wiegden op de
golven, of fier rondtripten over het vochtig spiegelende
zand. Ze raapten op wat ze aangespoeld vonden, een
leege flesch, een stuk hout, en slingerden het weer in
zee, met krachtigen zwaai. Maar het plonsde in de voorste
golven ; och, de zee was zoo groot, en wie waren zij ?
Als ze wat van elkaar af waren gedwaald, enkele stappen,
dan hoorden ze nauwelijks nog elkaars stemmen. De
wind woei gestaag, en streelde de golven, dat ze hooger
nog zich hieven.
„Kom," zei Erna, „we zullen wedstrijd houden met
de zee." Ze draafden 'achter elkaar langs den schuimlijn,
maar recht vooruit, zonder te wijken voor de golven
die onverwachts uit het woelige water naar voren vloeiden, verder, over het nog droge zand. Dat was een oud
spelletje, door Erna lang geleden bedacht.
Eindelijk rustten ze, hijgend, tegen de duinen, en strekten hun natte voeten vooruit.
„Zie je," zei Carolientje, „nu moeten onze schoenen
drogen, voor we op de boulevard kunnen gaan koffiedrinken."
„Daarom zei ik : laten we brood meenemen ; dan hadmaar dat wou jij niet."
den we nu hier kunnen blijven,
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„Ik lust eenmaal geen platgedrukte boterhammen
uit een papiertje."
p, „nou, stil
' maar, we
Erna haalde haar schouders op,
hebben allen tijd."
dat hollers was eigenlijk onzinnig." Maar
„Enne
Erna antwoordde niet meer. Ze legden hun hoofd op
hun armen en deden hun oogen dicht voor de felle zon.
Het was toch niet heelemaal als vroeger, dacht Erna,
niet zoo prettig meer aan zee. Vroeger wist je niet anders
dan spelen, je dacht nooit over je schoenen, of je jurk.
Alleen vroeg moeder wel, of je j rokjes niet al te nat
wilde maken, en aan 't eind van den dag zei ze : lieve
meid, ik kan ze uitwringen, maar ze knorde niet, ze
liet hen toch maar stil begaan. Nu duurde een dag veel
langer. Zou Carry het ook zoo voelen ?
„Moet je hoorera," zei Carolientje, „een kind bij ons
in de klas maakte eens een opstel over de zee, dat was
om je slap te lachen. Het begon : de zee heeft altijd een
machtigen indruk op me gemaakt, stel je voor. En
dan vertelde ze, hoe ze eens de zon in zee zag ondergaan,
een groote vuurbol, bloedrood, enzoovoort, erg mooi
beschreven. Toen zei er iemand uit hun gezelschap :
het moet ook aangrijpend zijn, de zon te zien oprijzen
uit het water ; langzaam komt ze te voorschijn en ze
stijgt, stijgt. Enfin, dat doet er nou allemaal niet toe.
Maar 's nachts, in het donker, stond zij stilletjes op en
liep naar een hoog duin. Daar ging ze zitten, met haar
gezicht naar de zee, die grauw was en somber, nee,
die ze niet zien kon, maar ze hoorde, door het ruischen
dat hij daar voor haar moest liggen. En ze wachtte op
de zon, die uit het water zou oprijzen. Het duurde erg,
lang ; ze had zich nog een uur in den tijd vergist ook
uit angst van te laat te zullen komen. Ze zat daar maar
op haar duin, en werd vreeselijk koud, en dacht dat de
zon nooit zou komen. Maar het begon toch te schemeren,
en eindelijk was het heelemaal licht. En ze had niets
gezien, niets, en ze was toch heusch niet in slaap gevallen.
Maar toen ze opstond om naar huis te gaan, erg teleur-
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gesteld, zag ze de zon ineens, daar, aan den anderen kant
van den hemel."
Ze lachten allebei.
„Ja, vind je het niet om te gieren ? Wat stom hè, en
het dan zelf te vertellen."
„Och, zoo erg dom vind ik het niet."
je leert dat toch op de lagere school al."
„Nou zeg
maar daarom hoef je het nog niet te
„Natuurlijk
weten. Leuk van dat kind, om het te durven inleveren."
Ze dacht hoe ook zij eens een opstel over de zee had
gemaakt, ook zoo'n beetje hoogdravend, en ze vond het
zelf heel mooi, maar de juffrouw was een naar mensch,
die wou ze dat niet geven. Ze dorst niet. Er stond in :
ik houd van de zee, zooals je van een vriendin houdt,
een lieve, trouwe vriendin. Nee, ze hield haar schrift
angstvallig in het kastje van haar bank, en ze moest
er om liegen. Ze loog anders niet dikwijls, hoor. Als een
leeraar vroeg : Erna, hoorde ik jou daar voorzeggen ?
dan antwoordde ze : ja. Zachts dat je er eens tegen aan
liep, als je altijd voorzei ; maar die keer, toen kon
het niet goed anders. Voor jeplezier deed je het niet.
De schooltijd was nu voorbij. Hè, heerlijk lag ze in dat
warme zand. Ze zou nog wel eens de leeraren willen zien,
nu. Eén voor één moesten ze langs haar komen loopen,
maar ze mochten niet naar` haar kijken. Ze zou hier
stilletjes blijven liggen, de handen onder haar hoofd.
Op school werd er altijd naar je gekeken. Erna, let
je wel op ? begrijp je het ? herhaal eens wat ik zoo
juist gezegd heb. -- Natuurlijk lette je niet altijd op, en
dikwijls begreep je niets van wat er werd behandeld.
Zoo flauw dat de leeraren er altijd op uit waren, je te
betrappen.
„Vind jij het ook zoo vervelend van school," zei ze,
„dat je altijd in de kijkert loopt ?"
„Hoe bedoel je ?", vroeg Carolient j e.
, Nou, als je bijvoorbeeld een beetje zit te suffen, en
je weet het zelf niet, dan wordt ineens je naam geroepen
—
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en je krijgt een standje. Of, als de leeraar erg vriendelijk
is, moet je vertellen waarover je dacht."
„wat zou dat ?"
„Je schrikt zoo."
„Och, je zeurt. Jij verbeeldde je zeker altijd dat er op
je gelet werd."
„Ik weet niet
je zat er nooit zoo heelemaal op je
gemak."
Carry schaterde. „De school is ook niet voor ouwe
ga naar een hofje."
dametjes, zeg,
Ze zwegen weer. Maar wat later, toen ze terug liepen
naar het dorp, onder de felle, hooge zon, had Erna de
jongste kunnen zijn. Ze stapte veerkrachtig, met opgeheven hoofd. Dicht aan haar voeten wist ze het water,
het ijle uitvloeisel van de hooge golven. Maar ze keek
ver weg, naar den gebogen lijn van zee en strand en
duinen. Alles leek daar heel dicht bijeen te zijn. Ze zou
er op af willen loopen, ze was niet moe maar ja, dan
zou het ver uiteen wijken, natuurlijk. Zoo klein leek
soms de wereld vanuit de verte, en altijd was ze zoo
groot. Ze lachte even ; haar wangen gloeiden. „Zullen
we" maar ze wist niet zoo gauw wat. „Zullen
we een eindje om het hardst loopen ?"
Maar Carolientje kon de warmte minder goed verdragen. Ze stond stil.
„Zie je niet, dat ik zóó nauwelijks mee kan komen ?"
willen we"
„Och ja Carry
„Nee, laten we doorzetten. Is het zand waar jij loopt
ook zoo slap ?"
„Het is stevig hier, maar jij hebt te hooge hakken
onder je schoentjes."
„Zoo."
„Jij bent meer een boulevard-meisje, en ik ..."
„Nou ?"
„Een kind ti an wind en water."
„Jawel."
Ze stak haar arm door dien van haar zusje. „Kom
Carry," en dacht aan wat hun moeder eens had gezegd :
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Carolientje, wees toch niet altijd jaloersch als Erna
gelukkiger is dan jij. Gelukkiger was zij dat nu ?
Ja, ze wilde naar het eind van de zee loopen, maar Carry
was moe en verlangde alleen naar het koffiedrinken.
Kijk het water daar glanzen, bij die verre, ronde duintoppen. En een visscherspink daar, klein en donker tegen
den lichtverzadigden hemel. Ze zou alles in één blik
willen zien. Ja, als de wereld zoo mooi was, dan kon je
niet anders doen dan kijken, dan had je aan je oogen
alleen genoeg om gelukkig te zijn.
Carolientje trok haar arm uit dien van Erna en wuifde
zich koelte toe.
„Geloof maar dat ik ijs zal eten," zei ze.
De golven trokken terug en lieten het zand in natte
glinstering bloot. Langzaam in den tragen, warmen middag wandelden de menschen en de kinders verlieten hun
vestingen, sleepend hun scheppen achter zich aan. Erna
rustte in haar strandstoel. Ze keek maar naar de zee,
aldoor, ze wilde haar blij gevoel nu koesteren. Als Carolientje wat zei, als er iemand langs de zee liep dien ze
wel zien moest, dan dacht ze : ik ben gelukkiger, ik ben
blijer. 0, nu moest Carolientje haar niet bedroefd maken
door een ventenden jongen met een enkel bits woord van
haar stoel weg te sturen, door zoo hard te lachen om een
kind dat viel in zijn draf, en al zijn mooie schelpjes verstrooid vond. Waarom was zij zelf toen niet opgestaan
om het kind te helpen zoeken ? Als ze alleen was geweest,
zou ze dat toch gedaan hebben. Maar Carolientje -- nee,
stil, zij was toch gelukkiger. En omdat dit zoo was, kon
ze zich wel wat meer naar Carry richten.
„Zullen we nu theedrinken op de boulevard ?" vroeg
ze. Meteen was Carolientje op en streek haar rok glad.
„Goed, bij Palace. Die zee is wel eentonig op den duur,
vind je niet ?" Ze liepen moeizaam door het mulle zand.
„Misschien," zei Erna, „zien we van boven af verschillende kleuren in het water, dat kan zoo mooi zijn, die
breede banen van groen en grijs en blauw."
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„Nou ja, boven zitten we in ieder geval gezellig."
Erna aarzelde even bij den opgang van het terras,
waar veel menschen zaten, getweeën meest, aan de kleine
witte tafeltjes. Maar Carolientje liep haar voor, vastbesloten, en ze volgde haastig. Toen ze goed en wel
zaten, dorst ze om zich heen kijken. Langs het gekanteelde
muurtje dat het terras omgaf, slenterden dorpskinderen,
arm en vuil. Ze zag hoe een dame een van hen in ver
uitgestrekte hand een paar koekjes reikte. Kameraadjes
kwamen toen aanloopera en ze bekeken den buit, hun
warrige hoofdjes dicht bijeen. Twee koekjes wat
zouden ze nu doen ? Kijk, het eerste kind begon ze te
breken, en vergeleek aandachtig de stukjes het moest
eerlijk gaan.
„Ik zal dien langen kellner fixeeren," zei Carolientje.
„Wil je thé complet ?"
„Dat is zoo duur."
„Hé, zeur nou niet."
De thee werd gebracht. Langzaam at Carolientje
haar koekjes. „Goede biscuits", zei ze - „neem ook
eens wat."
De dorpskinderen waren weer verder geloopen.
Ze bespraken de menschen om zich heen.
„Achter me," zei Carolientje tusschen haar tanden,
en boog zich wat naar Erna toe „vlak achter me zit
een dame die een cigaret rookt."
„Ja, ik zie het. Zullen -- zullen we er ook een nemen ?"
Even flikkerden Carolientje's oogen, maar toen lachte
ze schamper. „Ben je dwaas, dat kan niet als je geen
man bij je hebt."
Erna wendde haar blozend gezicht af. Tegen het steeneu muurtje stonden plotseling weer de kinderen en
staarden haar aan. Ze hief haar hoofd op en knipte met
haar oogen tegen de scherpe lucht. Vreemd, dat die
banen in de zee niet vervloeiden, het grijs door het blauw
en het groen. Het bleef streng gescheiden heel vreemd.
Nee, het hinderde haar niet dat ze haar koekjes had opge-
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geten, maar dat die kinderen zoo ernstig staarden, hun
oogen wijd open en glanzend.
Nu kon ze niet meer zeggen : ik ben toch gelukkiger,
ik ben toch blijer o nee. Carolientje zuchtte van stil
genoegen. „We blijven hier zitten tot onze train gaat,
vind je niet ?"`
En het beeld prentte zich in Erna's hoofd : die kinderen, die gladde, blinkende zee.
II.

De familie van Beek woonde op de Nassaukade en
ze vonden alle vier dat hun huis in een mooie, prettige
buurt stond. Toen Erna en Carolientje nog 's zomersavonds op straat speelden met andere kinderen, was
hun de kade een onafzienbare, wijde wereld. Langzaamaan gingen ze die wereld veroveren, maar Carolientje
nee, die deed het toch met een sprong. Altijd zou Erna
zich herinneren hoe het kleine zusje waarop zij passen
moest, plotseling over den breeden middenweg was
gehold en toen onder de boomen bij den waterkant had
slaan dansen, dansen en jubelen. De hooge boomen,
waaronder het zoo gauw donker werd, die dikwijls iets
geheimzinnigs hadden door fluisterende menschen, die je
niet zag aankomen. Carolientje stond daar ze was
toch heusch nog zoo klein, maar het was alsof ze had
gezegd : nu ben ik ook groot en speel met jullie mee, alles
wat jullie spelen. Ze wist nog hoe moeder had gekeken
toen ze het haar vertelde. Klikspaan, boterspaan, —
zong Carolientje, maar ze moest het immers wel vertellen. Moeder had het zusje op haar schoot getild. Zal
je altijd oppassen voor de paarden, lieveling ? Zal je
doen wat Erna zegt en nooit te dicht hij den wallekant
komen ? --- Moeder had het eigenlijk veel te luchtig
opgenomen, ze wachtte Carolientje's antwoord niet af,
ze zei niet : beloof het. En Erna had de tranen in haar
oogen gevoeld, want ze hield heel veel van Carry, en zij
alleen zou dus altijd, lederen langen avond weer, moeten
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zorgen dat er geen ongeluk gebeurde. En ik ben toch zelf
ook nog maar een kind, dacht ze.
Ja, ze was een vroolijk, dartel kind, en de zwaarste
zorg om het zusje vergat ze gauw, o, in het eerste opgewonden spel wel al. En Carolientje toonde zich heel bijdehand. Ze kende alle spelletjes en vergat geen bijzonderheid ; ze onthield alle aftelversjes die ze ééns gehoord
had ; ze speelde ook niet valsch, zooals andere kleine
kinderen en wilde nooit ontzien worden. Vind je niet
dat ik goed tegen mijn verlies kan, had ze eens gezegd,
zoo parmantig dat Erna haar met groote oogen moest
aankijken. Hoe kom je daarbij ? Het is zoo, zei ze
toen zelf,
veel beter dan Annie en Gerda.
- Je hoeft niet zoo veel praatjes te hebben. —
- Maar het is wáár.
Maar je bent een vervelend kind. —
Ze hadden wel eens meer een kleine ruzie. Erna kon
het niet altijd verdragen dat Carolientje haar de baas was.
- Ik ben drie jaar ouder
zei ze tegen de moeder,
tusschen haar snikken door,
maar Carry doet altijd of
ik zoo'n schaap ben, ze is toch zoo vreeselijk eigenwijs.
De moeder keek heel ernstig. -- Carry, je moet er aan
denken dat je drie jaar jonger bent en ... en dat je
Erna daarom een beetje moet toegeven --- en je moest
liever je tong afbijten, dan eigenwijze praatjes houden. —
- Waarom ? —
- Omdat we je anders niet lief vinden ; je ziet toch
dat Erna er om huilt. —
Nou ja.
Maar ze waren ook beide vergevensgezind, want ruzie
en tranen verstoorden het spel. Hand in hand liepen ze,
na de verzoening en lieten elkaar het geheim van de
mooiste schuilhoekjes los.
Een tijd lang was Carolientje in Erna's oogen het
volmaakte zusje, een zusje dat wel eens een afstraffing
noodig had, waarbij zij, Erna, dan dikwijls van verontwaardiging en geschokte liefde haar tranen nauwelijks
wist te bedwingen, maar alles weer goed maakte door
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een grappig woord, een aanstekelijken lach. Carolientje's
goed humeur en luchtige blijdschap waren niet te verstoren, en Erna, die dit wist, kon in een droeve bui om
het zusje dat weer zoo akelig was geweest, zoo trouweloos,
haar hartje voelen hunkeren naar hun vredig kinderlijke
liefde, hun gearmd voortschuifelen, dicht langs de huizen,
haar mond juist ter hoogte van Carolientje's zacht en
donker haar. Ze wilde dat hoofdje kussen soms, z 00als
ze het haar moeder zag doen, want ze hield immers evenveel als moeder van Carolientje, meer nog misschien.
Maar ze dorst niet goed. Kinderen zoenden elkaar altijd
op de wangen alleen. Haar heelen schooltijd door bleef
Carolientje de innigste vriendin. Niet dat ze het zusje
uitvoerig vertelde van haar voorkeur voor een leeraar,
haar schuchtere gedachten over een jongen uit de klas.
Met een enkele aanduiding zou ze volstaan, onwillekeurig
denkend dat Carolientje het nu alles wel begreep en wist.
En dan hield ze zelf niet van uitweidingen over de velden
der fantasie, tenminste niet in gesproken woorden. Ze
.

wist wel dat sommige meisjes elkaar uren lang konden
verhalen over al hun droomen en opgeblazen ondervindingen. Maar zelfs het luisteren daarnaar stuitte
haar tegen de borst. Zulke dingen vertel je niet, zei ze
zichzelf ; het is allemaal onzin en je zou maar gaan
denken dat het waarheid was, als je het jezelf zoo hardop
hoorde zeggen. Toch moest ze wel luisteren als Carolientje praatte, maar uit den mond van het zusje kwamen
haar al die dingen niet zoo onwerkelijk en veraf voor.
Natuurlijk overdreef Carry ook wel een beetje. Ze zei :
die lange jongen groet me iederen morgen, hij zwaait
met zijn hoed, let maar eens op. En dan zag ze hoe de
lange jongen heimelijk naar hen keek en met zijn oogen
knipte.
- Vind je hem niet leuk ? —
- Och.
- Nou ja, jij bent een sufferd, en als jij kijkt, durft
hij niet groeten. -Dergelijke dingen liet ze zich stil gezeggen. Ze lachte
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er even om, denkend : Carolientje moest eens weten.
Maar wat het was, datgene wat het zusje stellig niet
vermoedde, bleef haar zelve vaag. Ze waren beide gelukkig op hun eigen wijs. Carolientje, door altijd maar naar
zich toe te halen, de dingen van dichtbij te genieten,
zich te bedwelmen aan den zoeten geur in 's levens
lentetuin ; Erna door het stil en schuchter besef van
's zomers glanzende volheid.
De moeder was een gewezen dienstmeisje. Langen tijd
had ze hij dezelfde menschen gediend, die goed voor haar
waren, die haar beschouwden als lid van het gezin. — Ze
heeft zooiets beschaafds, placht de N rouw des huizes te
zeggen, je kunt haar werkelijk aan tafel laten eten. Ze
at aan tafel, ze was stil en bescheiden. Een gemakkelijke
dienst had ze er nu juist niet, maar vanaf den eersten
dag in dat huis, hield ze van haar „mijnheer". Ze deed
haar best alles van de kinderen te verdragen, die dikwijls
onbillijk waren en hard tegen haar. Al gauw zei ze zichzelf, dat ze niet voor haar eigen rechten hoefde op te
komen, want als mijnheer het hoorde, zou hij de kinderen
bestraffen en haar in 't gelijk stellen. Natuurlijk hoorde
hij het maar zelden, als er iets tegen haar misdaan werd,
maar de gedachte aan hem troostte haar dan toch. Had
hij niet eens kleine Liesje met haar bord naar de keuken
gestuurd, omdat het kind gezegd had : Lena, jij bent
maar de meid ? — Mevrouw vroeg : doe het niet, man,
ze zal het niet weer zeggen ; — maar het moest toch.
En hij bleef zoo kalm erbij. Ik hoop dat ze het nooit
weer zal zeggen, daarom stuur ik haar nu weg. Ze
dorst haast niet opkijken, dien heelen maaltijd, ze zou
dan Liesje's leege plaatsje zien. Maar rechts van haar
zat mijnheer ; ze hoorde zijn stem, hij praatte over allerlei
dingen, alsof hij het al vergeten was, dat ééne. Neen, hij
dacht er nog wel aan, hij zei plotseling : Lena, wat dunkt
je, zullen we haar terug laten komen bij het dessert ? —
Ze leerde er heel veel, ze leerde er werken. Mijnheer
werkte ook altijd. 's Avonds zat hij wel in de huiskamer
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en antwoordde de kinderen als ze hem iets vroegen,
maar hij had boeken voor zich liggen, en groote vellen
papier, die hij vol schreef. Langzamerhand werd het heel
stil in de kamer ; de kinderen gingen naar bed. Mevrouw
stopte kousen en dutte half. Zij lette op den tijd. Om tien
uur begon ze voor de koffie te zorgen. Bijna geruischloos
leerde ze alles doen op 't laatst ; zacht prevelend reikte
ze de kopjes aan. Dan keek mijnheer wel op soms, en
praatte even. In 't begin alleen had hij gevraagd of ze
's avonds niet uit wilde, maar hij wist nu al lang, dat ze
liever thuis bleef. Ze naaide dan voor mevrouw, en verdiende daar extra mee. Maar ze deed het niet om dat geld.
De eerste maanden had ze ook immers niets er voor
gekregen. Toen had mijnheer eens gezegd : vrouw, ik
geloof dat Lena je een naaister uitspaart. En den
volgenden dag zei mevrouw haar, dat ze er mee behoorde
te verdienen. Kort daarop had mijnheer haar een spaarbankboekje gegeven. Hij sloeg er haar zachtjes mee op
haar handen. Zeg eens Lena, spaar jij je geld in een
kous ? Ze keek blozend naar hem op. Neen mijnheer,

in een kistje. En hij had haar alles uitgelegd van een
spaarbank, en rente, en dood kapitaal. Ze vond het
daarna piettig te sparen, omdat mijnheer het haar had
geleerd. Hij had er ook bij gezegd : dan kun je, als je
trouwt, allerlei zelf koopen. En ze dacht niet aan
tr-.ouwen, teen, ze wilde het liever niet, ze wilde altijd
ira dienzelfden dienst blijven.
Maar vrij plotseling stierf mijnheer. Hij was op reis
geweest en kwam half ziek thuis. Een hevige verkoud-

heid, zei de dokter, maar het werd pleuris. Ineens was
hij dood. Dat gaf haar het eerste groote verdriet in haar
leven.
Het werk ging al gauw weer zijn gewonen gang.
's Avonds, in de stille huiskamer, naaide ze en zorgde
voor de koffie. Dikwijls dacht ze daarbij : dit kopje is
heel, heel even maar, het was een
voor mijnheer ;
oude gedachte, die er vroeger zoo vast bijhoorde, als ze
voor de theetafel bezig was. En toch wist ze ook zoo

KINDERSPEL.

165

goed : mijnheer is voor altijd weg. Boven gekomen op
haar eigen kamertje, keek ze wel even naar mijnheer's
horlogeketting, nam hem in haar handen ; maar het
troostte haar niet. Mevrouw had haar enkele dingen
laten zien waaruit ze mocht kiezen tot aandenken : een
boek, een plaat, die op mijnheers kamer had gehangen.
Ze had de horloge-ketting gekozen. Daar heb je niet
veel aan zei mevrouw. Maar mijnheer had hem
altijd gedragen, en er zoo dikwijls mee gespeeld, juist
als hij druk aan 't werk was. Soms rukte hij er aan,
blijkbaar zonder het zelf te weten. Moet die ketting
nou stuk dacht ze dan. Ze begreep dat hij altijd zijn
best deed niet driftig te zijn, tegen haar en de kinderen,
maar dat hij driftig was, zag ze aan zijn handen. Nu had
zij de ketting anders niet. Och ja, de herinnering
immers.
Toen mevrouw kort daarop met de kinderen buiten
ging wonen, wilde ze niet mee. Ze had in dien tijd gevoeld
dat ze niet bijzonder op mevrouw gesteld was, en ook
aan de kinderen zich weinig had gehecht. De dag kwam
dat het huis was leeggehaald en ze allen dien avond onder
een vreemd dak zouden slapen, want Lena had een
betrekking als inwonend kinderjuffrouw gekregen.
Mevrouw en zij liepen voor 't laatst door de kamers.
Was nergens meer iets blijven liggen, had ze alle kasten
nagezien ? Mevrouw scheen niet te denken aan al die
voorbije jaren, mevrouw praatte druk over het mooie
dorp, waarheen ze gingen. Maar zij dacht aan mijnheer.
Alle armoede van het gemis voelde ze zoo duidelijk, in
dit nu kale, holle huis, waar hij geleefd had. En een stem
in haar begon te fluistereis : ik zal je nooit vergeten,
mijnheer, heelemaal nooit. En ze herhaalde het, vele
malen. Mevrouw sprak tegen haar, maar dat hoorde ze
niet ; het werd als een lied in haar hoofd : ik zal je
nooit vergeten.
In haar nieuwe betrekking leerde ze Willem van Beek
kennen. Hij was klerk op het kantoor vair den advocaat
waar ze diende. Ze gingen eens, haar vrijen avond, met
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elkaar uit, en liepen toen als vrienden samen voort. Ze
voelden zich wel tot elkaar aangetrokken, maar ze waren
beide rustige menschen, zonder haast of hartstocht.
Lena dacht aanvankelijk niet aan trouwen ; ze had nooit
een man lief gehad, en ze voelde zich niet meer in haar
eerste jeugd. Dikwijls dacht ze aan mijnheer, die gestorven
was. Ze vertelde Willem van hem, en die verstilde meer
en meer onder haar woorden, al kwam hem ook nooit
de gedachte dat de herinnering aan dien man hem in
den weg stond. Maar doordat hij zelf een trieste jeugd
had gehad, wist hij te luisteren naar het sprookje van
haar verdriet. En beide waren ze menschen voor wie
sprookjes zeer werkelijke dingen konden zijn.
Langzamerhand wijzigde zich hun verhouding. Als
ze in een café zaten, waar helder licht scheen, en vroolijke menschen rumoerden, dan schoven ze dicht naar
het kleine tafeltje waarop hun armen rustten, en dorsten
elkaar vrijelijk aanzien, al moesten ze dan ook dikwijls
hun oogen weer neerslaan voor een lichtglans of te blije
flikkering. En de zachte woorden die ze spraken, hoorde
niemand dan zij alleen, die gingen zoo recht van oor tot
oor, van hart tot hart. Dikwijls zuchtte Lena, zonder het
te weten. Ze voelde wel, hoe ze haar huwelijk naderde,
maar zei zich zelve toch, dat ze niet wilde trouwen, dat
ze ook immers niets wist van „de groote liefde". En toen
hij haar vroeg, zijn vrouw te worden, nam ze zwijgend
zijn hand en drukte die, en voelde plotseling haar hart
zoo groot en zwaar van liefde, dat ze, verwonderd en
ontroerd, zijn hand bleef streelen, zonder aan woorden
te kunnen denken. Maar hij was nochtans tevreden.
Dien zelfden avond gaf ze hem, als eerste geschenk en
als bewijs van haar diep vertrouwen, de horlogeketting
van mijnheer.
Ze trouwden, en hij deed zijn uiterste best op kantoor,
en in de vrije avonduren. Hij had als 'jongen niet veel
geleerd, maar haalde menige schade in. Zijn verdiensten
werden erkend, hij klom vrij spoedig op, en door een
kleine erfenis, kort na de geboorte van hun eerste kind,
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voelden ze zich welgestelde burgers. Ze waren niet spilziek, en hechtten ook geen bijzondere waarde aan het
geld. Lena kon soms door het huis rondloopen, waar de
mahoniehouten meubels blonken, en dan voor het raam
gaan staan om te zien of haar man nog niet thuis kwam,
haar man, die een heer was, evengoed als de ingenieur
van beneden, of het schoolhoofd dat een paar huizen
verder woonde. En dan dacht ze wel even : hoe zijn we
toch zoo geworden, Willem en ik, hij was niet bijzonder
knap, en ik niet omhoogstrevend. Ze vergat de stille,
taaie kracht, die hen steeds werkende hield, die genoeg
voldoening scheen te vinden! i ,l zich zelve en die toch,
naast hun wederzijdsche liefde, hun leven stuurde.

Toen Erna de deur achter zich dicht trok, begon er
juist een torenklok het halve uur te spelen. Dat klonk
haar zoo vroolijk, daar hoog in de ijle winterlucht. Een
tweede klok, wat verder weg, zette nu ook in, zachter,
luchtiger nog. Straks zouden van ieder de negen slagen
komen, wir-war door elkaar, je kon het nauwelijks tellen;
en het rhytme van je eigen stappen daar tusschen door,
maakte het alles samen tot een wild feest, waarbij je
hart sneller ging kloppen. Bim-bam ja, nog een hart
óók te hebben dat sloeg, het werd te veel, ze zou niet
luisteren. Maar ze glimlachte, omdat ze weer zoo precies
op tijd was. Dikwijls leek er iets te gebeuren waardoor
ze te laat zou komen. Ze kon dan een tram nemen, of
een stil stukje gracht af hollen, maar dat was niet
prettig ; veel liever liep ze op haar gemak. Carolientje
stond dikwijls te laat op, en riep dan van boven : och
Erna, jij bent zoo vroeg wil je lief zijn ? Ze wist het
dan wel al. Carolientje gooide een kleedingstuk waaraan
iets genaaid moest worden, over de trapleuning naar
beneden. Dien morgen was het geweest : een kleine stop
in mijn kous, desnoods alleen de schering. Maar ze rekende
erop, dat Erna schering en inslag gaf. Och moes, en
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nu u, u doet toch niets, en gisteravond kon ik mijn Fransehe schrift maar niet vinden. Erna, laat alsjeblieft je
thee niet koud worden om die kous.
- Jij hebt makkelijk praten. —
- Krijg jij ook een brief mee naar huis, als je één
minuutje te laat komt ? 0 zoo. Een school is überhaupt
een veel ernstiger iets dan een kantoor. Ik geloof : hoe
ouder je wordt, hoe meer het leven een spelletje is.
Erna zuchtte even. Ja, zoo praatte Carry. Zou ze het
ook meenen ? Carry, die met jongens wandelde, van en
naar school. Jongens zijn veel aardiger dan meisjes,
zei ze. Ik flirt niet met ze, het is echte vriendschap,
maar .. .
- Maar ? —
- Nou, je bent toch veel vrijer. Een meisje wordt
kwaad als je een afspraak vergeet, of op een leeraar
scheldt die zij toevallig aardig vindt. En ik heb geen
hoofd voor afspraken, en ik scheld erg graag. -Je afspraakjes met jongens vergeet je niet. —
Phoe, wat zou jij daarvan weten ?
Ze wist het heel best. Ze bleef maar gauw voor een
winkel staan kijken, als ze Carolientje plotseling voor
zich zag, slenterend naast een jongen. Soms was het
ineens de bekende stem, die haar opschrikte, want ze
liep wel veel te droomera, en lette weinig op de dingen
om zich heen. Dan wist ze niet hoe ze gauw genoeg stil
zou staan. Ze was bang dat Carry het plotseling afbreken
van haar voetstappen zou hooren en, omkijkend, haar
recht in het gezicht zou zien, haar verschrikt, blozend
gezicht. Ze vond het wel laf van zich zelf, dat ze zich
altijd schuil hield. Waarom nam ze Carolientje niet
ineens bij de arm en voerde haar mee, in veel vlugger
pas dan ze geloopen had ? Ze dorst niet. En ook 's avonds
in bed zei ze geen woord. Wel dikwijls wilde ze beginnen
waarom doe je het toch, ik kan haast niet veilig op straat
loopen, door jou. Ik ben heelemaal geen preutsche ouwe
juffrouw, en ik zou het niet erg vinden, als jullie flink
doorstapten, dan zou ik gelooven dat jullie vrienden
—
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waren ;
maar altijd dat slenteren en fluisteren
Ja,
dacht ze, eenmaal had de zoon van mijnheer Stuvers
haar naar huis gebracht, en toen had ze met opzet hard
geloopen, overdreven hard, r maar hij zei er niets van,
gelukkig. En den daarop volgenden dag stond hij in de
open deur van zijn vaders huis, toen zij het kantoor
uit kwam. De deuren waren vlak naast elkaar, dus ze
moest hem wel zien, en groeten. Hij nam zijn hoed af
en zei : Is mijn vader nog op het kantoor, juffrouw van
Beek ? Ja zei ze, ik geloof het wel. Hij had geaarzeld ; wilde hij weer meeloopen ? - - Maar hij deed het
niet, hij ... Stil, waarom liep ze over den jongen mijnheer
Stuvers te denken ? Ze hield veel meer van den ouden,
haar patroon. Ze deed haar best. Iederen maand, als hij
het salaris uitbetaalde, zei hij dat hij heel tevreden over
haar was. Heel tevreden en zijn stem klonk zoo mooi.
Ze zou het nooit aan iemand vertellen, maar ze verlangde
's morgens dikwijls naar hem, en als ze het Leidscheplein
over stak, het vroolijke, drukke plein, zooals ook nu juist
weer, dan glimlachte ze even om dat blije in haar borst,
want ze zou nu heel gauw het kantoor binnen stappen.
Kijk, wat waren de bloemejongens vroeg van morgen.
Ze zou wat koopen
in lang had ze geen bloemen op haar
bureau gehad.
Ze kocht fresia's, teer-wit en geurend.
Toen ze ermee voortliep dacht ze : als ik ze eens op de
kamer van mijnheer Stuvers zette ? Ze moesten zich
dan haasten
en meteen al ging ze vlugger. Vijf minuten
voor den tijd kon ze binnen zijn ;
dan moest ze meteen
haar eigen vaasje halen, niet eerst haar goed afleggen,
niet praten met de anderen, vlug, vlug alles. Even
later stond ze in zijn stille kamer. Hoe gloeiden haar
wangen nu door dat harde loopen. Hier, dit was de beste
plek, niet te dicht bij, maar toch zoo dat hij ze zien moest.
Ze geurden hier nog sterker dan buiten. Toen ze het
vaasje neerzette, werd de deur geopend.
„Pardon, juffrouw van Beek ;
o, vader is er niet."
Hij kwam naderbij. „En ik heb u betrapt."
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„Mijnheer Stuvers
hè, door den schrik mors ik met
water."
„Niet licht zou ik vermoed hebben dat een jong meisje
mijn vader bloemen gaf."
„Waarom niet ?"
„Hij is oud en grijs."
„Niet alle jonge meisjes kijken naar de jaren alleen."
Ze liep naar de deur. „U mag het niet verklappen."
„Nee ? en als ik het toch doe ?"
„Ja, dan ..." maar ze wist niets te zeggen.
Hij keek haar glimlachend na. Ze is zoo mooi, dacht
hij, en niet eens coquet. Ze had toch kunnen zeggen :
dan zal ik kwaad zijn op u maar ze hield de lucht
zuiver. En zoo fier als ze eens naast hem had voortgestapt als een edel hert, een hinde. Waarlijk, je moest
den mensch met een dier vergelijken, wilde je iets goeds
van hem zeggen. Hij zou haar weer naar huis brengen ;
dien zelfden dag misschien al ? Hij tuurde nadenkend
voor zich uit. Kijk, haar bloemen zouden verwelken, en
zijzelf, klein meisje, hoe zou het met haar afloopen ?
Dan probeerde hij wel even te lachen, om zijn sentimentaliteit zoo vroeg op den morgen, maar dat lukte niet
te best. Zijn vader kwam binnen en beide begonnen aan
hun werk.
Toen ze later verpoosden, vroeg de oude heer Stuvers,
op de bloemen wijzend :
„Een attentie van jou, Dirk ?"
„Neen vader."
„Zoo, dan denk ik : Erna van Beek. En op mijn tafel,
niet op de jouwe. Ze is een heel lief meisje, Dirk, durf je
je oogen naar haar opslaan ?"
„Nauwelijks vader."
„Dus toch -- arm kind. Nu geeft ze mij nog bloemen,
mij, ouwen man, en ik weet zeker dat ze er gelukkig
door is, dezen morgen. Dit is iets, waaraan ze telkens
weer denkt :, ze heeft ze stilletjes op mijn kamer gezet.
En Dirk, hoeveel tijd gun je haar nog ? een paar maanden,
.
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een half jaar ? Dan
vaarwel kleine Erna, and if for
ever, still for ever, fare thee well."
„U bent een wonderlijke ouwe kerel."
„Sentimenteel bedoel je ? Goed, Byron zal ik laten
rusten. Byron is me toch ook eigenlijk te troebel -- maár
zij is een en al klaarheid, kuischheid."
„U heeft haar wel goed leeren kennen."
„Dat was ook zoo gemakkelijk - ik zeg je toch :
klaarheid."
Er werd geklopt en de jongste bediende kwam binnen
met de brieven. Le gingen weer voort aan hun werk.
Dien middag begeleidde Dirk haar. De hooge lampen
op het Leidsche plein waren alle ontstoken en iets van
feestelijkheid kwam over Erna, omdat ze daar weer
liep, terug naar huis, en haar warm gezicht ophief in de
van kou prikkelende lucht. Het loopen was haar altijd
een genot. Heel even naar alle menschen kijken die voorbijgingen, vlug haar weg zoeken op drukke plaatsen, en
dan toch op de auto's passen, die zoo gevaarlijk waren
en barsch toeterden.
„Loopt u altijd ?", vroeg Dirk, „maar als het nu
legent ?"
„Ja, altijd. Bij regen is het 66k aardig, dan zet ik mijn
stormhoed op en lach om de menschen die zoo angstig
onder een paraplu schuilen. En als het sneeuwt of ijz:lt
o.
„Wat dan ?"
„verleden jaar winter was ik eens zoo vroeg, en vlak
voor het kantoor hadden de jongens een lange sulbaan
gemaakt, die helde een beetje naar den wallekant. Nou,
ik nam een aanloop en sulde. Aan 't eind moest je je
armen om een boom slaan om niet in de gracht te vallen.
Het ging heerlijk ; maar uw vader stond voor het
raam en zag alles. Toen ik boven kwam, zei hij heel
ernstig : juffrouw van Beek, het spijt me, maar ik kan
geen correspondente hebben die glijbaantje speelt met
straatjongens. Het schoot me door mijn hoofd : ont-
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je betrekking kwijt,
en ik kon niets zeggen.
slagen
Toen ineens lachte uw vader en strekte zijn hand uit.
Hè, wat lachte ik mee van opluchting. Dat kwam
te hard aan, zei hij, ik had niet gedacht dat je zoo zou
schrikken. Maar de schrik had mij ook beet, toen ik jou
daar ineens op zulk glad ijs zag. En weet u wat hij
gedaan heeft ? -- Hij nam de la uit de kachel en ging zelf
naar beneden om asch te strooien. Toen stond ik voor het
raam, en keek naar hem, en ik heb mijn hoofd geschud
en had bijna willen zeggen : ik kan onmogelijk langer een
patroon hebben, die zijn prestige te grabbel gooit."
„Maar misschien achtte u er hem juist des te meer
om.
„Natuurlijk."
„Ik wed dat u kort daarop bloemen voor hem hebt
meegebracht."
och nee, dat heb ik voor het eerst vanmorgen
„Nee
gedaan. Ik houd zooveel van uw vader ; dat mag ik u
toch wel zeggen, niet ?"
„Zeker, ik hoor het graag. Hoe lang bent u nu bij ons
op kantoor ?"
Ze ver telde, ook van de betrekkingen die ze daarvoor
had gehad. Toen begon ook hij te praten over wat achter
hem lag, over zijn ervaringen bij die, en die. Hij spon er
een grap doorheen, en dan lachten ze beide. Ja, zulke
zotte dingen kon je beleven. Ze waren haar huis nu al
dicht genaderd, en ze voelde dat de glimlach niet was
weg geweest van haar gezicht. Het was veel prettiger
dan ze had durven denken, en veel gewoner toch ook.
De menschen gingen haar voorbij, en zagen er niets
vreemds in, dat ze naast een man liep. Toch zou ze
Carry nu liever niet ontmoeten. Maar was dat niet
Carry's schuld meer dan de hare ? Stil, ze wilde nu ernstig
kijken. Want als ze lachend thuis kwam, moest ze ook
meteen vertellen wat er was. En er was heelemaal niets.
Ze praatten ook niet eens aldoor. Vanaf de brug wel al
hadden ze zwijgend naast elkaar geloopen. Dat was
prettig ; nu kon ze dus toch ook, als anders, naar de hui-
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zen kijken, waar een licht soms brandde achter gordijnlooze ramen en naar de donkere boomenrijen aan den
waterkant. In de vuil-rossige lichtkring van de enkele
straatlantaarns zag ze wat naakte, zwarte takken, en
doordat ze den stam niet kon onderscheiden, leken die
zich zoo wijd en eenzaam uit te strekken. Ze liepen nu
op het trottoir, wat ze alleen ook meestal deed, maar een
enkele maal stak ze de breede straat over en, dicht langs
de boomen gaand, keek ze naar ieder van hen afzonderlijk,
als moest ze hen groeten, zij, vanuit haar lichte, warme
menschenwereld.
Ze stonden stil voor haar huis ; ze reikte hem haar
hand, voor ze nog had gebeld. Nu ze zich bijna weer wist
onder de oogen van vader en moeder en Carry, nu wilde
ze dat hij weg zou gaan, hij, de vreemde. Vroeger was
het ook altijd alleen Carry geweest, die vriendinnetjes
mee boven bracht. Zij, Erna, duldde zelfs geen lief
kameraadje in hun huiskamer. Carry zei soms smalend :
jij hebt zeker geen echte vriendin, zoo een aan wie je
alles vertelt. Nee, dat had ze niet. Eens vroeg ze aan
moeder : vindt u het erg, dat ik geen echt vriendinnetje
heb ? En moeder streelde haar hoofd ; nee kindje, dat
vind ik niet erg.
Dirk Stuvers nam zijn hoed af en draaide zich om. Ze
keek hem niet na ; ze wachtte rustig, als altijd, tot de
deur werd opengetrokken. Maar blijer nog dan anders

was ze om moeders stern, die haar langs de donkere trap
tegemoet klonk.
IV .
Moeder en Carolientje drentelden heen en weer langs
het kantoor van den heer Stuvers. Het was donker op
de gracht. Een dunne mist hing over de boomen, de
huizen. Telkens als ze zich naar de Leidsche straat keerden, zagen ze weer het vele roode licht dat, even omgrauwd, getemperd was door de mist. Maar voor Carolientje scheen het licht heel warm, heel lokkend.
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zou ze overwerk hebben ? En
„Waar blijft Erna ?
dan praat ze nooit eens van zich af, zegt niet dat er iemand
om haar staat te blauwbekken buiten."
„Kom, zoo juist zei je, dat het bijna zoel was in de
lucht."
maar daarom hoeft Erna het niet zoo
„Natuurlijk,
voor ons te voelen."
„Och Carry."
Maar Carolientje dacht aan het verhaal van de jonkvrou, die haar vader smeekte den edelman binnen de
poorten te laten, die daar om het kasteel doolde in den
nacht. -- 0 vader, de hagel slaat wonden in dier en
mensch. Stil, mijn dochter, de zomernacht is mild over
0 vader, de sterren vallen als zengende
de aarde.
Stil mijn dochter ----, Wacht, daar was
vuurbollen.
Erna.
„Ben ik laat ? -- ik zal jullie vertellen waardoor."
Ze legde haar hand op moeders arm en hief even haar
gezicht in de vochtige lucht. ,,Wat is het heerlijk buiten ;
een beetje mist, nou ja." Ze keek naar het ijle wolkje
van haar warmen adem. En nu boodschappen doen ?,
heel misschien, moes, geeft u me een nieuwe japon
cadeau."
„Wat is er," zei Carry snel, „iets bijzonders, geloof ik."
„Ja, iets bijzonders. Ik ga naar een feest ; tweede
Kerstdag. Mijnheer Stuvers is veertig jaar in de zaak, en
zijn zoon heeft een mooie betrekking gekregen in den
Haag, wat je noemt een „levenspositie". Een echt
feest ; we gaan eerst naar een schouwburg en soupeeren
daarna bij Stuvers aan huis."
„Sjonge --- en ken je dien zoon, met zijn levenspositie?"
„Jawel, zoo'n beetje. Maar het is natuurlijk eigenlijk
om den ouden mijnheer. Hij is vijf en zestig -- en wit,
maar eigenlijk nog heelemaal jong. Hij was zoo aardig
vanmiddag, hij hield een speechje."
wat zei hij," vroeg moeder.
„Ja ?
„Jullie werken zoo hard met me mee, dag in, dag uit,
ik zie jullie nooit anders dan over je werk gebogen. Maar
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nu will ik jullie ook eens aan mijn tafel zien, in feestkleeren, of, nog beter : niet feestelijke oogen en feestelijke
gedachten."
„Hoera" ---- zei Cairy, „je moet een witte jurk nemers,
vindt u ook niet, moes ? --" en witte zijden kousen, en
satijnen schoentjes erbij.
„Jij overdrijft dadelijk zoo. Ik wil alleen een nieuwe
jurk, -- - tenzij ik mijn oude groene aan doe - en dan heel
eenvoudi g ."
„Op het simpele af, zeker."
„Ja."
Ze liepen nu door de drukke stad. Het was dicht voor
Sint Niklaas, en voor sommige groote winkels verdrongen
zich de menschen. Zij drie ë n lieten zich met den steiksten
stroom meevoeren en stonden telkens stil voor winkels
waar ze niets hadden te koopen. Ze bespraken Erna's
nieuwtje in den breede. De moeder ` voeg het meest naai
den ouden heer S tuvers, Carolientje putte zich uit in
j aponheschrijvingen . Erna luisterde-en gaf zich onderwijl
oxer aan voorstellingen van den avond die komen zon.
Zij zelf, in het wit, en alle anderen om haar heen, alle
bekenden. Misschien kwamen er ook vreemde menschen ;
ze hoopte van niet. Mijnheer en mevrouw, en Dirk,
ja Dirk- ook, en zij zelf, in feestelijke kleeren. Wat zei
Carry : glanzende stof, geraffineerd eenvoudig. Neen,
ze zou niet durven, in een nieuwe japon.
„Het zou toch eigenlijk zonde zijn van het geld, moes,
mijn groene jurk is nog zoo mooi, en wit wit is te
opzichtig."
Om zich heen zag ze de kleurige winkels, bloemen en
kaarsen in de uitstalkast en het trof haar, dat ze nu aan
dat alles voorbij liep, zonder er goed naar te kijken. Ze
trachtte te bedenken wat ze nog had willen koopen,
voor vader, voor Carry. Ze wilde een boel geven, als
altijd. Witte satijnen schoentjes, zei Carry, dat kon toch
niet. Ineens wenschte ze, dat ze niet hoefde gaan, want —
want Dirk zou naar haar kijken, ook al trok ze haar
oudste jurk aan. Of misschien keek hij wel nooit naar
-
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haar kleeren, maar dan toch naar haar gezicht, naar haar
oogen. En hij praatte, zijn mond dicht aan haar oor.
Ze verstond natuurlijk alles wat hij zei, maar het was
soms, of ze de beteekenis ervan haast niet tot zich wilde
laten doordringen. Wat had ze te maken met zijn woorniets, niets. Ze wilde blijven die ze was, ze
den
wilde iederen dag naar kantoor loopen, zoo vrij en prettig,
en van kantoor naar huis, rustig, alléén. Niet ineens veranderen, doordat die man naar haar keek. Ze zou hem
kunnen uitschelden, haten --- waar bemoeide hij zich
mee. Maar ze dacht aan zijn vader, dien ze zoo lief had.
En nu gaf hij een feest. Hij zou wel houden van een witte
jurk. Hij kon haar soms aankijken en zeggen : mijn oude
oogen zien graag de jeugd ; --- en dan voelde ze dat ze
mooi was. Voor hem wilde ze een nieuwe japon dragen
een witte. Moeder en Carolientje troonden haar mee.
„Het zou niet aardig zijn. tegenover mijnheer Stuvers",
zei moeder, „om op zijn feest te verschijnen in oude
kleeren. Toen mijn mijnheer was gestorv en, heb ik een
zwarte japon laten maken, en daarin liep ik mee in de
begrafenisstoet. Nu is dit gelukkig geen begrafenis
je moet wit dragen."
„En in die zelfde zwarte japon bent u laten getrouwd,"
zei Carolientje.
„Maar in het wit trouwen is veel leuker."
„Ik wil nooit trouwen," zei Erna.
Langzaam viel de vroege duisternis. Erna knielde bij
de vensterbank en keek naar buiten. Groote wolken
dreven traag voorbij --- rekten zich, verijlden. Straks
zou het heelemaal donker zijn, straks, als zij uitging. Ze
zou eerst de stille kade afloopen, waar weinig licht brandde
en dan, als ze tegen den hemel den rooden gloed zag
van vele booglampen, dan zou ze eigenlijk het liefst
weer willen omdraaien, en naar huis terug loopen. Maar
dat kon niet. Want het feest zou toch doorgaan ; mijnheer
Stuvers zou lachen en praten met - de anderen, -- en ze
wilde hem hooren. Ook moest ze hem gelukwenschen.
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En het souper ze zou zeker naast Dirk zitten, want ze
was eigenlijk wel het mooiste meisje van kantoor en . . .
en iedereen zei, dat mijnheer Stuvers erg op haar gesteld
was. Maar Dirk . . .
„waarover praat je op een souper ?"
„Gunst," zei Carry, „over alles. Je zegt precies wat je
invalt."
De moeder sloeg haar hoek dicht en luisterde. Ze zat
wat dieper de kamer in, en zag haar beide dochtertjes in
het aarzel; nd licht van den schemeravond. En ze had,
zooals wel meer wanneer ze na langen tijd plotseling
opkeek uit haar boek, ze had de gewaarwording van een
ireemde te zijn in deze kamer, van eigenlijk niet te
mogen hoorera wat Erna en Carolientje tegen elkaar
zeiden. Ze was zooveel ouder, en ze kwam uit een andere
wereld, ze was hoog boven hen, als een god, en ze keek
in hun harten. Carolientje zei : je praat over alles wat je
voor den mond komt, maar : rijke lippen, een pover
hart, was het spreekwoord. En Erna zou zeker zwijgend
aan tafel zitten en ze zou een beetje bang zijn voor haar
eigen schoonheid en ja, nu wilde ze toch graag weten
of Erna wijn zou durven drinken ? Och, die Erna om
te lachen ; maar ze zou toch een vrouw worden, een
echte vrouw. Als ze maar dorst - dorst —.
„Zooiets is aan jou eigenlijk niet besteed," zei Carolientje, „je bent te verlegen. Hoe is die Dirk ? hoe ziet
hij er uit ?"
„Hij is groot, en wel knap."
„waarachtig, wel knap ; maar een sufferd ?"
„Nee
waarom zou hij ?"
„0, ik dacht maar."
De vader kwam binnen. Hij had gewandeld. Dikwijls
ging Erna met hem mee, 's Zondagsmiddags, maar deze
keer had ze gezegd, thuis te willen blijven. Nu kuste hij
zijn vrouw en door dien kus voelde ze zich weer de lijfelijke moeder van haar kinderen.
„We zullen vroeg eten," zei ze, „dan hoeft Erna zich
straks niet te reppen. Een nieuwe japon moet je heel
o. E.XX8
12

,
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langzaam aantrekken. Regent het niet vader ? het dreigt
al den heeles dag."
„o, het weer houdt zich goed. Ik kwam langs het
huis van je patroon, kind. Er werden juist ' bloemen
gebracht, en de koksjongen deed open. -- Zie zoo, nu
steken we licht aan en drinken een kopje thee, je moet
onze thee nog niet versmaden."
Carolientje lachte. „Bespottelijk, zooals alles om dat
feest draait."
-

Na den eten ging Erna alleen naar boven. En toen ze
in de huiskamer terug kwam, had ze een langen donkeren
mantel aangetrokken.
„Wat zijn dat voor grappen," zei vader, „mag ik mijn
eigen dochtertje niet bewonderen ?" Hij stond op om
den mantel uit te trekken. Carolientje wist van verontwaardiging niet dadelijk iets te zeggen. Ze keek naar haar
moeder, maar die zweeg ook, en glimlachte.
„Dacht je dat we je jurk vuil zouden maken ?, pas
maar liever op, dat ze er dáár met hun handen afblijven."
Erna bloosde. „Carry," zei ze vriendelijk, „breng je me
weg ?"
Nu liepen ze dan samen langs den huizenkant.
„De straat is schoon, gelukkig."
„Ja maar je hadt toch een rijtuig moeten hebben,
dat staat zooveel beter. --- Zal je me wakker maken vannacht ? hoe laat denk je dat het zal worden ? maar
maak me in ieder ge val wakker, ik slaap nooit heel vast.
„Goed." Ze zuchtte even. „Misschien heb ik wel niets
leuks te vertellen."
„Vind je het dan niet leuk ? Alles moet je vertellen,
wie je tafelheer was, en wat je al zoo in de schouwburg
hebt gezien."
„Ja."
„En houd je nu maar goed." Ineens lachte ze luid-op.
„Zeg, het is of je naar een examen loopt en ik probeer
je nog een beetje op te monteren, maar ik merk wel dat
je erg in de put bent. Het is te mal." Ze schudde Erna' s
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arm -- „het is een vertooning." Erna lachte nu ook. ,O,
ik kom er wel door, en vannacht vertel ik je de uitslag."
Bij het huis van mijnheer Stuvers draaide Carolientje om.
In de schouwburg zat Erna naast Dirk. Als het licht
in de zaal uitging, sloot ze even haar oogen en dacht :
nu'zit ik hier, en ik moet het mooi vinden, en heel prettig.
-- Dirk lachte telkens, -- dan lachte ze ook maar ; hij
boog zich naar haar toe en zei : niet onaardig, hè ? —
Achter zich hoorde ze bekende stemmen, vroolijk gepraat,
verwonderde uitroepen. En op het tooneel was leven en
beweging. Zij zat daar wel heel stijf en doodsch, naast
Dirk. Maar ze kon niet anders. Ze kon niet zooals die
vrouw voor haar deed : telkens haar schouder drukken
tegen de schouder van den man naast zich, en haar hand
op zijn knie leggen -- een smalle hand met beringde
vingers.
„Juffrouw Erna," vroeg de oude heer Stuvers in een
van de korte pauzes, en ze draaide zich naar hem toe
„juffrouw Erna, amuseert het u wei ? U zit zoo roerloos.
In het halve donker zie ik uw witte schoudertjes en dan
moet ik denken : ze is een mooi, marmeren beeld." Erna
bloosde „O, ik ben toch maar een mensch," en keek
heel even naar Dirk, die glimlachte, met een peinzende
uitdrukking op zijn gezicht. En door dien glimlach voelde
ze zich nu plotseling niet meer zoo heel vreemd naast
hem, niet zoo ver af. Ze wilde wel graag wat met hem
praten. „Vindt u dat Speenhoff mooi zingt ?" vroeg ze.
„Och nee, niet mooi, en het is nauwelijks zingen,
maar .. .
„Maar ?
wat blijft er dan over ?"
„Zoo ongeveer alles :
geest, humor, begrip, een hart."
„O." Even kneep ze haar handen samen in haar schoot.
Waarom was ze dit gesprek begonnen ?
Humor,
begrip, hart,
en zij was een steenen beeld geweest.
Warme tranen drongen naar haar oogen. Ze probeerde
zich een van de liedjes te herinneren die ze zoo juist
gehoord had, maar vond er geen. Waaraan had ze dan
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gedacht onderwijl, was ze werkelijk geen mensch geweest ?
„Misschien komt Speenhoff straks weer, en dan pakt
hij u ineens. Het is moeilijk, hem "dadelijk te waardeeren."
„Ja misschien." Nu dacht ze aan Carolientje die
gezegd had : en je vertelt me alles, alles, je moet me
wakker maken. 0, als Carry hier had gezeten, dan zou
ze de liedjes nog kennen, wijs en woorden, en ze zou zeker
over Dirk praten, als had ze wonderwat met hem verhaspeld. Maar zij stil, nu wilde ze opletten. Er werd een
klein tooneelstukje gespeeld, --- het begin had ze niet
gehoord. De man, de vrouw en de vriend. Aha, mompelde
Dirk, de bekende driehoek. En ze begreep die woorden
-- plotseling begreep ze ze. Dit zou ze aan Carolientje
vertellen. Een tooneelstukje, eigenlijk nogal afgezaagd,
je weet wel : de driehoek. En misschien wist Carry het
niet, en wist ze ook niet waarom Speenhoff beroemd was.
Om zijn stem ? -- wel nee ; je bent nog een kind,
Carry.
Toen het stukje uit was, stond Dirk plotseling op.
„Ik ben dadelijk weer terug," zei hij, en knikte haar
toe. Ze zag hoe hij haastig langs de menschen schuifelde,
telkens even buigend ter verontschuldiging, toen verdween hij achter een kleine deur.
„Gut Erna, 'hij vlucht toch niet ?"
„Nee," zei ze langzaam, „hij komt wel weer" ; en ze
had het gevoel als ging hij haar een dienst bewijzen.
Waarom, vroeg ze zich zelf, waarom denk ik dat ? —
Misschien kent hij één van de tooneelspeelsters, en gaat
een afspraakje met haar maken. Ze zat heel stil en recht
op haar stoel. Neen, zoo was Dirk niet dan zou hij
niet háár hebben toegeknikt, glimlachend.
„Zie zoo," zei Dirk even later, en klapte zijn stoel
neer ----- „ik heb Speenhoff gesproken."
„Heeft u ...'
„Ja ; o, hij is een heel geschikte kerel, hij heeft beloofd
nog wat te zingen."
om mij ?"
„Ging u dat vragen
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„Ja, om u. Ik heb zelfs een liedje mogen uitzoeken, ik
zeg u niet wat. Hij begrijpt zoo iets, hij schudde mijn
hand. Maar hij zal er geen grapjes op maken -- hij zal
discreet zijn."
„O. -Toen de zanger op het tooneel kwam, dorst ze nauwelijks naar hem te kijken. Ze legde haar handen in haar
schoot, en zuchtte even. Dirk bedwong zijn lach. Wat
getokkel op een guitaar, en een eentonige stem, half
zeggend, half zingend. De woorden gingen meest nog
aan Erna voorbij. Maar het refrein hoorde ze heel duidelijk ineens, alsof het vlak naast haar werd gezegd, zacht,
maar intens. „Dat is een meisje, dat je nooit vergeet."
Het kwam voor de derde, vierde maal, en Dirk neuriede
het zachtjes mee, en het was of ook de zaal achter haar
meedeed, en het zeurde door haar hoofd : dat is een meisje,
dat je nooit vergeet.
Ze voelde een ontroering -- waarom, waardoor ?
het was toch alles zoo heel gewoon,
al had zij ook nooit dat meisje kunnen zijn. Neen, hoe
dorst ze zeggen : gewoon, zij, zij. En Dirk had dit liedje
voor haar uitgezocht, opdat ze eens zou voelen hoe
eigenlijk he leven was, hoc warm en bloedend. Bloedend ?
ja, en weemoedig, om zoo stilletjes te huilen. Zij had
dat nooit geweten, zij was altijd gelukkig, als een kind.
Een kind was ze -- Carolientje niet -- maar zij. Dat
is een meisje dat je nooit vergeet. --- Carry zou het zeker
wel kunnen zingen, met half-dichten mond, zachtjes.
Dikwijls had ze tegen Carry gezegd : je moet je mond
opendoen, als je zingt ; maar dan had ze dus toch ongelijk gehad. Je deed net, alsof je eigenlijk niet zong, maar
ondertusschen.
„Wel ?" vroeg Dirk, toen eindelijk het handgeklap
ophield.
„Dit vond ik mooi
en treurig -r-- en — . Maar ik
zou het niet kunnen zingen, ik schreeuw altijd zoo, zegt
mijn zusje."
„En dit vereischt een gebroken stem, vindt u niet ?"
„Gebroken ?"
—
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Hij keek haar aan en schudde glimlachend, langzaam,
zijn hoofd.
„U bent nog niet gebroken, juffrouw van Beek ; weet
u wel, dat dat een zeldzaamheid is tegenwoordig ?"
ik weet al zulke dingen niet -- ik weet niets,
„Nee
geloof ik."
„Pas op, daar zou uw stem bijna breken."
„Van kwaadheid dan."
„Maar u moet niet kwaad zijn op mij, alstublieft niet.
Ik was juist zoo vriendschappelijk tegen u, ik zei u de
waarheid."
„Maar u lacht me uit, omdat ..."
„Nee, ik heb eerbied voor u, omdat ... ja, hier moet
ook ik afbreken." Ze ' vroeg niet verder ; ze hief haar
hoofd op. Hij had eerbied voor haar, toch juist omdat
ze niet was als Carolientje, als al die anderen. Maar ze
wilde wel zoo zijn gebroken -- een meisje dat je nooit
vergeet.
Behoedzaam ontsloot ze de deur. En toen, in het don-

ker van de trap, voelde ze plotseling haar moeheid. Het
was ook laat ... en ... en ze had wijn gedronken, ze
wist niet of ze daar eigenlijk wel tegen kon. Toch voelde
haar hoofd heel helder. Tastend vond ze haar weg. Hier
was de kapstok voor haar mantel. Gek, nu stond ze weer
in haar witte jurk, hier in 't donker, terwijl iedereen
sliep. In het linker bed lag Carolientje. Erna zag haar
bruine vlechtje recht omhoog loopen over het groote
kussen, en onwillekeurig boog ze zich naar Carolientje's
gezicht. Stil, ze bewoog in haar slaap ; en nu sloeg

ze haar oogen op. „Ben je daar ? -- hoe ... laat is het ?"
„Ja, ik ben het ; drie uur, ik ben in een auto gekomen."
en was het leuk, naast wien zat je."
„0
„Naast Dirk Stuvers ; en ik heb champagne gedronken ;
heb jij dat wel eens gehad ?"
„Eenmaal ; het brandt zoo door je heen, hé ?" Carolientje zuchtte diep. „Laat me nu maar weer slapen —
morgen."
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„Goed, morgen verder." Ze gaf een zoen op Carry's
voorhoofd en begon haar jurk uit te trekken. Natuurlijk
had ze wel geweten dat Carolientje heel slaperig zou zijn ;
ze wilde ook liever niet veel vertellen, nu. Ze was moe —
maar haar hoofd -- o vreemd, dat strakke, heldere hoofd.
Even hield ze de jurk nog in haar handen, deed er een
paar stappen mee tot aan het raam, waardoor een vale
lichtschijn viel. -- Juffrouw Erna, wat bent u mooi,
in dat zuivere wit zei de oude mijnheer Stuvers, en
keek haar zoo vriendelijk aan. Hij merkte het niet dat
ze dat ze nog zoo'n kind was, of hij vond het juist
aardig misschien. Maar Dirk om Dirk zou ze kunnen
wenschen, eens iets slechts te hebben gedaan, iets heel
leelijks in 't geheim, niemand hoefde het te weten,
maar hij zou het zien, aan haar oogen, of hoeren in haar
stem. En dan zou er zeker iets geheimzinnigs tusschen
hen komen, van veel vermoeden en begrijpen, maar niets
durven zeggen. Le zouden er altijd omheen draaien, om
dat geheime, dat slechte, en het zou heel spannend zijn,
en ... Ze hing de jurk op, zonder er meer naar te kijken,
maar leunde haar hoofd tegen den muur en huilde zachtjes, huilde, omdat het leven nu zoo vreemd werd, omdat
ze ging verlangen naar slechte dingen, alleen omdat de
wereld ook slecht was, en ze mee wilde doen, mee doen —
niet er buiten staan. De menschen lachten je uit, als je
niet mee deed. God, wat ben jij braaf -- zouden ze zeggen.
Ja, dat hadden ze vroeger ook wel al tegen haar gezegd,
maar dan lachte ze erom, en voelde zich wel een beetje
trotsch, in haar hart. Waarom was ze dan nu niet trotsch
meer. Ze wilde het zijn ze wilde niet al het mooie
verliezen. Maar -- , maar het moest misschien wel, als je
ouder werd. Ze was nu al drie en t wintig. Stil, Carolientje
bewoog zich. Och, wat was Carry nog een kind, een klein,
lief kind. Nu moest zij ook slapen, en morgen vertellen
van al het plezier. Zou ze nu dat liedje nog weten ?
Maar ze wist niet of ze het wel dorst te zingen voor vader
en moeder. Gek, alsof vader en moeder kinderen waren.
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Daar moest ze nu haast weer om lachen, lachen met
een9. bedroefd hart.
Ze ontkleedde zich verder, maar in haar nachtjapon
liep ze weer naar het raam en tuurde naar buiten. Wat
was het stil ; heimelijk ging de wind door de naakte
boomen. 't Was of ze voor het eerst den nacht voelde
om zich heen, zoo donker en toch vertrouwd, om lang
roerloos in te staan en te kijken, met groote, rustige
oogen. De nacht was immers een deel van het leven,
net als het verdriet. Je moest niet altijd je oogen er voor
dicht doen, je moest het willen kennen, je werd er grooter
door grooter. Maar toen ze opnieuw haar moeheid
voelde, wendde ze zich langzaam af.
(Slot volgt).

VLAANDEREN
(Fragment.)

1)

DnOR

LAURENS VAN DER WAALS.

In het tuintje achter het „Hof van Brussel", waar de
wassende zonneschijn zich in het purperig rood van
de verweerde omheiningen spiegelt en waar de voorzichtige paarsweerschijnende schaduw langs het dofbestoven
gras en het grintlooze voetpad waart, heeft onze gastheer voor het eerst vertrouwelijk met ons gesproken.
Het bleek ons al spoedig dat hij boven zijn waardschap
stelde zijn eereambt, het stadsarchivarisschap van Sluis.
Het verwonderde ons dan ook niet dat hij, die de lange
winteravonden gebruikte tot het doorsnuffelen der oude
bescheiden, met de wederwaardigheden van stad en
omgeving van den oorsprong af grondig bekend was
geworden en dat de bekoorlijkheid der historie zijn geest
geheel vervulde.
Zijn stem had gedurende zijne mededeelingen de
hoofsche koelheid verloren, welke haar voor dien tijd had
gekenmerkt en was overgegaan in die klankrijke hoogere
hoffelijkheid die de vriendschap nadert en soms zelfs
voorbij streeft.
Reeds bij den aanvang van zijn verhaal begon in ons
de belangstelling te gloeien. Wij gevoelden ons geheel
opgenomen in de kracht en de pracht van het kleurrijke
1) Vorige fragmenten verschenen in dit tijdschrift 1916, deel IIl
bladz. 321. 1917, deel I I bladz. 2g6.
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leven van de toenmaals machtige, welvarende zeestad.
Hij zelf kende de ontroering die een goed gedaan verhaal
uit dien tijd moet opwekken en zijn woorden wist hij te
kiezen op een ongezocht zorgzame wijze, ... doch wat
hij niet besefte was dat de schoonheid van de overvloeiende werkelijkheid het ten leste moest winnen van
de samengestelde verbeelding van het verleden en dat
de eerste onze bezwijmende aandacht langzaam deed
verfijnen tot mijmering en droom.
Zijn stem voer voort en hare melodie weerspiegelde
zich in onzen geest, die gewiegd in bewogenheid, zijn
verlangen schoorvoetend tot andere dingen ging wenden.
Boven het ongedekte, geestig gesneden hoofd van den
waard roert een tak van den lagen bloeienden perelaar
tegen de blauwe overlichte lucht. De verblindend witte
bloesems lijken- in den lichtovervloed te bedwelmen en
overmatig langzaam te verdampen in de met ontastbaarheden vervulde ruimte. Verder op de afgebrokkelde
hoogvlakte van den verweerden muur zit een lenige
zwarte kater de loonre beweging van de blauwzwarte
takkenschaduw tegen den paarsbruinen zijmuur te
bespieden. Het slanke elastische lijfje steekt als een vlam
van zwart vuur af tegen het verbijsterende blauw van
den hemel.
Onze gastheer weeft zijn verhaal verder, maar de kat
die de ijdelheid van de schaduw begrepen heeft rijst op,
rekt zich uit met sierlijk nonchalante beweginkjes en
laat een lui kreetje van begeerte ontsnappen, nu hij hoog
boven zich een rossigwitte duif bespeurt, die naar den
ommegang van den stadhuistoren zweeft.
Achter de muren en achter de onregelmatige daken
van de aan onzen hof grenzende woningen schiet de
welgevormde toren op, de zonneschijn zuigt zich vast
in de veeltintige opaalachtige steenmassa en versplintert
haar fijngesponnen draden op de torenvaantjes en op de
koperen wijzers en cijfers van de klok. Jantje van Sluis,
de kleurrijk geschilderde torenpop, die bij de klok opge-
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steld staat in een schaduwrijke nis, staat gereed om met
drie slagen van zijti bronzen hamer den tijd te vermelden.
Aan onze terugkeerende aandacht ontsnapt het niet
hoe onze gastheer zijn betoog over Jacob van Maerlant,
wonende in het nabije Damme en over diens vriendschap
voor jonkvrouw Geijle, levende te St.-Anna ter Muideii,
voltooit.
Damme is gewoonlijk niet het doel van de reizigers
die zich te Sluis op de kleine stoomboot inschepen. Het
is hun natuurlijk om Brugge te doen en waar de tocht
met de stoomtram minder aanlokkelijk is dan die per
water door het vooral in de nabijheid van Sluis opvallend
mooie kanaal, grijpen zij gaarne de gelegenheid aan om
de schim van van Maerlant's plaats van de langzaam
voortstuwende boot te bespieden.
De ware reiziger echter stapt overal waar zijne belangstelling gewekt wordt uit, zoo ook wij, die de reis in den
prillen uchtend aanvangen.
De hemel is niet wolkenloos en er waait een krachtige
wind nu wij op het stootend stoombootje, zonder medepassagiers, uit Sluis vertrekken. De oostwaarts wiegende
peppels vangen de vochtigheid van de naderende regenbuien reeds op in hunne hooge windverstrikkende kronen
en spiegelen hunne beweeglijkheid verduisterd en verschimd in het deinende groenige water van het breed('
kanaal. Het overvloedige oeverriet, reeds spichtig en
schichtig van nature, vlucht voor de speelsche deining
van de boot in huiverende angst te samen en wordt
telkens overweldigd door het schuimende, tegen de
wallen opstrevende water.
Sluis ligt reeds achter ons, van den achtersteven zien
wij het nog liggen rond de met zware boomen bezette
kade, trotsch maar hulpeloos onder dreigende drijfwolken.
Het ligt daar als een verzameling oude door den tijd
gehavende huizen, waar zich de sluipende schaduwen
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verschuilen in straten en stegen, waar de zachte adem
van het verleden de bevende vreugd van het heden
bewasemt en waar het leven der menschen door de
durende rust van het voorbije met zorgeloosheid beslaat.
Krachtig als immer, glorierijk, ook onder den overmachtigen wolkenhemel, onaangetast door de wervelaanvallen van den wind, zien wij nog steeds den vijfspitsigen
toren van het raadhuis, nu tegen een achtergrond van
grijswitten bewolkten hemel, tot eindelijk het looveren
gordijn der populieren hem aan ons oog gaat onttrekken.
Het is de lucht, de trager wordende wolkendrift, de
naderende regenbui, die onze gedachten gevangen houdt.
Ginds waar een verre loofomgeven boerderij, zwart
tegen den zilverpaerlemoerigen hemel met rage lijntjes
afsteekt wordt alles verduisterd door een dalende blauwgrijze wolk.
De donkerte heeft reeds gezegevierd, duisternis hecht
haar oneindige schaduw over het land, kleuren en lijnen
zijn verstoven en niet ver van ons daalt plotseling als
een grijze groeiende nevel het dof stralengordijn van
den regen, dat nog plotselinger door den wind naar
ons toedrijvend ons in verrassing overvalt, onzen blik
verblindt en ons in verwarring beschutting doet zoeken
achter de glazen wanden van de dekkajuit.
Het moet op dat oogenblik geweest zijn dat wij Hoecke,
in de middeleeuwen evenals Sluis en Damme een bloeiende
stad en bovendien een sterke vesting, thans niets meer
dan een aanvallig gehucht, na een goedkeurende handbeweging van een Belgisch douanebeambte zijn voorbijgestoomd.
Als wij uit de verblinding ontwaken, schimmen de
boomen door den regen heen als schaduwen van groenachtig duister door een doffigen nevel. Spoedig bespeuren
wij hoe de adem van den oplevenden wind grijze wazen
van het landschap losmaakt, onzichtbare handen heffen
behendig weifelende wijlen van vocht op en rollen het
gordijn van regendampen eensklaps naar boven. De bui
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trekt weg. De wilde jacht der varende wolkenstoeten
wordt weder zichtbaar aan den onmetelijken hemel.
Dichter bij, onder een der machtige laagdrijvende wolken,
wacht onzen blik een betooverende verrassing : de kolossus van den geweldigen Sint Gerard, toren van het
gehucht Oostkerke ; statig en stevig, als wortelende in
den zwaren kleibodem, te midden van de vlakke uitgestrektheid der nog wasemende weilanden, rijst hij op
eenzaam en onaastastbaar.
Wonderlijk en bevreemdend omvat ons de bekoring,
nu wij hier in de pure atmospheer van durende stilte
en ononderbroken eenzaamheid als een visioen voor onze
oogen een gebouw zien verrijzen van zoo grootschen
aanleg en wijdsche opvatting als in de meest volkrijke
en welvarende steden niet is te vinden. Toren die niet is
beheerscher van wijken en huizen, oppermachtig beschermer van stoeten geloovigen en van ijver vervulde menschen, doch trotseerder van den stroom der tijden en
welwillend bespotter van de geweldige drift der winden.
Hij staat daar, hoogreikend, als een rots gebeeldhouwd
tot een zuiveren strengen bouw, te midden van enkele
boerenhofsteden, die aan zijn voet verspreid liggen als
scherven wit porcelein Hij staat er het heden verloochenend, vol van de glorierijke herinnering eener
eindelooze reeks vervlogen jaren, jaren vervuld van
noeste vlijt, ontembare levenslust en toewijding. Ondanks
al deze uit scheppingsdrang geboren deugden is men er niet
in geslaagd den bouw verder dan tot den eersten ommegang te voltooien. Maar deze aanvang is van zoo bizonderen en ontroerenden omvang dat eene voleindiging ons
thans bovenmenschelijk zou voorkomen en ons eer met
angst dan met bekoring zou vervullen.
Intusschen zijn wij verder gestoomd, wij ontwaren
tusschen de schaduwen zijner beide zijbeuken een grooten
zwaren boom, die zich tegen het steenen lichaam van den
toren aandrukt als een bang kind tegen zijne moeder,
boven en om hem heen is nog steeds de drift der dreigende
wolken.
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Lang blijven onze blikken geboeid op hem gericht,
allengs zien wij hem kleiner en kleiner worden, maar
immer als het eenige dat ten hemel stijgt, als de aleenzame die onverstoorbaar de aanvallen van weer en wind
weerstaat.
Allengs naderen wij Damme. Door het loover zien wij
reeds het hoogopgetrokken leien dak van het raadhuis
schemeren, de kleine klokkentoren die dit dak bekroont,
wordt even zichtbaar en dan weer verscholen achter
den beweeglijken sluier der roerige peppelbladeren en
verderop tusschen de stammen der hoogopstrevende
populieren, bespeuren wij daar niet reeds de statig stijgende lijnen van den ranken rijzigen kerktoren ? de Sint
Jan !
De boot, die weldra zal aanleggen, tempert haar vaart
De contouren van het raadhuis teekenen zich scherper
af tegen de onstuimige lucht, de zon die juist weder
doorgebroken is doet de natte leien der renaissance dakvlakte fonkelen en weldra zien wij den damp, als zonnigen dauw, naar boven trekken, het klokkentorentje
omhullend met een bevende weerschijnendheid die weifelend vervluchtigt in de vochtige atmospheer.
Zichtbaar worden nu, behalve het raadhuis en de
terzijde van het stadje staande toren, het eveneens met
lei gedekte hooge dak van het klooster, een oud gebouw
in renaissance stijl opgetrokken en de lagerhellende daken
der machtige schepen van de, los van den toren staande
kerk. Wij naderen de huizen die, dicht langs de wal op
een hoopje samengedrongen de wacht houden en de ziel
van Damme voor de nieuwsgierigheid der toeristen
trachten te verbergen. Schoon een hunner prijkt met het
onhandige lokkende opschrift „In het Ezelke verkoopt
men drank" vestigen zij bij ons den indruk eener nerveuse
ongastvrije afwering
Eindelijk voert de stampende stoomboot ons langs
Damme's ingang, den aanvang van een stumperig straatje
dat zeer spoedig uitmondt op een bijna weidsch plein.
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Nauwlijks hebben wij den tijd de aandoening te doen
ontluiken die in ons opbloeit, nu als een vluchtend beeld
langs onzen blik de bebouwing, die dit plein omgeeft,
verschijnt en weder verdwijnt. Als door een droom toch
worden onze zinnen verrast, door de onverwacht teedere
bekoring van een middeleeuwsch, geheel gaaf, stadspleintje, zooals Wij dat alleen bestaanbaar hadden geacht
als achtergrond of als verschiet op een schilderij der
primitieven, afgesloten door twee hooge streng-gotische
gevels.
Even nadat dit beeld weer aan onzen blik werd onttrokken werden wij aan wal gezet en spoedig brachten
onze vlugge voeten ons, begeerende schoonheidzoekers,
Damme binnen.
Damme onderscheidt zich op bizondere wijze van de
andere Westvlaamsche plaatsjes : zijn deze van een nieuw
volbloedig leven vervuld, dat, verholen onder de bestoven
weerschijn van het verleden, de levenslust van het heden
getemperd doet verworden tot een zangerige vreugde,
Damme zelf is doordrenkt gebleven van den, zij het lang

verschoten, hartstocht der middeleeuwen, zonder dat
onder den verdoften glans daarvan het vuur van een
nieuw leven is ontstoken, slechts als een rood waas vergloeit er het schuchtere schijnsel van den vlottenden
tij .
Als een eiland van eenzaamheid ligt het te midden der
eenzaamheden.
Het plein, de straatjes, de huizen zijn, als beslagen
met de purperige vochtigheid van den droom, niet de
onverstoorbare getuigen der langvoorbijgegane jarenreeksen welke de sfeer der oude tijden aan onzen geest
in herinnering brengen, doch zoo vervuld daarvan gebleven, als of die tijden in hen onvergankelijk zijn geworden
en versteend.
Wel zijn de ruchtige, bontgekleede burgers, de stoere
arbeiders en de krachtige werkpaarden, die dag in dag uit
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de zware vrachten van de schepen in het Zwin naar de
stad en van de stad naar de schepen aan de kaden torsten, geslacht na geslacht uitgestorven, de overvloed
van kostbare metalen, gesteenten en weefsels over de
wereld verspreid en vergaan, de goudene roep der klaroenen en de zuiver zilveren klank der luidruchtige
torenklokken voor immer door den wind ontvoerd en
slechts als een roestig schamele echo daarvan verheffen
zich telken ure de galmen van het stadhuiscarillon, doch
de adem van dit oude gebroken leven is in het stadje
blijven hangen en heeft er zich moeizaam verborgen
in de stemmige slecht onderhouden gebouwen, welke
haar bewaren zooals oude, zelden geopend wordende,
schrijnen vaak vluchtige dooreengevloeide geuren van
kruidnagel en nootmuscaat in hare ledigheid besluiten.
Het stadhuisplein, waar aan een der zijden het rijkrustige raadhuis oprijst, afgesloten door een achtergrond
van twee verweerde gothische gevels van opvallende
stijlstrengheid, is geplaveid met ongelijk groote grove
keien waartusschen het onkruid woekert, zoodat het van
een afstand schijnt alsof een groenig waas, de weerschijn
der omringende weilanden, hen beneveld houdt.
Voor het raadhuis staat het standbeeld van Jacob
van Maerlant, het staat er alsof lange jaren geleden de
beeldhouwer er mede naar de stad is getogen, welke Maerlant zoolang huisvestte, in de hoop de afwerking daar

nog te kunnen verinnigen, alsof hij het met inzicht voor
het raadhuis heeft doen plaatsen, op het plein de wijdste
en openste plaats van dit in zich zelfgekeerde stadje, en
alsof het er alleen door een onbegrijpelijke, bijna geheimzinnige, nalatigheid is blijven staan. Het vangt aan te
verweren, zoo zeer zelfs dat zich op de schouderplooien
der pij een groene m,osachtigheid hecht, terwijl lager de
steenen stof van het kleed door vochtigheid gaat verteren.
Het raadhuis zelf van buiten indrukwekkend door
stijlstemmigheid en grootte is van binnen nog indruk-
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wekkender door de overmatige ruimte en ledigheid der
harmonisch gevormde zalen. Een eenvoudig, welgezind,
bescheiden vrouwtje leidt ons rond. In weinige zangrige woorden, die evenals onze voorzichtige schreden
langs vloer, muren en zoldering schuw verschallen, deelt
zij ons in een zoete vloeiende sprake, welke te gelijkertijd
noch nederlandsch noch vlaam,sch en toch wel nederlandsch en veel vlaamsch is, de bizonderheden der schaarsehe versieringen mede. In een der vertrekken, kil van
vochtige schemering reikt zij ons een beslagen spiegel
toe, opdat wij in staat zullen zijn daarin de weerkaatsing
te bewonderen van het houtsneew erk in de balkendragers,
welk snijwerk verbeeldingen bevat uit het leven van den
joligen Tijl Uilenspiegel ; doch eerst als wij boven in den
nok der dakbinten het speelwerk bezichtigen en juist de
schijnbaar noodelooze drukte bijwonen waarmede dit het
halfuurscarillon voorbereidt, aanvangt en voleindigt,
zien wij met rustige vreugde aan den eenvoudigen lach
op het gelaat onzer begeleidster, welke onzen lach in
zich opneemt, dat menschen die het leven van vroeger
op verstilde wijze beleven in staat zijn de gevoelens te
peilen van hen die geheel van dezen tijd zijn.
Nadat wij van de hooge trappen van het raadhuis
gedaald zijn en het plaatsje, dat behalve het plein slechts
enkele schemerachtige straatjes bezit, geheel hebben
doorkruist, na ons bezoek aan het „museum" (een kleine
verzameling oude bestoven voorwerpen, ondergebracht
in een der bedompte kloosterruimten, alwaar een woordkarig, geenszins onvriendelijk, nonneke ons te woord
stond) keerera wij weder naar het plein terug alwaar wij
„In den Arend" een pooze rust zoeken bij het naïeve
waardinneke, dat ons behalve door de begeerde lafenis
ook versterken zal door de rustige gedragenheid harer
stens en de zuiverheid harer zangrijke taal. Toen na een
kort gesprek de wederzijdsche schroom was versmolten
tot tastende vertrouwelijkheid en mijne reisgezellin,
bekoord door den ongeweten droom in haar nevelig blauwe
groote oogen, haar sprak over het verloop onzer reis
O. E. XX 8
13
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en nadat onze gastvrouw vastgesteld had dat wij „01landers" waren (want „gij zegt van m000i, wij zeggen
van sch000n") was zij verrukt ons hare bezittingen te
kunnen toonen. Wij moesten het geheele huis doortrekken,
dat ons weinig nieuws openbaarde, al waarde ook daar
de melodische vergetelheid rond. Zij bracht ons naar
den hof, achter de woning, voerde ons over de mestvaalt
naar het kot opdat wij het „zwiep en de viggens" zouden
kunnen bewonderen en sprak het beest, dat omringd
door haar hongerige jongen in een vunze brei stond te
wroeten toe met den zoeten naam van „moeder".
Daarna gaat de reis verder. Wij tijgen langs een der
straatjes waar wij nu voor het eerst als een schim
een mensch langs de rossige muren der huizen zien schuiven, geraken op een landweg tusschen de welige wij dgestrekte weilanden en bereiken weldra den hoogen statiger
toren, die door een ruïneachtigen booggang met de
machtige drieschepige kerk verbonden, in haar sterke
slankheid oprijst onder den nog immer ongestadigen
lentehemel als een onverwoestbare burcht van het verleden, verloren liggende in een eindelooze verlatenheid.
Aan zijn kille borst van steen krimpt het magere sierlijke trappentorentj e a dat nauwlij ks tot zijn oksel reikt,
ineen voor den wind die de torenflanken geeselt, de beuken
bestormt, door de ledigheid der klokkenluiken raast en
onbarmhartig de diepzwarte roeken verdrijft die zich
angstig vastklampen aan den ruwen steen.

HERLEEFD BRETAGNE
DOOR

A. G. VAN HAMEL.

Er zijn volken, die door het noodlot achtervolgd
worden, maar niet sterven kunnen. De Kelten, eenmaal
meesters van een groot rijk, dat zich van den Atlantischen
Oceaan tot in Klein-Azië uitstrekte, zijn in den loop der
eeuwen eerst door de Romeinen, toen door de Germanen
opgejaagd tot waar de zee hen stuitte. Thans leven zij nog
slechts aan de westelijke kuststrooken van Europa, in
Ierland, in Schotland en Wales, in Bretagne. En ook daar
kost; het standhouden hun moeite. De strijd der Ieren is
bekend, van dien der Bretons hoort men minder. Tussehen beide bestaat een sterke overeenkomst. Ierland
had zich te verdedigen tegen de macht van het Engelsche
rijk, dat zich. zelf onvoldoende beveiligd wist, zoolang
het een onafhankelijk, licht vijandig, Ierland in den rug
had. Bretagne viel ten offer aan de belangen van het
Fransche koninkrijk, dat voor invallen van zijn overzeeschen belager open lag, zoolang die in het Keltisch schiereiland sympathieën wist te wekken. Ierland voelde zijn
strijd als een heiligen strijd, omdat het ging om het katholiek geloof en den dienst der heiligen, die het protestantsehe Engeland eeuwenlang niet naast zich duldde. Bretagne gordde zich ten oorlog tegen de groote revolutie,
in de allereerste plaats omdat die de geestelijkheid tot
den eed van trouw aan de grondwet had gedwongen ; en
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tot heden toe heeft het de politiek der Fransche regeering,
wanneer die de katholieke kerk vijandig was, fel bestookt.
De Iersche taal, tot voor korten tijd achteru tgezet en
geminacht, moest in de 19e eeuw wijken naar verre uithoeken van het groene eiland, zij die eenmaal zooveel
sterke, dichterlijke en heilige gedachten spreken deed.
Ook het Bretonsch uft kerken en scholen met geweld
gebannen, mocht niet het middel zijn, waardoor het
laatste Keltische volk van het vasteland de schatten van
hedendaagsch denken en voelen tot de zijne maakte. En
eindelijk : Ierland en Bretagne leven beide nag. Wanneer
de overwinnaar hetzij door dwang hetzij door langzame
penetratie meende zijn doel bereikt te hebben, dan
ontwaakte telkens in beide volken het besef iets anders
te zijn dan Engelschen of Franschen, het bewustzijn iets
eigens te bezitten, dat tot elken prijs verdedigd moest
worden. De kracht waarmede dan de Keltische ziel zich
uit haar slaap verheft, heeft weer in onze dagen de blikken
der ontstelde menschheid op Ierland gericht. Maar ook
Bretagne roert zich, en in de harten zingt weer het lied
van Brizeux :
„Wij zijn altijd
„Bretons,
„Bretons, sterk volk".

Dat Bretagne minder de aandacht der m,enschen op
zich heeft weten te vestigen dan Ierland, spreekt van zelf.
Vooreerst heeft Ierland zijn verzet tegen den overweldiger
altijd met veel meer kans op succes gepleegd. Immers
de insulaire ligging opent strategische en maritieme
mogelijkheden, waaraan een Fransche provincie met
nauwelijks hooger toppen dan de Vaalser Berg niet denken
kan. Ook bestaat tusschen Bretagne en Frankrijk niet
die scherpe godsdienstige tegenstelling die Ierland van
Engeland scheidt En eindelijk, al heeft Bretagne zijn
eigen Keltische taal, het kan niet bogen op een letterkundige beschaving van zoo buitengewone beteekenis
als Ierland. De hooge cultuur, die Ierland in de Middeleeuwen bezeten heeft, leeft nog voort in de harten des
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volks, en de voorgangers van dat volk dragen in zich de
kennis van een wonderschoon verleden, waaraan zij slechts
behoeven te herinneren om scharen van volgelingen achter
zich te zien. Bretagne met zijn zooveel eenvoudiger
cultuur kan uit zijn verleden niet zoo groote schatten
delven, en daardoor zijn de beloften voor het heden veel
minder rijk.
Bretagne is geen oorspronkelijk Keltisch land. In den
tijd der Romeinsche overheersching was de taal der
oude Galliërs reeds in gansch het hedendaagscheFrankrijk
door het Latijn verdrongen, toen groepen van Keltische
vluchtelingen uit Groot-Brittannië zich aan gene zijde
van het Kanaal kwamen nederzetten. Het zullen voornamelijk kloosterlingen en eenvoudige burgers geweest
zijn, die op deze wijze het wapengeweld in hun vaderland
ontvluchtten, terwijl de vorsten en strijdbare lieden den
oorlog tegen de indringende Angelen en Saksen bleven
voeren. Zoo toch is te verklaren, dat zich in Bretagne
wel een rijke kloostercultuur met het Latijn als voertuig
der gedachten ontwikkelde, doch niet een wereldlijke
letterkunde in de landstaal, die bij de Keltische volken
slechts aan vorstelijke hoven ontstaan kon. Evenmin als
monniken in Wales zich voor de nationale sagen interesseerden, hebben de trekkers, die zich in Bretagne
vestigden, de verhalen van Arthur of andere Keltische
helden voor het nageslacht bewaard. Daardoor doemden
zij de Bretonsche letterkunde tot de armoede, die haar
van die der andere Keltische volken onderscheidt. Het
is reeds merkwaardig genoeg, dar zij hun taal wisten op
te leggen aan de geromaniseerde bewoners van het oude
Armorica. Waarschijnlijk konden zij dat bereiken door
hun geestelijke meerderheid, die hen tot de aangewezen
voorlichters dei bevolking maakten.
De Bretonsche letterkunde draagt geen eigenlijk Kel,
tisch karakter. De echte Keltische litteraire genres, die
èn in Ierland èn in Wales ruim vertegenwoordigd zijn,
zoekt men in Bretagne tevergeefs. Het episch prozaverhaal, het bardenlied, het historiedicht, de genealo-
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gische litteratuur kent het niet. Alleen voorzoover men
de bijzondere voorliefde voor geestelijke poëzie als een
Keltischen karaktertrek wil aanzien, kan men in de
Bretonsche litteratuur den onmiskenbaar Keltischen
oorsprong terugvinden. Immers wat er na het lange stilzwijgen gedurende de Middeleeuwen van de vijftiende
tot de negentiende eeuw in Bretagne ontstaat, is kerkelijke
kunst. Maar ook deze is niet zuiver Keltisch van aard,
daar zij uitsluitend dramatisch is, terwijl de oudere Keltische volken het drama niet kennen. De Bretonsche
mysterie- en mirakelspelen zijn dan ook onder Franschen
invloed ontstaan, en ze zijn voornamelijk tot bloei
gekomen niet in de westelijke gebieden van het schiereiland, doch in die welke aan het Fransche taalgebied
grenzen. Vooral in de achttiende en de negentiende eeuw
werden er talrijke geestelijke spelen in Bretagne geschreven en, wat meer zegt : opgevoerd. De stof werd ontleend
aan het Oude of het Nieuwe Testament, aan de levens
der heiligen, soms ook aan romantische verhalen, en
daaruit stelde men spelen samen, wier opvoering gewoonlijk twee of drie dagen in beslag neemt. Vooral de met
heel veel luidruchtigheid gevierde „pardons" geven een
welkome gelegenheid om deze drama's te vertoonen.
Van alle kanten stroomt de bevolking dan toe, helaas
niet meer algemeen getooid met de oude nationale kleederdracht ; een dienst en een processie houden de herinnering
aan de geestelijke beteekenis van het feest levend, zang
en dans verschaffen het noodige vermaak, en het passiespel bevredigt den populairen kunstzin.
Van deze dràmatische litteratuur is maar weinig
gedrukt, en dat weinige is naar onzen smaak gerekt en
eentonig. Bovendien wordt de studie bemoeilijkt door
de groote dialectische verschillen, die de taal der onderscheiden deelen van Bretagne een gansch eigen karakter
geven. Cornouailles, Léon en Tréguier hebben ieder hun
eigen dialect, elk weder in onderdialecten verdeeld, maar
vooral in Vannes, het land der oude Veneti, wijkt de
taal sterk van die der andere gebieden af. Daar de Bre-
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tonsche letterkunde voor de studie van het Keltisch in
het algemeen geen verdere beteekenis heeft, heeft zij
buiten de zonen van het land zelf maar weinig beoefenaars gevonden.
Dat het de aandacht van den vreemdeling toch een
oogenblik met zijn letterkunde boeien kan, heeft Bretagne
uitsluitend te danken aan zijn poëzie van de negentiende
en twintigste eeuw. Gelijk Zuid-Nederland door de
romantiek gewekt werd uit den slaap der allegorische
drama's tot het rijke leven zijner moderne kunst, zoo
heeft ook Bretagne in de negentiende eeuw zijn nationale
herleving gevonden. Zooals alles wat schoon en sterk is,
werd de nieuwe Bretonsche kunst uit nood en smarten
geboren. De revolutie van 1789 heeft het leven van Bretagne voorgoed willen uitdooven, en die daad van het
uiterste geweld is de oorzaak geweest, dat nieuwe levenskansen ontstonden, waar de dood onafwendbaar leek.
D e langzame centralisatie, die in de politiek der Fransche
koningen lag, heeft de krachten van het Bretonsche
volk opgezogen. Maar toen de republiek, „une et indivisible", ook het laatste leven uit het oude provincialisme
zoet geweld wilde wegsnijden, toen wekte zij door haar
ruwe hardhandigheid, wat zij meende aan den doodsslaap
te kunnen wijden.
Zoo schiep de revolutie de onmisbare voorwaarde voor
een Bretonsche renaissance. Zij lokte bij het verdrukte
volk de reactie uit, die het gewapend verzet der „chouans" en de patriottische hartstocht der dichters mogelijk
maakte. Van dat oogenblik af waren er slechts mannen
noodig, die de zwevende Bretonsche gedachte in vaste
vormen konden dwingen. Met de daad hebben Tinténiac
en Cadoudal dat gedaan, de leiders der „chouannerie",
met de gedachte Chateaubriand. De vader der Europeesche romantiek is tevens de vader van het herleefd
Bretagne. Want al schreef hij niet voor zijn klein vaderland, alle zonen van dat land hebben in hem hun meester
gezien. Zijn grootsche figuur was hun allen het bewijs,
dat Bretagne genie kon voortbrengen, zijn werk „Les
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Martyrs" vestigde aller aandacht op den romantischen
voortijd der Kelten. En al staat zijn naam niet geschreven
in de lijst der Bretonsche barden, hij heeft al dien anderen
het leven gegeven. Zijn geest heeft ook het karakter der
Bretonsche renaissance bepaald.
Na Chateaubriand was de belangstelling voor het
Bretonsche volk gewekt. En bij dat volk zelf groeide
het kwijnend besef zijner eigen beteekenis weer tot kracht
In Le Gonidec (1775-1838) kreeg Bretagne zijn geleerde,
die voor het eerst de Bretonsche taal bestudeerde. In zijn
spraakkunst legde hij de taalregels vast, die tusschen de
veelheid der dialecten een eenheid van litteraire taal
moesten scheppen, wat het kleine taalgebied voor het
ontstaan eener letterkunde van ruimer beteekenis volstrekt noodig had. Zijn groote woordenboeken toonden
den rijkdom van den Bretonschen taalschat. Tegelijkertijd
stonden de eerste Bretonsche dichters en schrijvers
van den nieuwen tijd op. Het zijn Auguste Brizeux en
Prosper Proux, die zich als vurige romantici de nazaten
van Chateaubriand, en als heftige Bretonsche patriotten de kinderen van hun tijd toonen. Een derde trek,
die hen kenmerkt, is die van het pessimisme, van de bijna
volstrekte wanhoop waar het de toekomst van het Bretonsche volk, als een volk met eigen taal, eigen zeden,
eigen geestesleven, betreft. Zij zien Bretagne wel tot
geestelijk bewustzijn herleefd, doch physiek te zeer uitgeput om aan een werkelijke herleving te gelooven. Ditzelfde pessimisme spreekt uit Emile Souv estre's artikel
van 1835, „Les derniers Bretons". Zulk een pessimisme
leek nog moeilijker te overwinnen dan de onverschilligheid van vóór de revolutie. Immers hiervoor was een
bewuste daad van den wil noodig, en het scheen alsof
slechts een toovenaar die volbrengen kon. Maar waren
de tijden der Gallische druiden niet voorbij ?
Wat is het, dat midden in de jaren van nood van het
Bretonsche volk Georges Sand doet schrijven : „Un seul
Pays est à la hauteur dans sa Poésie de ce que le génie
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des plus grands Poètes et celui des Nations les plus poétiques ont jamais produit. Nous voulons parler de la
Bretagne" ? Is het niet of wij in stede van in 1840 nog
in 1770 zijn, en de ontboezemingen van een achttiendeeeuwsch „wijsgeer" over den Schotschen Ossian hooren ?
Vooral wanneer zij doorgaat : „Le Tribut de Noménoë
est un poème de cent quarante vers, plus grand que
L' Iliade, plus complet, plus beau, plus parfait qu'aucun
chef-d'oeuvre sorti de l'esprit humain ... En vérité,
aucun de ceux qui tienvent une plume ne devrait rencontrer un Breton sans lui óter son chapeau" ! Deze
verheerlijking van poëzie, niet uit een menschenbrein,
maar uit een volk geboren, deze verheffing van een korte
ballade boven de Ilias, hoe bekend komen zij ons voor
Maar den titel van het genoemde gedicht, Le Tribut de
Nomenoë, zoekt ieder tevergeefs in het geheugen terug.

Daarvan heeft bijna niemánd ooit gehoord. Het is nog
dieper in de vergetelheid weggezonken dan de Songs of
,Selma.
De geschiedenis van den dichtbundel Barza: Breiz
(,,Poëzie van Bretagne !), waartoe de ballade „Nomenoë's
Schatting" behoort, vertoont met die van de Ossianische

Gezangen veel overeenkomst. In 1838 gaf de Bretonsche
vicomte Théodore Hersart de la Villemarqué twee deeltjes
met Bretonsche volkspoëzie uit. Zij zijn het, die aan
Georges Sand de reeds aangehaalde woorden ontlokken,
en die later den Duitschen folklorist Johann Wilhelm
Wolf deden verklaren, dat in Bretagne de volkspoëzie
ouder, echter en oorspronkelijker was, dan ergens anders
in Europa. In 1903 beleefde de Barzaz Breiz reeds een
tienden druk. En nog heden wordt deze poëzie door
Bretonsche patriotten, overoud als zij voor een deel zou
zijn, voor den waren adelbrief der laatste Kelten van het
Vasteland aangezien.
Toch is de Barzaz Breiz in hoofdzaak het werk van I)e la
Villemarqué zelf en zijn vrienden. Aan het begin der
negentiende-eeuwsche Bretonsche renaissance staat een
mystificatie. Maar zij behoeft er niet minder om te zijn.
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Zij kan zelfs met trots haar geslachtswapen toonen, want
in een der kwartieren prijkt het blazoen der Châteaubriand's. En ook Hersart de la Villemarqué zelf verdient
onzen eerbied, èn als man van studie èn als kunstenaar.
Een der verdedigers van de echtheid der Barzaz-Breiz
heeft het argument aangevoerd, dat wie die echtheid
loochent, den maker dezer poëzie als een geniaal dichter
zal moeten erkennen. Welnu, waarom hem dien eeretitel
te onthouden ? Het eenige, wat daarbij aarzeling zou
kunnen rechtvaardigen, ware de schroom zijn medewerkers te kort te doen. Voor het overige echter bevat
de bundel bekoorlijke poëzie, die alleen wat te pastoraalverfijnd is om populair te kunnen wezen. Zoo bijvoorbeeld dit, dat men ook vindt in den in 1906 uitgegeven
bundel „Bretonsche Volksliederen" van mevrouw E. H.
du Quesne-Van Gogh :
De Zwaluwen.
„Tusschen mijn dorp en het heerenhuis loopt een weggetje.
„Daar loopt een wit weggetje, en daaraan staat een meidoornboschje.
„En dat is beladen niet bloesems, die de zoon van onzen heer
mooi vindt.
„Ik wilde een meidoornbloesem zijn, en geplukt worden door
zijn witte hand,
„Geplukt worden door zijn witte hand, witter dan de bloesem
van den meidoorn ;
„Ik wilde een meidoornbloesem zijn en op zijn hart gelegd
worden.
„Hij gaat van ons weg, als de winter in huis komt ;
„Hij gaat weg naar Frnkrijk, zooals de zwaluwen vliegen.
„Als de nieuwe tijd komt, keert hij terug ;
„Als de korenbloemèn in de velden staan, en de haver bloeit
op de akkers ;
„En als de vinken fluiten samen met de vlasvinken ;
„Dan keert hij terug naar de feesten, dan gaat hij weer naar
de processie's.
„Ik wilde wel altijd bloemen en feesten hier bij ons zien,
„En de zwaluwen hier altijd zien rondvliegen ;
„Ik wilde ze wel altijd zien vliegen, hier rond den top van
onzen schoorsteen".
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Maar ook andere snaren heeft de Bretoilsche balladendichter op zijn instrument. Wanneer zijn poëzie ons
terugvoert naar de zesde eeuw onzer jaartelling, toen
Bretagne nog niet gekerstend was, dan vernemen wij
andere klanken. Het onvervalschte heidendom heerscha
daal nog, en bloedvergieten en dronkenschap zijn aan de
orde van den dag. In dien tijd immers trokken de Bretons, gelijk Gregorius vair Tours verhaalt, in het najaar
naar het land der Franken, om er den „gewapenden
wijnoogst" binnen le halen. Met wagens, oorlogstuig
en oogstgerei viel men de wijnlanden binnen, en het
bedwelmend nat werd hetzij ter plaatse opgedronken,
hetzij mee naar huis genomen. I)ie tochten zijn door De la
Villemarqué in een woest krijgslied, „De wijn der Galliërs
en de Zwaarddans", vereeuwigd. I)at lied zou sedert de
zesde eeuw mondeling overgeleverd moeten zijn, en de
drinkebroers, vals wie onze mvstificator voorgaf he t
gehoord te hebben, zongen het dan ook, volgens zijn zeggen, machinaal, meer om d+` wijs dan om de woorden,
waarvan ze geen drie kwart begrepen. Men hoore slechts
het slot van den „Zwaarddans" :
.

„Bloed, wijn en dans voor U, o Zon ! Bloed, wijn en dans.
„En dans en lied, lied en strijd ! En dans en lied.
„De dans van het zwaard, in een kring ; dans van het zwaard.
„Lied van het blauwe zwaard, dat van dooden houdt ; lied van
het blauwe zwaard.
„Strijd ! Het wilde zwaard is Koning. Strijd van het wilde
zwaard.
„Zwaard ! Groote koning van het slagveld. Het zwaard is de
groote koning.
„De regenboog straalt boven uw hoofd ! De regenboog straalt !
„Vuur ! vuur ! staal ! o staal ! vuur ! vuur ! staal en vuur !
„Eik ! eik ! land ! en zee ! zee ! eik ! land en eik !

In zulke ontboezemingen leert men den volbloed romanticus kennen, die Hersart de la Villemarqué was.
Men ziet hem kort na het verschijnen der Barzaz Breiz,
in October 1838, het kanaal oversteken en op het dichters feest van Wales, de „Eisteddfod" van Abergavennv,
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verschijnen, om er de waardigheid van „bard" in ontvangst te nemen. Hoe moet hij daar genoten hebben
van de romantische praal, die deze feesten sedert hun
herleving in de negentiende eeuw pleegt te kenmerken :
de Raad der Druïden van Brittannië, met hun lange
baarden en witte gewaden, de gouden sikkels in de hand,
en de gekranste Barden van het Keltische volk, geheven
op gebeeldhouwde zetels ! Te midden van die eerbiedwekkende omgeving hief De la Villemarqué zijn „Lied der
Eisteddfod" aan, dat hij zelf voor die gelegenheid gedicht
en getoonzet had.
De Bretonsche edelman zal zich in Wales niet als
vreemdeling gevoeld hebben. Hij was in de taal en de
tradities van het verwante volk door en door thuis. Hij
wist, dat de Keltische taal en de Keltische zeden in
Wales krachtiger bloeiden dan ergens. De nationale
overlevering was daar nooit gestorven, de achttiende
eeuw had daar dichters opgeleverd, van niet minder
beteekenis dan de groote barden der Middeleeuwen.
Daarbij kwam dan nog, dat onder invloed van de romantische beweging de eerste uitgaven van oude Welsche
poëzie verschenen. Tegelijkertijd werd de geheime leer
van een groep dichters uit Zuid-Wales bekend, die van
de oude Druïden overgeërfd heette te zijn. Het Druïdendom herleefde en maakte de Keltische romantiek nog
aantrekkelijker. En De la Villemarqué, die als afgezant
van het Bretonsche broedervolk te Abergavenny verscheen, was van dat alles volkomen op de hoogte : zijn
Barzaz-Breiz legt daarvan een duidelijk getuigenis af.
Het is er alles Pankeltisme.
Maar niet alleen in de boeken was hij goed thuis. Hij
heeft ook zijn eigen volkje ter dege gekend. Een innige
liefde voor zijn land moet hem het denkbeeld ingegeven
hebben, Bretagne van de zoo noode gemiste nationale
poëzie te voorzien Diezelfde liefde zal hem onder de
menschen gedreven hebben, om hier en daar de uitingen
van een levend volksgeloof op te vangen. De bij folkloristen haast traditioneel geworden beschrijving van
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de avondsamenkomsten der landbevolking ontbreekt
ook hier niet : men zit om een grooten haard, welks
vlammen het vertrek spookachtig verlichten, de jongeren
zingen, de ouderen vertellen. Maar, en hier krijgt het
coloriet een meer specifiek Bretonsch karakter, ook van
de godsdienstige feesten, de „pardons", die op zijn
minst drie dagen duren, spreekt hij. En met patriottische
belangstelling beschrijft hij ons, hoe daar op zijn tijd
gezongen en gedanst wordt.
Voor De la Villem,arqué is zijn geliefd Bretagne een
soort Arcadië, een heilstaat te midden van een bedorven
wereld. De pastorale gedachte is hem naast de romantische allerminst vreemd. En geen wonder. Hij leeft in de
critieke jaren van de Juli-monarchie. Fel bewogen tijden
heeft hij gekend, grievend vaak voor een katholiek en
een edelman. Revoluties hebben de wereld geschokt,
aardsche vrijheidsidealen hebben groote scharen van de
kerk vervreemd. De Fransche vulkaan dreigt telkens uit
te barsten. Alleen daar in het westen ligt Bretagne. Het
heeft zijn Chouans gehad, die de revolutie bevochten
hebben, het eert nog zijn geestelijken, die een heil boven
het aardsche zien. Is het niet, of de ziel van het Christendom zich daar heeft verschanst, of de goede verhouding

tusschen heer en knecht nog slechts daar bekend is ?
En met bitterheid gedenkt de dichter, hoe juist dit volk
van al degenen, die in Frankrijk wonen, het meest onderdrukt wordt. Waarom ? Omdat men tegen hen durft,
omdat zij Christenen zijn . . .
Dit is waarschijnlijk reeds de stemming geweest,
waarin Bretagne de gruwelen der revolutiej aren, vooral
de „noyades" van 1793, gedragen heeft. De geestelijkheid weigerde de „constitution civile du clergé" te aanvaarden, De la Villemarqué herinnert er ons aan in zijn
weemoedig „Lied van den verbannen priester". Het
boerenvolk sloot zich aaneen in den strijd tegen de
Blauwen ; de Chouannerie, de „guerre des géants" vol
gens Napoleon's woorden, brak los, en onder leiding van
Georges Cadoudal en Tinténiac bedreef het Bretonsche
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volk nog eens zijn heldendaden. De dichter van 1838
herdenkt ze alle met bedroefd hart en hij besluit zijn
dichterlijke geschiedenis met een volkscantate in grooten stijl, „De Vervlogen Tijd", waarin wij in den mond
van Bretonsche landarbeiders de stem hooren van den
romantischen edelman, den vromen legitimist, die in
klimmende angst de onheilspellende jaren der Julimonarchie doorleeft :
„De oude tijd zal niet weerkeeren ; wij zijn bedrogen, wee ons !
„Wee ons, wij zijn bedrogen ! In slechte aarde is het graan
slecht.
„Slechter en slechter, harder en harder wordt de wereld ; verdwaasd is hij die dat niet ziet.
„Verdwaasd is hij die geloofde, dat de raven tot duiven zouden
worden ;
„Die geloofde, dat ooit leliën zouden bloeien uit de wortels
der varens ;
„Die geloofde, dat het gele goud op aarde vallen zou uit de
toppen der boomen.
„Uit de toppen der booroen vallen slechts dorre bladeren ;
„Niets dan dorre bladeren valt er, opdat ze plaats zullen
maken voor nieuwe ;
„Slechts goudgele bladeren, om een bed te maken voor de
armen.
„Weest vertroost, gij armen, eens zult gij veeren bedden
bezitten ;
„Gij zult, in stede van baren van twijgen, ivoren rustbedden
hebben in de Andere Wereld".

Er klinkt een toon van diep pessimisme door de Bretonsche litteratuur der negentiende eeuw. Men geloofde
in de grootheid, ook op poëtisch gebied, van het Bretonsch verleden, en het heden stak daar des te droeviger
bij af. Wat was er overgebleven van het volk, dat eenmaal zoo zuivere poëzie had voortgebracht, gelijk De la
Villem,arqué die aan de gansche wereld bekend had
gemaakt ? Hoeveel gehechtheid bestond er nog voor de
oude Keltische taal, waarin Bretagne alle gebeurtenissen
die zijn heiden en bosschen en rotsen gezien hadden,
eenmaal bezongen had ? De werkelijkheid was te droevig.
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Overal drong de verfransching door. Een jonger geslacht
begon zich meer en meer van de eigen taal te vervreemden, de oude kleederdrachten raakten in onbruik, de
zangwijzen werden vergeten, en Bretagne werd onder de
republiek, wat het koninkrijk er nooit van had kunnen
maken : een gewest van Frankrijk. Zou er in de toekomst
nog een Bretagne bestaan ?
Voor zulk een nationaal pessimisme bestond in de
jaren na 1815 alle reden. Maar de stemming des tijds,
de mode, mag men wel zeggen wakkerde het nog aan.
Wij zijn dan immers in de jaren der melancholie, en ook
onder de Bretonsche dichters, die in nauwe aanraking
met de Parijsche littérateurs leefden, woedde deze ziekte.
Het behoorde tot den goeden toon somber gestemd te
zijij. Souvestre noemde zich en de zijnen „les derniers
Bretons", Le Goffic zong den doodsstrijd der Bretonsche
ziel, Anatole le Braz zag zijn land als „la terre du passé",
Brizeux liet een klagelijke „Elégie de la Bretagne"
hooreis.
In de laatste dertig jaren is de toestand vrij wat gunstiger geworden. Die verandering ten goede heeft haar
oorsprong in het werk van De la Villemarqué. Voor een
geestelijke opleving had het Bretonsche volk in de
eerste plaats een eigen, belangrijke litteratuur noodig,

en die ontbrak in het Bretonsch verleden te eenenma:e.
De oude passie- en mirakelspelen konden daarvoor niet
dienen. De la Villemarqué echter had in zijn „Barzaz
Breiz" een bundel nationale poëzie gegeven, die tegelijkertijd het verleden deed herleven en het moderne
kunstgevoel ontroerde. Er sprak zoowel het populaire
geluid van de volksstem als het romantisch accoord der
negentiende eeuw uit. Door die dubbele eigenschap kon
de „Barzaz Breiz" de ontwikkelde jeugd doen gloeien
van liefde voor het eigen volk en zijn verleden. En uit
die liefde werd de Bretonsche renaissance geboren.
Twee stroomingen kenmerken sedert 1838 de Bretonsehe letterkunde, een romantische en een realistische.
Door de eerste kwam het intellectueele Bretagne in aan-
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raking met de Keltische broedervolken aan gene zijde
van het Kanaal, door de laatste komt de volkspoëzie
van dit Keltische volk tot haar recht, en in haar de bijzondere zin van dit volk voor humor en satyre. Beide
stroomingen hebben haar oorsprong in de „Barzaz
Breiz".
Zonder de waarde van de romantiek voor een nationale
herleving te miskennen, zal men toch inzien, dat zij alléén
niet voldoende is. Immers het is niet genoeg een kleine
schare uitgelezen vernuften tot nationaal besef te wekken,
ook in de groote massa moet iets ontgloeien, zal zij niet
gedachteloos verder gaan op den weg van een geesteloos
cosmopolitisme. Dat nu heeft vooral de tweede strooming gedaan, die uit de „Barzaz Breiz" van De la Villemarqué voortkwam, en wier doel was de stem van het
Bretonsche volk zelf te laten spreken. Francois Marie
Luzel, die veertig jaren lang het Bretonsche land in alle
richtingen doorkruist heeft, om te verzamelen, wat daar
nog aan volkskunst leefde, was hier de voorman. Als
nauwgezet folklorist en dichterlijk patriot heeft hij in
stille binnenkamers en op luidruchtige volksfeesten de

liederen der boeren en handwerkers afgeluisterd en in
noten- en letterschrift opgeteekend. Had De la Villemarqué volksballaden gemaakt, zooals hij die in idealen
vorm voor zijn geest zag, Luzel gaf ze zooals ze werkelijk
waren. En ziehier het groote verschil. De historische
romantiek verdwijnt, en het echte volksleven treedt
daarvoor in de plaats. Wat Luzel ons te hooren geeft zijn
af „sonion", d.w.z. vroolijke liedjes met refreinen, waarmede het publiek instemt, óf „gwerzion", balladen door
één voordrager gezongen. Hierin staat vóór ons het leven
van een volk van landbouwers en matrozen, molenaars
en wevers met al zijn haat en liefde, warmte en spot.
Bloedig van hartstocht zijn de daden die hier verheerlijkt
worden, maar ook naïef van blijmoedigheid. De wrok
van den minnaar, die zijn plaats door een ander ingenomen
ziet en niet rust voor dat zijn mes rood gekleurd is, de
bitterheid van de moeder, die haar dochter als slachtoffer
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eener onbedwingbare hartstocht thuis krijgt, de zorgeloosheid van den zeeman, die de ruimte zoekt na in een
braaf gezin het ongeluk gebracht te hebben, zie daar
de thema's dezer poëzie. Luzel sierde die aandoenlijke
volkspoëzie niet op, doch deelde haar mede gelijk hij
haar vond. En de rhythmen die de liefde voor den vaderlandschen bodem in hem zelf wekte, gaf hij in zijn bundel"
„Bepred Breizad" -- „Altijd Breton".
Zoo was in Bretagne een populaire kunst ontstaan,
cdie naast de aloude en nog steeds geliefde mysteriespelen
het nationaal besef van het Bretonsche volk verheffen
kon. Sedert Luzel ontluikt aan alle kanten nieuw nationaal-geestelijk leven. De dichter Jacques Le Maréchal,
die volgens oud-Keltische gewoonte den bardennaam
„Blei-Lannvaus" (de Wolf van Lannvaus) aannam,
wekt in krachtige strofen op tot het in eere houden der
Bretonsche taal en der nationale gebruiken. Laat de
Kelt zich fier houden, wanneer hij door medesoldaten
in het leger om zijn taal bespot wordt, als hem in den trein
wordt gedreigd : „houd op Bretonsch te spreken, of men
zal u den mond stoppen 1" Anderen onder - de jongeren,
zooals Francois Le Du, maken een grondige studie van
de Bretonsche taal, opdat haar rijkdommen niet door
onkunde verloren zullen gaan. Het geestelijk leven verruimt zich allerwegen. Folkloristen trekken het land door,
dichterlijke geestelijken geven hun kracht aan de verheffing van het mysteriespel, er ontstaat een Bretonsche
pers, de Keltische studie wekt ook in den vreemde belangstelling.
Het pessimisme der oudere generatie was omstreeks
1980 niet meer ten volle gerechtvaardigd, althans er
vertoonden zich teekenen, dat een ommekeer mogelijk
was. Terwijl een in 1889 uitgegeven bloemlezing van
Werken der dichters uit Bretagne nog uitsluitend gedichten in de Fransche taal bevatte, verscheen en in 1902
een verzameling „Bleuniou Breiz-Izel" (Bloemen van
Bretagne) en in 1911 een tweede „Breiziz" (Bretons),
waarin slechts de Bretonsche taal aan het woord is.
O. E. XX 8
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Reeds daaruit blijkt, dat een meer nationale geest zich
in Bretagne deed gelden. Er ontwaakte een fierheid, die
Bretagne sedert de dagen der chouannerie niet gekend
had en waarbij het pessimisme der ouderen scherp afsteekt.
Deze fierheid werd geboren uit de samenwerking, die
na het pionierswerk van De la Villemarqué, Luzel,
Quellien en anderen, onder het ontwikkelde deel dei
Bretonsche natie ontstond. Wat eerst door enkelingen
verricht werd, kon, toen eenmaal in ruimer kring belangstelling voor het nationale leven van Bretagne bestond,
in samenwerking geschieden. Het begon met de „Renaissance de l'Hermine" in 1889. De dichter Louis Tierceliii
gaf in dat jaar het eerste nummer van het maandschrift
„L'Hermine" uit, dat gedurende meer dan twintig jaren,
tot 1911, de tolk is geweest van de gevoelens, die de
jongste Bretonsche generatie bezielden. In J. GuyRopartz, Ed. Beaufirs en Sullian Collin vond hij medewerkers, in H. Caillière een uitgever, in Aristide Le

Mercier een drukker, die het geregeld verschijnen van
dit blad mogelijk maakten. Fransche artistieke zeden
en pankeltische fantasmagorieen strekten tot voorbeeld
voor de jonge dichtersbent. Men hield avondbijeenkomsten of gastmalen te Rennes en groote feesten in het
woud van „Brocéliande". Zelfs verscheen in 1890 een
onafhankelijkheidsverklaring van Bretagne, waarbij het
land tot een hertogdom geproclameerd werd onder den
graaf van Charette, die als hei tog den naam Frans III
aannam. Al was dit een grap, evenals het „avant-proj et
d'une constitution nationale pour la Bretagne indépendante," in 1904 op het eiland Ouessant uitgegeven, het
teekent toch den geest die hier heerschte. Men duidde
L'Hermine dan ook aan als een „Bulletin séparatiste de
la Bretagne autonome". De eigenlijke beteekenis van
L Hermine ligt echter ergens anders Toen in 1892 de
„Renaissance de l'Hermine" door haar vurigste jaren
heen was, kreeg zij in de eerste plaats een cultureel
karakter, en het maandschrift heeft Bretagne den grootes
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dienst bewezen, dat het den dichters een gelegenheid bood
hun werk te publiceeren en elkander nader te leeren
kennen. Er ontstond daardoor een band tusschen de
aanstaande leiders van hun volk. Terwijl de gemoederen
over het vraagstuk der onafhankelijkheid verdeeld waren
men onderscheidt „nationalisten" en „regionalisten"
groeide in allen één gemeenschappelijke begeerte tot
het verdedigen der Bretonsche cultuur. Die begeerte
bracht de dichter Bleimor in 1911 aldus onder woorden :
„Nous ferons, la main dans la main, de la bonne et brave
besogne pour l'organisation du pays, pour le réveil de
l'esprit national, pour la culture celto-catholique qui est
notre culture traditionelle et que nous opposerons comme
une muraille A l'envahissement mortel du byzantisme
francais".
Drie dingen zijn het, waarvan de nieuwste Bretonsche
poëzie het meest vervuld is : Bretagne, de zee en het
katholiek geloof. De houding van het Fransche gouvernement tegenover de kerk heeft de Bretons tot het uiterste geprikkeld. De gevoelens, die voor meer dan een eeuw
de Bretonsche priesters bezielden tegenover de „constitution civile du clergé" verheffen zich in de laatste jaren
tegen het Parijsche ongodisme. „De Franschman tracht
uw zonen te misleiden om ze tot slaven te maken, om uw
Christengeest te dooden, die zoo diep in u geworteld is,"
roept de dichter Claude Le Prat zijn land toe. Bij Bleimor
heet het : „In onzen tijd schrijven de Franschen in hun
kranten : er is geen God en geen andere wereld !" In een
grappig tooneeltje uit de Bretonsche school, dat de dichter
Blei-Lannvaus ons schildert, waar de kinderen weigeren
de beginselen der Fransche spraakkunst te aanvaarden,
weet de wanhopige geestelijke ze niet beter bang te maken
dan met het dreigement : „Ik ga schrijven aan den Grootmeester der Vrijmetselaaz s !"
Bretagne munt evenals Ierland uit door innige trouw
aan de katholieke kerk. Daarnaast door warme gehechtheid van het volk aan zijn zee en zijn land. De Bretons
zijn zeevaarders bij uitnemendheid. In een der schoonste
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gedichten van het jonge Bretagne juicht Joseph Cuillandre over den zeewind, die de bode der vrijheid is voor
het onderdrukte land, welks luchten hij doorzeeft. Of
men denke aan den ongelukkigen Tristan Corbière, den
door Verlaine bewonderden dichter der „Amours jaunes",
die reeds als jongen niet anders gekleed wilde zijn dan
als matroos en niet anders wilde slapen dan in een hangmat. De zee geeft het zuchtend Bretagne de belofte der
vrijheid, die in het land niet te vinden is. Is het wonder,
dat een volk, zoo innig met de zee verwant, ook thuis
vrij ademen wil ? Is het wonder, dat in Bretagne, zoodra
het zich zijn waarde bewust wordt, ook de onafhankelijkheidsgedachte, zij moge dan nooit meer dan een
gedachte kunnen worden, herleeft ? Bij Tiercelin en de
andere dichters van L'Hermine spreekt zij luide. De
jongeren als Claude Le Prat, Georges Le Rum,eur,
Ronan de Kerméné, Hippolyte Laterre, Camille Le
Mercier d'Erm dragen haar in het hart. Laat ons hen
daarom niet bespotten. Ook het koesteren van een hersenschim heeft zijn waarde voor hen, die in haar iets
méér zien. Laat het volk, dat vrijheid voor zijn taal,
voor zijn tradities, voor zijn geloof begeert, gerust zijn
ideaal te hoog spannen : zonder dat zou het niets bereiken, nu zeker iets. Want er is één ding dat het winnen
kan alleen uit en door zich zelf, onverschillig hoe de
overweldiger het opneemt : zijn eigen levenskracht.
Sommige der begaafdste zonen van Bretagne zijn voor
Frankrijk gevallen, toen dit voor zijn leven vechten
moest. Maar hun woorden en gedachten klinken voort
in de harten van het kleine Keltische volk, dat ook wil
voortleven zóó als het door de natuur en de historie
geworden is.

Het groote werk, in 1918 door Camille Le Mercier d'Erm
uitgegeven, „Les Bardes et Poètes nationaux de la
Bretagne armoricaine", teekent het stadium van ontwikkeling, waarin de Bretonsche renaissance heden ten
dage gekomen is. Het is, naar het uiterlijk beschouwd,
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een bloemlezing uit de werken der Bretonsche dichters
sedert Auguste Brizeux, en bevat in de aanteekeningen
een schat van wetenswaardigheden, waaraan ook de
schrijver van deze regelen heel wat ontleend heeft. Maar
innerlijk bezien, is het, iets meer. Want de verzamelaar,
de zoon van den vroegeren drukker van L'Hermine en
zelf een der verdienstelijkste dichters van het jonge
Bretagne, heeft alleen poëzie opgenomen, waarin zijn
land verheerlijkt wordt. Het boek is niet neutraal bedoeld,
integendeel het moet de vaderlandsliefde wekken, het
moet toonen, hoeveel schoons de jongste eeuw heeft doen
geboren worden in Bretagne, „dat streed in het verleden,,
leeft in het heden, en dat in de toekomst zegevieren zal."
En wat de lectuur van deze bijna achthonderd bladzijden
ons leert, is dit : een letterkundige opleving is er, maar
dat is niet genoeg.
Dat de Bretons een volk zijn, is uit het voorafgaande
voldoende gebleken. Zij hebben een eigen taal, een eigen
geschiedenis, eeni eigen beschaving. Ondanks het vele,
dat hun door Frankrijk gegeven is en dat zij gaarne
hebben aanvaard, zijn zij een Keltisch volk gebleven,
dat zijn nationaal karakter niet wil prijsgeven. Er is
immers ook genoeg, dat zij van Frankrijk hebben geweigerd ! En de wereld is nu eenmaal heden bezeten door
de gedachte, dat een volk ook een staat behoort te zijn.
Frankrijk, dat het zijne gedaan heeft om die gedachte
onder de menschen te brengen, kan zich dus niet verwonderen, dat het haar door zijn eigen Bretons teruggekaatst krijgt.
Geen Bretonsch strijdschrift, of er wordt gewezen op
de hoop, *die Ierland heden koesteren mag. Door den
strijd te aanvaarden en door den zwaarsten nood te
dragen, heeft Ierland zich een nieuw vel schiet geopend.
Het pankeltisme heeft den Bretons geleerd zich met
Ierland verwant te voelen, zuil eigen omstandigheden met
die van Ierland te vergelijken. Bovendien, er zit in
Bretagne veel Iersch bloed. Toen de laatste der Stuarts,
Jacob II, in 1688 Ierland prijs moest geven aan de
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politiek van Willem I I I, zijn tal van katholieke Ieren
naar Bretagne uitgeweken. Brizeux zelf stamde . van
Iersche voorouders af. De dichter Jos Parker, een der
aanhangers der „Renaissance de l'Hermine", heeft
Iersch bloed in de aderen. Hoewel de Bretonsche taal
veel dichter bij de Welsche dan bij de Iersche staat,
moesten toch de katholieke Bretons zich meer tot de
Ieren aangetrokken voelen dan tot de „presbyterians",
de „baptists", „de „calvinistic methodists" van Wales.
Juist in het bijzonder karakter, dat het. katholicisme in
Ierland en in Bretagne aangenomen heeft, komt de
gemeenschappelijke Keltische oorsprong der twee volken
het duidelijkst uit. Beide achten zich voor den heiligen
strijd uitverkoren.
Maar ook op ander gebied beschouwen de Bretons zich
zelve als een uitverkoren volk. Het „Bretaigne est poé-

sie", dat Marie de France uitriep, is voor hen de leuze,
waaronder zij zichzelve door de rijen der eeuwen zien
voortschrijden. Zij zijn het bevoorrechte volk van dichters. Camille Le Mercier d'Erm zegt het aldus : „ Il
serait, croyons-nous, malaisé de trouver chez d'autres
peuples une identification plus intime, une interpénétration plus parfaite de l'idée de Poésie avec l'idée de
Patrie".
Ook deze gedachte is Keltisch. In Wales is zij ook herhaaldelijk -- en met meer recht — uitgesproken. Voor
Bretagne kon zij op zijn best van de negentiende eeuw
gelden : voor vroeger eeuwen klinkt zij daar als een
parodie.
Inderdaad heeft het jongste tijdperk in Bretagne veel

goed gemaakt van wat het verleden verwaarloosd had.
En als de toekomst er thans hoopvol uitziet, ondanks den
achteruitgang van het nationaal besef in breede kringen
der bevolking, dan is dat in de allereerste plaats te danken
aan de samenwerking, die allerzijds ontstaan is. De
„Renaissance de l'Hermine" werd reeds genoemd. Maar
er is veel meer. Reeds in 1869 had Luzel met Le Jean en
Le Scour te Morlaix de „Breuriez Breiz-Izel" (Broeder-
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schap van Bretagne) opgericht. In 1900 ontstond de
„Gorsedd Gourener Breiz-Vihan" (Raad van het Schiereiland Klein-Bretagne), die ondergeschikt was aan de
„Gorsedd" van Wales, het uit druïden en barden bestaand
poëtisch oppercollege der Kelten. Op voorbeeld der
Welsche „eisteddfodau" heeft men ook in Bretagne
dichterfeesten ingesteld, die hier den naam „ken dalch"
dragen. Ook zijn er tal van vereenigingen ontstaan met
andere dan litteraire doeleinden. Er is een „Association
bretonne", een „Union régionaliste bretonne", een
„Fédération régionaliste de Bretagne", een „Parti nationaliste breton" („Strollad Broadel Breiz"), en daarmede
zijn wij van zelf op het terrein der politiek aangeland.
Immers, de regionalisten en de nationalisten zijn de twee
politieke partijen in Bretagne, die met de nationalisten
en de Sinn-Féiners van Ierland te vergelijken zijn.
Geloof en politiek zijn in Bretagne evenmie te scheiden
als in Ierland. Klinkt het niet als een nagalm van Maerlant of Rusteheuf, wanneer Joseph Cuillandre in zijn
gespierd Keltisch aanheft :
„Zeg mij, wat deedt gij, Breton,
„Toen men schreeuwde : „Strijd !”
„Toen het felle volk tierde :
„Oorlog aan de Kerk, in het Fransche land ?"

Voor het katholieke Bretagne is Frankrijk zoowel de
overweldiger als de vijand van de kerk. Wanneer eenmaal de oude banden met de kerk hersteld worden, zal
voor Bretagne één van zijn zware grieven weggenomen
zijn. Dan blijft nog de andere : de onderdrukking der
Bretonsche nationaliteit. Zal ooit de oude Keltische
taal weer op de scholen geleerd en in de kerken gesproken
'worden zooals thans in alle Keltische gebieden onder
Engelsche heerschappij het geval is , dan zullen de
gematigde groepen in Bretagne, en die zijn verreweg de
talrijkste, tevreden zijn. Wat. Bretagne dan ook vooral
bestrijdt, is de centralisatie van het Fransche bestuursstelsel, die onder de republiek tot een uiterste gedreven
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is, vaak tot nadeel der provinciën. Priesters zijn tot
boeten veroordeeld, omdat zij in het Bretonsch preekten,
minister Doumergue verklaarde zich in 1909 tegen toelating van het Bretonsch op de lycea, omdat het separatistische neigingen in de hand zou werken. Door deze
houding van het gouvernement wordt Bretagne in zijn
eerste levensbelangen aangetast. Van decentralisatie
verwacht men alle heil, en in spanning vraagt men zich
af, of het zegevierend Frankrijk van de toekomst, dat
verlost is van de bedreiging uit het oosten, even sterk
gecentraliseerd zal blijven als dat van vóór 1919.
Tegenover deze practische denkbeelden der regionalisten staan de hooge droomen der nationalisten. In de
dagen toen men naar president Wilson luisterde hoe
lang zijn die geleden ? zijn zij met nieuwe kracht
omhoog gebloeid. De toekomst zou een beter wereld
brengen, meende men, het onrecht van vroeger eeuwen
zou hersteld worden, de kleine nationaliteiten zouden
tot hun recht komen, en daaronder zou ook Bretagne
zich fier verheffen. Er zou een wereld-federalisme ontstaan, waardoor de wolf zachtaardig, en het schaap moedig worden zou. Leek het niet, alsof de oude idealen, die
het jonge Bretagne steeds voor oogen gezien had, zonder
hun verwezenlijking mogelijk te achten, in het nieuwe
wereldbeeld belichaamd werden ? Sindsdien is dat wereldbeeld omneveld, en nog weinigen ontwaren er de omtrekken van. Bretonsche nationalisten zijn er nog, maar hun
idealen zijn weer teruggekeerd tot het droomenland.
Droomen zijn zij weer geworden, en zij behouden al liet
ijdele maar ook al het mooie van droomen.
De Bretonsche nationalisten slagen er niet in, op de
Fransche politiek zulk een invloed te doen gelden als
de Sinn-Féiners op de Britsche. Hun stem wordt te Parijs
niet gehoord. Anders is het met de regionalisten, en dezen
kunnen met des te meer hoop op eenig resultaat bij hun
streven naar decentralisatie volharden, daar zij ook in
andere gewesten van Frankrijk er steun voor vinden.
Tijdens de groote verkiezingen in het najaar van 1919
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hebben zij een krachtige actie in het Keltische gebied
van Frankrijk op touw gezet, die . hun werkelijk Benige
voordoelen opgeleverd heeft.
Omtrent die actie ` alt het een en ander te leeren uit
het blaadje „Kroaz ar Vretoned" (Het Kruis der Bretons), dat wekelijks te Saint-Brieuc uitgegeven wordt.
Met het oog op de verkiezingen hebben zich de verschillende bestaande corporaties vereenigd tot twee grcote
bonden, de „Unvaniez Breiz" (Verbond van Bretagne)
en de ,,Strollad Difennerien Mennadou Breiz" (Vereeniging van Verdedigers der Belangen van Bretagne).
Beide stellen zich tegenover Frankrijk op een vriendschappelijk standpunt. Niet alleen is van een gedroomde
afscheiding geen sprake, maar men wil ook samenwerking. Die samenwerking zal echter eerst volkomen
kunnen zijn, wanneer ook de zwakste vals het verbond
zich vrijelijk on twikkelen kan in overeenstemming met
zijn aanleg en zijn smaak. De bonden ijveren derhalve
voor decentralisatie. Zij willen een Frankrijk, dat weer
uit zijn oude gewesten opgebouwd zal zijn, en zij willen
gewesten, die binnen het kader van het groote geheel een
voldoende mate van autonomie zullen behouden om hun
eigen aard te ontplooien.
In het nummer van 2 October 1919 werd het programma
opgenomen, waarvoor de „Strollad Difennerien Mennadou Breiz" den verkiezingsstrijd aanvaardde. Bretagne
is achteruitgezet, zoo wordt hier verklaard, en het wil
dat niet langer dulden. Het Bretonsche N olk kan dan ook
zijn vertrouwen slechts aan die candidaten schenken,
die beloven een waarlijk Bretonsche politiek te zullen
voorstaan. Men verlangt van de candidaten de verklaring,
dat zij voor het regionalisme, d.i. de decentralisatie,
en voor de opleving van Bretagne zullen opkomen. Iii
het bijzonder moeten hij die verklaring een viertal punten
op den voorgrond worden gesteld. Al degenen, die voor
een Bretonsch district tot kamerlid gekozen worden,
moeten, zonder onderscheid van politieke partijen, te
zamen in het parlement een „Verbond van Bretonsche
.

218

HERLEEFD BRETAGNE.

afgevaardigden" stichten, om gemeenschappelijk de
belangen van hun land te bevorderen. Zij moeten voorstanders van het zelfbestuur der gewesten van Frankrijk
zijn, opdat ook Bretagne heer in eigen huis zal zijn. Zij
moeten er met alle kracht voor ijveren, dat de Bretonsche
taal en de geschiedenis van Bretagne op alle scholen van
het Armorisch Schiereiland onderwezen zullen worden.
De toekomst van Bretagne en de veiligheid van Frankrijk
zullen hun boven alle belangen der partijpolitiek moeten
gaan.
Aan alle candidaat-kamerleden voor de drie Bretonsche
departementen, Cotes du Nord, Finisterre en Morbihan,
werd een vragenlijst toegezonden in overeenstemming
met bovenomschreven programma. De vragen waren
in zeer parlementairen toon gesteld. Tegelijkertijd echter
verschenen in het Bretonsche weekblad andere uitingen,
waaruit iets te leeren valt omtrent de stemming, waaruit
het streven naar regionalisme voortkomt. Zoo dicht
bijvoorbeeld een medewerker, die zich „Eur choz poilu"
(Een oude poilu) noemt :
„Komt, broeders, laat ons de hoofden opheffen,
„En laat ons zeggen, met krachtig woord :
„Ondanks de valsche verraderlijke Kamer
„Hebben wij den vijand overwonnen.
„Laat ons altijd volhouden en één zijn
„Alsof wij tegenover de ,Boches' stonden ;
„Zeggen wij tot eiken ouden ,deputé' :
„Vooruit ! Vooruit ! Naar huis !"

Een ander, ook een oudgediende uit den oorlog, wijst
op de positie van het ProvenCaalsch, dat op de scholen
van Provence wel onderwezen wordt, en roept dan bitter
uit : „zijn zij betere soldaten geweest dan wij ?"
Uit de gansche verkiezingscampagne, door de Bretonsehe bonden gevoerd, blijkt, dat het niet tegen Frankrijk
zelf gaat, doch tegen het politieke en het ongodistische
Frankrijk. Alle antwoorden der kamercandidaten, hoe
hartstochtelijk Bretonsch ze ook grootendeels gestemd
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zijn, bevatten een beilwellsch voor Frankrijk, „het
groote moeder-land". Maar men meent ook dit het best
te kunnen dienen, door versterking van zijn deeles. En
ook in den juichtoon, die na den uitslag der verkiezingen
aangeheven wordt, hoort men de vreugde niet alleen voor
Bretagne, maar ook voor Frankrijk. Voor dien juichtoon
bestond wel reden. De redactie van „Kroaz ar Vretoned'
herdenkt den 23en October, dat de revolutionnairen
verslagen zijn (o schande, te Brest zijn er twee verkozen),
dat Lafferre, die als minister vaal onderwijs het Bretonsch
van de scholen bande, gevallen is, en dat er zeventien
afgevaardigden gekozen zijn, die geheel of ten deele het
program der „Strollad" onderschrijven. Dat is inderdaad
een mooi succes, als men bedenkt, hoe jong de Bretonsche
beweging is, en hoe weinig nog gedaan is, om haar bij
het volk zelf bekend te maken.
Dit laatste punt is juist, waarop het in de toekomst
vooral zal komen. Zal de liefde voor eigen taal en eigen
volksaard hij het Bretonsche volk zoo sterk blijken, dat
het zelf aan de gestadig winnende verfransching een
einde maakt ? Een groep geestdriftige en begaafde
ontwikkelden kunnen heel goed een litteraire en zelfs
een politieke herleving tot stand brengen, zonder dat het
volk zelf daardoor getroffen wordt. In dat geval-is het
slechts een korte opflikkering, die op zijn hoogst het
natuurlijk verwordingsproces wat vertraagt. Aan den
anderen kant bewijst het voorbeeld van Ierland, dat een
stervende taal door de oplaaiing van patriottisme tot
nieuw leven kan groeien, ook onder de eigenlijke volksmassa, al scheen die eerst geneigd, het kostbaar eigen
goed als waardeloos in den wind te werpen. Doch in
Ierland had men daarbij de hulp van school en kerk, die
Frankrijk aan Bretagne misgunt. De verhoudingen zijn
dus niet gelijk, en aan profetieën moet men zich niet
wagen. Eén ding is zeker : van de kansen van het Fransehe regionalisme in de toekomst zal voor de taal en de
Keltische cultuur van Bretagne veel afhangen. Mocht
het Bretonsch ooit den steun van het onderwijs krijgen,
-
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dan zou het de toekomst vrij wat hoopvoller tegemoet
kunnen gaan. Immers de geschiedenis der negentiende
en twintigste eeuw heeft voldoende bewezen, dat er ook
onder de Kelten van het vasteland genoeg geestkracht
en begaafdheid schuilt om voor dit volk veel goeds en
schoons te verwachten, wanneer het maar de gelegenheid
krijgt om zijn natuurlijke ontwikkeling te volgen.
Rotterdam.

EEN MORALIST UIT DEN OUDEN TIJD
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Dr. N. J. SINGEIS.

De satyrendichter Decius Junius Juvenalis, die in de
2e helft der eerste eeuw na Christus te Rome leefde,
werd ongeveer in het jaar 47 te Aquinum geboren
een antiek voorganger van den grooten Thomas van
Aquino.
Hij bekleedde militaire betrekkingen en werd tot straf
voor al te rije uitingen, wellicht onder Keizer Trajanus
of Hadrianus, omtrent het jaar 100 uit Rome verbannen,
't zij naar Brittannië, 't zij naar Egypte. Veel meer
`

weten wij van zijn levensloop niet. Evenals de geschiedschrijver Tacitus zich in den loodzwaar drukkenden tijd
van den tyran Domitianus van het openbaar leven en
vooral van schrijven verre hield en zweeg, en eerst nà..
Domitianus' dood te spreken begon, zoo verbood ook de
veiligheid voor zijn persoon den satyrenschrij ver Juvenalis de pen in den inkt te doopen, waaruit niets dan gal
zou zijn gevloeid.
Maar nauwelijks zijn deze droeve jaren voorbij of .. .
wij herademen ; „nunc demum redit animus", zooals
Tacitus juichend uitroept. Ook Juvenalis voelt zich
opgelucht : „indignatio facit versurn" : verontwaardiging doet dichten. En hij giet zijn toorn en verachting
in volle stroomen uit. Hij doet dit systematisch, pathetisch, en daardoor wel wat eentonig. Zijn opgekropt
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gemoed geeft hij lucht in satyren, welke in schrille kleuren
de toestanden schilderen, waarover hij jaren lang zich
ergerde, doch die hij gedwongen was gelaten te dragen,
opkroppende zijn verdriet en wrok.
Met groote menschenkennis begaafd en tevens met
talent om zijne gewaarwordingen en indrukken mede
te deelen, is hij een schilder van zedengeschiedenis, een
strijder tegen zedenbederf, dien wij gaarne volgen op
zijn kruistocht tegen alles, wat hij als verdorven brandmerkt. Malsch is zijn oordeel niet, met de hardste kleuren
van zijn palet weet hij van zijn tijd een beeld te geven,
waarvan wij ons wel eens afvragen of de lijnen niet al
te scherp, de trekken niet overdreven, de kleuren niet
ie schreeuwend zijn gekozen.
Pathetisch is Juvenalis' wijze van uitdrukken, zwartgallig is hij in zijne opvattingen. Maar de grondtoon van
zijne uitingen is wáár. Men voelt dit.
Bij het stellen van de vraag : „overdrijft de moralist
niet al te zeer `l" zal men als tegenwerping vernemen :
Juvenalis is en wil zijn : satyricus. Men moet dus op den
voorgrond zetten, dat in zijne voorstelling veel overdrevens zal zijn. Dit dient een satyrendichter te doen,
wil hij doel treffen. Eén feit is zeker : dat men niet aan
Juvenalis kan verwijten, wat zoo vaak aan de realistische
schrijvers werd voorgeworpen, dat hij schrijft om gunst
en loon, om door pikanterie te behagen, uit speculatie
op schandaalzucht. Immers in de eerste eeuw na Christus'
geboorte was de Romeinsche wereld reeds te zeer verdorven, dan dat men daarin velen had kunnen aantreffen, die in de schilderingen van Juvenalis genoegen
vonden, om het pikante van de lezing alleen. En het
prikkelende van de persoonlijkheid werd gematigd,
omdat Juvenalis meestentijds verdichte namen bezigde
of personen noemde uit een tijdperk, dat reeds een menschenleeftijd voorbij was.
Minder op personen, dan op de feiten waren de giftige
pijlen van den satyrendichter gericht.
De wereld moest in zijn werk haar eigen spiegelbeeld
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zien, wel vergroot, maar daardoor des te treffender. De
gebreken in eigen boezem moest men waarnemen en
hooren bespotten.
Een dichter die z66 iets waagde, die wilde trachten
uit innige overtuiging den vinger te leggen op vele wondeplekken, kon niet rekenen op gretige sympathie. Vooral
niet hier, waar het gold : bijval te vinden voor de alkeuring van gebreken, waarvan de gehééle maatschappij
doortrokken, waardoor elk individu op zich zelf bedorven
was.
Ook de hoogeren en de hoogsten. Ook zij voelden zich
pijnlijk geraakt. En verbanning (door wien, is onzeker)
was het loon voor de pessimistische dichterlijke beschouwingen van onzen satyricus.
Men moet voorzichtig zijn in het maken van gevolgtrekkingen voor 's dichters karakter nit zijne beschrijvingen. Men mag hem volstrekt niet meten met de maat
waarmede men een in alle opzichten betrouwbaar geschiedschrijver meet. Niemand zal, bij het lezen van
Juvenalis' vijftien satyren, soms een gevoel van tegenzip, ja, van walging kunnen onderdrukken, in 't bijzonder
waar het geldt de gebreken van afgrijslijken en stuitenden
aard. Dikwijls zal men zich afvragen : zou de beschrijving
van zulk een afkeerwekkende gemeenheid, ongeloofelijke
liederlijkheid niet beter in de pen zijn gebleven ? Zulk
een vernedering van de menschelijke inborst verdiende
geen vereeuwiging. Maar voor Juvenalis' denkwijze
daaromtrent, mag men geen voor hem nadeelige gevolgtrekking maken.
Over de keuze van zijn stof rechtvaardigt hij zich in
zijn eerste satyre. „Het kost moeite, waar de wereld zóó
„slecht is, géén satyre te schrijven. Al de schanddaden
„dringen mij tot dichten en weer het licht te doen bran„den dat Horatius in der tijd met zijn satyren ontstak.”
Doch Horatius huldigde het : „ridendo dicere verum",
al lachende de waarheid te zeggen, terwijl hij Juvenalis
slechts hier en daar, hoogst zelden, een sprankje humor,
een glimpje vroolijkheid wordt waargenomen. Horatius
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was de vroolijke epicurist, die bij zijn kritiek 't leven
van den vreugdevollen kant opnam. Juvenalis is de
zwartgallige, die het lachen had verleerd onder den
zwaren druk in de duistere tijden.
Hij wil zijn lang verkropten toorn luchten. En dat zijn
taal niet gekuischt is, dat er vele woorden zijn die tot
de vuilste straattaal behooren, wien zal het verwonderen,
nu de onzedelijke tijden van de vroeger regeerende keizers
de ooren der menschen aan veel wat plat was en gemeen
hadden gewend ? De gevoeligheid, afgestompt, kon bijkans niet meer gekwetst worden. De opeenvolgende
keizers onder welke Juvenalis had geleefd, zaaiden genoeg
verdorvenheid, dan dat 's dichters woorden nog aanstoot
konden geven. Nero die om zijn beuzelachtige liefhebberijen, schoon talentvol tentoongespreid, even berucht mag zijn, als om zijne wreedheid. Galba ---- een
heerschzuchtig, middelmatig man, met vele deugden
vóór hij keizer werd en die men steeds den troon der
Caesars zou hebben waardig gekeurd, zoo hij dien nooit
had bestegen. Otho, dapper en tevens verwijfd, die voor
den spiegel zijn haar in de volmaaktste orde schikte,
alvorens zich in 't slaggewoel te storten, die zijn gelaat
met brood in melk geweekt inwreef, om een blanke
kleur te behouden, die evenwel niet als Nero een slavenhand noodig haal, om zich in 't uiterste oogenblik van het
leven te berooven. Vitellius, een veelvraat en een zotskap,
een wreedaard, die zich 't genot gunde vóór hij van tafel
opstond een paar schuldeischers te doen doodmartelen.
Vespasianus, bij toeval ontkomen aan Nero's haat,
wiens toorn hij zich berokkend laad door onbedachtzaam
te gaan zitten, terwijl zijn vorst op 't tooneel zich verbeeldde te zingen ; wreed en hebzuchtig, schriel en beleidvol, zelfs in die mate dat hij belasting legde op zekere
hoogst nuttige vloeistof, die men ook thans nog
als meststof gebruikt. Titus, op wonderdadige wijze
ontsnapt aan vergiftiging door den beker voor
Brittannicus bestemd, een vorst van losse zeden en verbazingwekkende verkwisting vóór hij keizer werd, en
-
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die juist omgekeerd als vele zijner voorgangers, zijn
goede inborst en aanleg ging toonen, toen hij de hoogste
vaardigheid begon te bekleeden. Domitianus, die over
een vrede, van de vijanden des rijks gekocht, een triumftocht vierde, die wetten maakte tegen overspel en openlijk diezelfde wetten overtrad door zijn leven met een
nicht die hij weldra vermoordde, de vreeselijkste tyran,
die het land in een onheilspellende stilte liet zuchten
onder zijn druk, alsof elk oogenblik een storm kon losbarsten, die het rijk met officiëele aanbrengers en verklikkers verpestte, waardoor de veiligheid van geen
enkel persoon ook maar één oogenblik was gewaarborgd
en die toch nog in Martialis een hongerig dichter vond,
om hem op de laagste wijze te vleien. Trajanus, een
brasser en een slemper binnenshuis, voor 't.00g der wereld
een goed vorst, rechtvaardig en zachtmoedig, al zal ook
zijne vervolging der Christenen, als een verkeerd ingeziene daad, tegen hem blijven getuigen. Eindelijk Hadriai u is, wreed niettegenstaande zijn dichterlijke ideeën,
met afkeerwekkende en tegennatuurlijke gebreken, daarentegen goed wetgever, die de Christenen beschermde,
tóch in Jupiter bleef gelooven en zelf goddelijke eer
aannam, die den Joodschen godsdienst zóó belangstellend
onderzocht, dat de Israëlieten hem een tijdlang voor hun
geloofsgenoot hielden, doch hem daarna met des te grooter verachting en haat bejegenden, toen ze hem als
renegaat meenden te moeten beschouwen.
En ie midden van deze jammerlijke omgeving, weinig
geschikt om de bevolking edele gevoelens in te prenten,
die korte verschijning gedurende twee jaren (96-98)
van Nava, den vriendelijken, welgezinden grijsaard : een
heldere, fonkelende ster in den overigens zoo duisteren
nacht.
Juvenalis mag dus, waar hij geen blad voor den mond
neemt en volgens t Grieksche spreekwoord „een vijg een
vijg, een schip een schip" noemt, niet beschouwd worden
als even slecht te zijn als de rest. De geest van het toenmalige heidensche Rome nam aan zulk een vrijmoedigO. E. XX 8
15
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heid in spreekwijze geen aanstoot. Daarvan zijn meer
bewijzen te vinden. Men neme bijv. de epigrammen van
zijn tijdgenoot, den Spanjaard Martialis. En te meer
mag men Juvenalis in dezen vrijpleiten, omdat hij zich
overigens doet kennen als een rechtschapen man, afkeerig van kwaad en onrecht. Hem is, volgens zijn eigen
woorden : deugd de ware adel, eenvoud van zeden en
tevredenheid met den loop des levens, de meest gezonde
toestand in familie en staat. Hij verlangt met innigen
weemoed terug naar de onbedorven zeden der vaderen
en mist de uitstekende opvoedingsmethoden van vroeger,
waarbij die van zijn tijd vergeleken, gewogen en te licht
worden bevonden in zijn 14e Satire, zooals wij later
zullen zien. Ja, hij verkondigt zelfs stellingen, die men
eerst door het Christendom algemeen ingang heeft zien
vinden. Stellingen, welke men ook bij den zoo christelijk
denkenden Seneca ziet verdedigd. Een bewijs dat de
maatschappij van die eerste eeuw na Chr. geboorte rijp
was voor 't geen door Christus' geboorte in de wereld
was gebracht. Dat Juvenalis wraakgevoelens afkeurt
en ze een kenmerk noemt van een kleingeestig gemoed,
dat hij het voornemen tot een slechte daad reeds als
schuld aanneemt, zijn echt Christelijk gevoelde begrippen.
In hoever nu Juvenalis als historisch getrouw mag
worden beschouwd is niet licht uit te maken. Evenals
elk satyricus overdrijft hij. C'est le métier. Voor zijn
zucht tot overdrijven is een grond aan te wijzen : onze
dichter volgde, vóór hij zich aan de dichtkunst ging wijden,
een cursus in rhetorica. Hij deelt dit zelf mede en bereidt
daardoor er zijn lezers op voor, dat zij staaltjes hebben
te verwachten van 't pathos daarbij aangeleerd. In die
scholen toch, waarin men de leerlingen naar vaste regels
africhtte, waar men hun vertelde dat een goed redenaar
niet dan om de drie woorden een gebaar mocht maken,
dat het niet netjes stond, wanneer een spreker onder
zijn toespraak de vingers in den neus bracht, niet telkens
mocht hoesten of andere onsmakelijke geluiden maken ;
waar men leerde schoonvloeiende én klinkende volzinnen
•
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te vormen over onderwerpen die weinig om 't lijf hadden ;
... in die scholen moest men óók leeren ter wille van
den vorm den inhoud geweld aan te doen. Zoo was ook
Juvenalis van dien zuurdesem doortrokken. Maar een
andere grond voor zijne, met de werkelijkheid niet overeenstemmende, overdrijvingen ligt in zijn bij voortduring
op den voorgrond tredend pessimisme. Juvenalis ligt,
om 't zoo te zeggen, met goden en menschen geheel
overhoop. Voor hem bestáán eigenlijk geen goden en
ze kunnen voor hem niet bestaan, daar hij nergens hun
macht of invloed kan bespeuren. Immers, zoo redeneert
hij, indien er goden waren, zou Jupiter dan niet met zijn
bliksemflitsen de vermetele boosdoeners treffen ? Zouden
niet alle goden, bij wier altaren en in wier naam straffeloos zooveel meineeden worden gezworen, hun wrekende
hand opheffen ? Omdat hij hun bestaan niet door hun
daadwerkelijk optreden waarneemt, maakt hij de voor
de hand liggende, maar daarom nog niet vaststaande
gevolgtrekking : dat ze er niel zijn. Een natuurlijk gevolg
is, dat, waar hij met de goden in aanraking komt, zijn
bittere spot het geloof zijner tijdgenooten treft en in een
belachelijk daglicht stelt. Zoo zegt hij ergens : „En zoo
gebeurde dit, in den tijd toen Saturnus zijn diadeem nog
niet had laten varen voor den sikkel der landbouwers ;
„toen was Juno een klein meisje en leefde Jupiter nog
„als een eenvoudig burgermannetje in zijn stille schuil„plaats ; toen hielden de goden nog geen feestmalen
„boven op de natte wolken en hun bekers werden nog
„niet gevuld door de spruit van Ixion of de schoone
„echtgenoote van Hercules, noch door Vulcanus, die,
„als hij eens lekker heeft gedronken, zijn handen gaat
„vuilmaken in de smidse ; iedere god gebruikte toen zijn
„middagmaal afzonderlijk en de hemel, tevreden met
„slechts weinig goden, drukte toen nog niet zoo zwaar
„op Atlas' schouders."
Welk een gebrek aan godsdienstig gevoel ! Welke een
onvoldaanheid en ontevredenheid met het wereldbestuur
spreekt uit deze zinnen ! Maar óók : van welk een behoefte
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getuigen ze naar een andere levensbeschouwing, naar
een betere openbaring
Hem ontbreekt het éénig steunpunt waarop hij zou
kunnen bouwen, het éénige houvast dat hij zou kunnen
aangrijpen, om de verdorvenheid van zijn omgeving te
verdragen en te dulden. Nooit is de wereld, naar zijne
meening, zóó slecht geweest als ze thans is. Eenvoud
en reinheid van zeden, men kent ze niet meer, bijkans
zelfs niet meer bij name_ Rechtschapene en eerlijke
menschen, ze zijn nagenoeg niet te vinden. „Zóóvele
zullen er nauwelijks zijn „als de Nijl monden heeft, als
„aan het oude Thebe poorten werden gevonden." „Voor
„een eerlijk man is geen plaats meer op de wereld."
Vooral tegen het vrouwelijk geslacht is zijn vloek gericht.
Dat hij met lust en een zeker kwaadaardig genoegen de
gebreken van de vrouwen zijner eeuw geeselt, kan men
reeds hieruit opmaken, dat de lengte dezer strafpredikatie
ruim het dubbele bedraagt van elke andere tegen verschillende personen of zaken gericht. En daarbij blijft
het niet. Vindt hij een gelegenheid aan de dames een
steek „op den man af" of een stoot van ter zijde toe te
dienen, hij laat zich dool geen galanterie weerhouden
haar zijne ontevredenheid kenbaar te maken, haar op
de kaak te stellen.
Leest men Juvenalis' satyren dan zal men moeten
toegeven dat men nooit grooter verontwaardiging zich
in gloeiender bewoordingen heeft hooren uiten, dat men
nimmer iemand in reineren toorn heeft zien ontvlammen.
Doch, ziet men onder de oppervlakte van het schuimend
en kokend water, dan bemerkt men terstond dat het
eerder het aangeleerde pathos is, dat den schrijver leidt,
dan de innig uit het hart gegrepen verontwaardiging
die den zedemeester tot kastijding drijft. Opgeschroefdheid, zin voor paradoxen, de berekenende Loom, al de
oude herinneringen uit de indertijd doorloopen rhetorenschool vervalschten Juvenalis' natuurlijken aanleg. De
dichter Petronius zegt terecht in zijn „Satyricon"
„zij die bij dergelijke oefeningen zijn opgevoed kunnen
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„geen zuiveren smaak behouden, evenmin als zij, die
„steeds in de doordringende dampen van een keuken ver„keeren, daaruit te voorschijn kunnen komen zonder
,,eenige reukherinnering uit hun vroegere verblijfplaats
„met zich mede te brengen."
Om in korte bewoordingen een gevolgtrekking te
maken uit het. over Juvenalis en zijn werk geschrevene,
zoo meenen wij te mogen beweren, dat men zijn karakter
mag vrijspreken van elke smet van schij nh&Aligheid.
Zijne satyren, doortrokken van overdrijving hebben in
't algemeen een historischen grond, waarvoor ook- hij
andere schrijvers, tijdgenoolen, bewijzen te vinden zijn.
Zijn zwarte kijk op de dingen verleidt hem tot al te
ver gedrevene verontwaardiging. Deze verontwaardig ng
wordt soms eenigszins belachelijk, omdat zij geen doel
meer kon treffen, daar zij zich tegen personen richtte,
welke reeds een kwart eeuw en langer in hunne graven
aan de Via Appia of Via Flaminia lagen uit te rusten van
de vermoeienissen in hun veelbewogen en veelbesproken
leven. Zijne boetpredikatii n noemen en treffen wel het
verledene, doch doelen op het heden. Want men moet
in het oog houden, dal Juvenalis in een tijd leefde, reeds

dóór en dóór bedorven. Hij vond dus een minder geschikt
arbeidsveld dan bijv. zijn voorganger Horatius, die zijn
satyren dichtte en Rome hekelde, toen het zich nog aan
het begin van het hellend vlak bevond. Een talent als
dat van Horatius kon nog den invloed uitoefenen, die
anders door twee machtige factoren wordt teweeggebracht, door godsdienst en tooncel. Maar in Juvenalis'
eeuw was de ontbinding der maatschappij reeds te ver
gevorderd, dan dat zijn pogingen tot herstel nog uitwerking konden hebben.
Het lijkt mij niet ondienstig, tevens tot goed begrip
van den dichter, met enkele trekken de oorzaken van het
diep zedelijk verval na te gaan, althans de oorzaken aan
te geven die Juvenalis daarvoor meent te kunnen aangeven. De vrede, die sedert lange jaren den Romeinschen
staat uit den toestand bracht, welke hem had doen
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groeien en bloeien, benevens de onmetelijke rijkdom, die
uit de veroverde steden en provinciën naar Rome gevloeid, daarheen tevens bederf in de zeden en de slechte
gewoonten der wingewesten had overgebracht, zie daar
een tweetal der oorzaken.
De bezwaren en gevaren van den krijg hadden wel is
waar het volk steeds in een zekere drukkende spanning
gehouden, maar ook juist daardoor zijn ijver gestaald,
zijn spankracht verhoogd. Met recht werd dan ook
Carthago, die gevreesde mededinger in Afrika aan de
andere zijde van de Middellandsche zee, de „Cos Romanae
„virtutis", „de slijpsteen van de Romeinsche dapper„heid", genoemd. Het uit den weg ruimen van deze
drijfveer tot volharding en inspanning, had wel degelijk
een achteruitgang te weeg gebracht, waardoor het volk
niet meer bestand was tegen de buitengewone krachtsinspanning door het aanhoudend oorlogvoeren gevergd.
Het weerstandsvermogen was aangetast. Men voelde
den prikkel niet meer.
De burgeroorlogen in de eerste eeuw vóór Chr. vingen
aan; zij een keerpunt in 't Romeinsche staatsleven,
het begin eereer ontaarding ; een voorspel van het drama,
dat reeds in de eerste bedrijven een bloedige en alle
flinkheid verstompende wending zou nemen. Partijschap,
haat, maakten niet slechts den band van éénheid los,
maar verwilderden ook de zeden. Zij riepen de hartstochten wakker die tot dusverre hadden gesluimerd in 't
bewustzijn van de noodzakelijkheid om gemeenschappelijk, schouder aan schouder, dreigende gevaren af te
weren. Eénmaal op het hellend vlak ging de daling met
ongeloofelijke snelheid. Het gebouw in zeven eeuwen
opgetrokken werd in den tijd van een halve eeuw ondermijnd, zoodat het van een kleinen stoot zou afhangen
of het al dan niet zou blijven bestaan.
Het Romeinsche volk trok niet meer ten strijde, de
patriciërs bleven thuis of togen hoogstens mede om
voordeelen in geld en handelsbetrekkingen te behalen,
of om in den vreemde iets nieuws en merkwaardigs te
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zien. Het was niet meer de gedachte aan roem en grootheld die hen dreef. Begeerte naar geld, zucht naar buit,
waardoor 't leven dienstbaar kon worden gemaakt aan
genot en gemakzucht, waren de drijfveeren.
De schatten van het Oosten aangebracht, voerden
tevens Oostersche verwijfdheid mede. Spanje wellust
en dartelheid, Egypte bijgeloof en vreemde goden. Griekenland schonk zijne hetaeren, maar óók trouweloosheid
i'enp,vc n> bedrog en had daardoor, volgens de woorden van
den dichter, wel het grootste aandeel in de ondermijning
van Rome's kracht. In Rome wemelde het van Spaansche
danseressen, Syrische priesters, Armenische voorspellers,
Egyptische waarzeggers, Grieksche cocottes. En terwijl
vroeger de trouw der Carthagers, de „fides Tunica" als
ontrouw spreekwoordelijk was, stond in Juvenalis' tijd
de „fides Graeca" niet veel beter bekend. Dit werkte
hoogst schadelijk. want in alles bootsten de Romeinen,
vooral uit de hoogere kringen, Griekenland na, en, wanneer
men wel eens, met, het oog op Grieksche kunst, philosophie
en letterkunde beweert, dat het overwonnen Griekenland
op het overwinnende Rome de zege heeft behaald, kan dit
met hetzelfde recht verklaard worden van de misdadige
gebreken en slechte zeden die Hellas in Rome binnenvoerde : „victorem Romam Graecia victa vicit": „het overwonnen Griekenland overwon het zegepralende Rome".
Vraagt men nu hoe het gekomen is, dat het vroeger
zoo geharde E omeinsche karakter in zulk een betrekkelijk korten tijd niet bestand bleek te zijn tegen de al te
groote genietingen van weelde en pracht, dan moet het
antwoord luiden : de opvoeding der jeugd, de vorming
van het volk door het tooneel en het voorbeeld van het
keizerlijk hof deden de vruchten van jarenlange harding
zoo snel tot rotting en bederf overgaan.
De vraag : „kan deugd worden geleerd ?" sedert
Socrates haar stelde zoo vaak herhaald, was ook voor
Juvenalis een onopgeloste kwestie. Maar dat de ondeugd
wel kon worden geleerd, was voor hem géén twistpunt.
„Wie kan zich," zegt de dichter in zijn 14o satyre, die
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geheel aan de opvoedingsmethode van zijn tijd is gewijd, „wie kan zich nog verwonderen over de peillooze
„slechtheid van onze dagen, waar de ouders hunne feilen
„en schandelijke daden voor het licht ontvankelijk
„gemoed der kinderen niet slechts niet verbergen, maar
.,hen daarin onderrichten, hen vaak tot verkeerde daden
„aanzetten ?"
„Sponte tarnen iuvenes imitantur cetera."
„Alles intusschen doen na, uit eigen beweging de jong'ren."

„Wanneer de grijsaard aan de speeltafel zijn hart
„ophaalt, begint reeds vroeg in den kleinen afstammeling
„de lust tot het spel te ontkiemen. Wanneer de vader
„met onmatigheid de uitgezochtste spijzen en dranken
„verzwelgt, dan zal het zoontje, nog vóór hij de tanden
„heeft gewisseld, ook hetzelfde willen doen. Wanneer
„de vader een slaaf pijnigt, met gloeiende ijzers doe t
„branden, omdat hij hem wellicht een paar badhand„doeken heeft bedorven, dan kan het niet anders of
„zoonlief moet, met dat voorbeeld voor oogera, tot een
„wreedaard opgroeien. De moeder onderhoudt onbe„schroomd verboden liefdesbetrekkingen, haar dochtertje
„bemerkt, met begrijpelijke nieuwsgierigheid, al haar
„daden : moet niet dat kind, tot maagd opgegroeid, in
„de voetstappen harer moeder treden ? Zij wordt de
„vertrouwde, zij schrijft de billets-doux die haar worden
„voorgezegd, is de postillon d'amour."
Het was wederom de begeerte naar geld, die op alle
manieren de jeugd werd ingeprent :
„Hebzucht neemt willig de jeugd gaarn' over, ook tegen
haar neiging.
„Want dit gebrek sluipt steeds in, onder 't morn van
schoonschijnende deugden,
„Daar het in 't uiterlijk streng, in gebaren en kleederen
ernstig,
„Zich aan de menschen vertoont. Zoo wordt de wrek
luid geprezen.
„Wijl hij poseert als een man die zorgt voor het heil der
familie.
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Gierigheid wordt de jeugd geleerd aan den éénen kant,
waar aan de andere zijde het geld met handenvol wordt
weggeworpen voor het toegeven aan allerlei liefhebberijen ; hebzucht, die niet mocht terugdeinzen voor de
ingrijpendste middelen om haar doel te bereiken, die
meineed niet mocht schuwen, wanneer 't gold zich erfenissen toe te eigenen. „Niemand vraagt," zegt de dichter,
„hoe gij aan uw bezit komt ; de vraag is slechts : hebt
„gij geld ? D àt is 't, vat aan de jongens wordt geleerd
„terwijl ze nog zittert op den schoot der kindermeid ;
„nog vóór zij onderwezen zijn in het A.B.G." ---- „Habesne
„nummos in area ?", „hebt gij duiten in kas ?"
Zóó werden de toekomstige staatsburgers door voorbeeld en leering in het gezin wijs. Dit was, naar Juvenalis
zegt : „de kanker die het begin van alle verderf vormde".
De kiem, door zulk een opvoeding gelegd werd op het
tooneel verder opgekweekt en tot rijpheid gebracht. De
platte, gemeenti voorstellingen, welke men in het openbaar in den schouwburg te zien kreeg, grenzen aan het
ongeloofelijke. Want, al mag men Juvenalis om de
bovengenoemde redenen niet in álle opzichten vertrouwen, zoo slechts de helft of een derde gedeelte waarheid
bevat van 't geen hij vertelt, dan is die helft of die derde
part reeds méér dan genoeg. De spil waarom in verreweg
de meeste gevallen de handeling draaide is, volgens
Juvenalis : echtbreuk en nog eens echtbreuk, die tot
allerlei vermakelijke verwarringen, maar ook van hoogst
aanstootelijken aard, aanleiding gaf. Wilt slechts die-

nen kon de vertooningen in de oogen van het publiek
aantrekkelijk te maken, werd niet verzuimd. Het is hier
niet de plaats Juvenalis in zijne beschrijvingen te volgen,
wanneer hij mededeelt hoe schaamteloos mannen en
vrouwen wisten te speculeeren op de zinnen van 't publiek,
hoe zij door grimeering en kleedij (of liever door gemis
hieraan?) bijval wisten uit te lokken. Om in korte woorden Juvenalis uitspraak samen te vatten : hoe zedeloozer
ce voorstellingen gegeven werden, des te gereeder mocht
men op een uitbundig succes rekenen.
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Bij de algemeene belangstelling, waarin de openbare
vermakelijkheden zich verheugden, zoowel bij rijk als
arm, bij oud als jong, laat het zich licht verklaren dat
dergelijke voorstellingen ook 't onbedorven gemoed van
de jeugd moesten vergiftigen, en van heilloozen invloed
moesten zijn. Hoeveel te meer, wanneer de akker door
de opvoeding te huis ontvankelijk was gemaakt voor
't giftige zaad ?
Niet minder k waad stichtte het keizerlijk hof. Terecht
zegt de dichter Claudianus ('t laatst der 4e, begin der
52 eeuw te Alexandrië) : „de wereld richt zich naar het
voorbeeld van den vorst" en even vleiend kon Plinius
de Jongere tot Trjanus in den Senaat zeggen (100 n.
Chr.) : „Wij wenschen u aangenaam te zijn, uw bijval te
„verdienen, iets wat personen die u ongelijk zijn slechts
„door steeds toegepaste buigzaamheid kunnen bereiken,
„zooda t weldra de geheele wereld zich naar de gewoonten
„van één man zal richten. Het leven des Keizers is als
„een censorambt : naar hem moeten wij ons vormen.
„Wij behoeven niet zoozeer een bevel, dan wel een voor„beeld." En ware dit voorbeeld nu maar alleen werkzaam geweest in schadelooze richting, zooals bijv. het
begin van Nero's regeering, toen op 's keizers vóórgaan
velen zich aan de welsprekendheid gingen wijden, er zou
geen ander kwaad gesticht worden, dan dat de markt van
leeraren in de rhetoriek plotseling werd overstelpt. Een
ander voorbeeld dat de geneesheer Galenus (2e eeuw n.
Chr.) ons geeft. Marcus Aurelius nam dagelijks een hoeveelheid theriakel in, als middel tegen een mogelijke
vergiftiging door slangenbeet. Gedurende zijn regeering
werd dit middel voor de ilo9 ci e ki ss °:n in zóó groote hoeveelheden vervaardigd, dat vaak de noodige grondstoffen
voor de samenstelling ontbraken ; „want", zegt Galenus,
„het is verwonderlijk hoe de grooten alles naapen wat
„de Keizer doet, of ten minste den schijn willen hebben
„hem na te doen." En, zonderling verschijnsel, hoewel
verklaarbaar, na Marcus Aurelius' dood hield de navraag
naar theriakel geheel op !
-
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Doch, van zelf sprekend, niet slechts schadelooze
voorbeelden vonden navolging. verfoeilijke intriges,
onverzadelijke hebzucht, gepaard aan ongeloofelijke
verkwisting, onmenschelijk woeden tegen 't leven en de
bezittingen van sidderende onderdanen, da zijn de
Sporen die wij kunnen nagaan van Tiberius tot I_)omitianus toe.
Juist in het volgen van het Hof vond men de gunst van
hoogex hand die men zocht en zóó geviel het dat men,
gelijk Juvenalis zegt, in die tijden onder de gunstelingen
in het Paleis bijkans géén edel karakter vindt. „Het is,"
zegt de dichter, „een zeldzaamheid, wanneer men een
„man uit voorname familie aantreft van rijpen leeflij d,
„eelt man die iets beteeken ".. „Comedianten zijn 't",
zegt hij elders, „zangers, dansers, vrijgelatenen, verder
„kruipende vleiers, die de omgeving vormen en het
„dagelijkseh gezelschap van een zich in de verzadiging
„zijner lusten badend vorst."
Het zou ons te ver voeren indien wij Juvenlis wilden
volgen in dc behandeling van al de onderwerpen waarover hij zijne verontwaardiging lucht geeft. Talrijk zijn
de voorbeelden van hebzucht, gierigheid, wellust zich
vertoonend in alle denkbare en ondenkbare vormen ;
van af de traditioneele kwaadaardige stiefmoeder, die
hare stiefkinderen ' ergiftigt, tot de geldzuchtige vrouw die
haren echtgenoot vermoordt. ; van de geldafpersingen
in de wingewesten tot de omkooperijen hij de rechtbanken. Juvenalis' betoog is één aanklacht tegen de
toenmalige maatschappij ; een aanklacht, die het goede
dat er ‘oor een niet-pessimist óók wel zal te vinden
geweest zijn, onbesproken laat. Eenzijdig ongetwijfeld
en niet onpartijdig.
Nog minder aanlokkend zijn 's dichters beschrijvingen
van zwelgerijen en braspartijen, welke in zijn tijd aan de
orde van den dag waren, als gewoonlijk bloeiende, wanneer intellectueel leven taant. Een opsomming zou ons
leiden langs Juvenalis' schildering van walgelijke tooneelen, waarbij wij kennis zouden maken met de midde-
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len, die 't vergrolde vernuft had uitgedacht om meer dan
éénmaal te kunnen genieten, wanneer de maag, verzadigd, geen plaats meer bood, om aan den lust tot eten
en drinken verder toe te geven.
Als een enkel bewijs dat men in Rome personen olie
veel capaciteit bezaten, n.l. tot 't verorberen `an voedsel, op prijs wist te stellen, diene Juvenalis' mededeeling,
dat men 7,ulke lieden tentoonstelde en hunne toeren
liet verrichten. Zoo verhaalt men dat onder Nero een
veelvraat te zien was, die het volgende menu in zijn maag
deed verdwijnen : een gekookt wild zwijn, een levende
kip met veeren en al, honderd eieren, honderd pijnappels,
draadnagels, glasscherven, een hoop bezemkruid, vier
servetten, een speenvarken, en een bos stroo. De schrijver
Suotonius deelt mee, hoe Nero gewild had dat bij levende
menschen zou opeten.
Voor de schildering van staaltjes van de onzedelijkheid, van moorden en martelingen, die de uitvindingsgeest, langzamerhand verfijnd, had uitgedacht is hier
geen plaats. De eerste en vijfde satyre leveren daartoe
hare bijdragen. Zij zijn te erg, te gepeperd voor onze
moderne begrippen dan dat \` ij er o\ er kunnen denken
_d a c ruit grepen te nemen.
Over de vrouw is Juvenalis niet te spreken. Hij is
geen vrouwenhater als Euripides, van wien gezegd werd :
„hoe zou Euripides ooit over een vrouw iets goeds zeggen ?" Maar ook háár striemt hij. Laat ons met enkele
versregels zien, hoe hij haar teekent in de zesde satyre.
'n Vrouw deed beter te zingen, dan dat zij de stad
gaat doorvliegen,
Dan de bijeenkomst van mannen en 't drukke gepraat
te verdragen,
I)an ten aanschouwe haars mans met soldaten in krijgstooi te babb'len,
Snoevend brutaal, met den blik in de hoogte en zonder
beperking.
Wat men in Indië ziet en wat bij den Thraciër vóórvalt,
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Welk een geheim er bestaat tusschen stiefhoeder en
haar behuwdzoon,
Wie er in Rome verliefd is en wie als „amant" er betwist
wordt ;
Zij weet te zeggen precies wie een baby wacht en óók
waunéér wcl ;
Weet ook met juistheid de woorden, d'intriges en streken
te melden,
waarmede deze of geile den een of den ander omstrikt
heeft .
Zij is 't, die kent alle praatjes en, hóórt zij er geen ; zij
verzint ze ;
Zuigt uit haar duim : rotsverschuiving, aardbeving en
overs troonring.
De h erboven weergegeven regels zijn de ergste niet door
Juvenalis aan de vrouw gewijd. Ze teekenen haar als
de stadsklets. De andere, immoreele eigenschappen laten
wij verder rusten. De vrouw staat ons te hoog, is ons te
heilig 0111 haar te bezoedelen. Nog 't een en ander over
een minder tegen de borst stuitend onderwerp : de verkwisting, eveneens door Juvenalis met voorliefde, niet
forsche trekken behandeld.
Dat de zucht naar weelde ook in de tijden der republiek reeds grooten omvang had gekregen, kunnen ons
mededeeliiigen van oudere schrijvers, bijv. Cicero, bevestigen. Deze vertelt hoe bijv. Milo reisde met een troep
muzikanten, die hij met zich meeham als eigen lijfkapel.
Sic toplus meldt dat Caesar altijd mozaïekvloeren voor
zijn teint meevoerde in zijn bagage. Mezelf de schrijver
verhaalt van Nero dat hij dooit reisde met minder dan
1000 rijtuigen in zijn gevolg, terwijl de hoefijzers zijner
muildieren van zilver waren gesmeed. In den volgstoet
zijner vrouw zouden 500 ezellinnen meegeloopen hebben,
die de melk moesten le N, ei en voor 't murgenbad, waaraan
de keizerin haar blank teint te danken had. Dit weeldevertoon miste zijn uitwerking niet op de minderen, die ook
't hunne bijbrachten tot uitingen van prachtlievendheid
-

238

EEN MORALIST UIT DEN OUDEN TIJD.

en kostenopdrijving. Voor nachtreizigers stonden sleepingcars ter beschikking ; voor liefhebbers van lezen, leeswagens met een reisbibliotheek en Martialis vertelt ons
dat v oor de reis opzettelijk uitgegeven en gebonden
reislectuur te koop was gesteld.
Naar „comfort", gezelligheid, werd niet gestreefd.
Pracht moest 't gemis hiervan vergoeden. De geringe
vulling der groote vertrekken met weinige meubelen
moest door de kostbaarheid der stukken worden goedgemaakt. Daaromtrent licht Juvenalis ons in. Hij spreekt
van tafels op ivoren voet, van rustbanken met schildpadden onderstel, van reuzencandelabres en gestikte
tapijten uit het Oosten.
Ook vermeldt hij als dwaze weelde, de voorraden van
zilver in de rijkelui's woningen in gebruik. Spanje was
het Peru van de oude wereld. Polybius vertelt ons dat
in de mijnen bij Nieuw-Carthago (Carthagena) 40.000
menschen arbeidden, die nevens Azië en Griekenland
hun cijns aan zilver naar Rome zonden.
Dwáás kan men de aanwezigheid van zoov eel zilver
zeker niet noemen. Het was een gemakkelijk te verplaatsen reserve-kapitaal, dat licht kon worden omgezet- of
verpand. Het was toen een gebruik dat nog heden ten
dage in zwang is en tijdens den grooten wereldkrijg bijv.
in ons land opleelde. Vraag slechts aan de handelaren
in zilverwerk, hoeveel zilver de boeren overal in den
lande hebben ingekocht voor hunne zoo overvloedig
verdiende winsten, vooral in de eerste jaren van den
oorlog.
Tot het huisraad, de meubeleering der woning rekende
men ook de slaven en weelde in het doode materiaal
bracht onwillekeurig weelde met zich in 't levende. Ook
over deze slaven spreekt Juvenalis, om den spot te drijven met de geletterde bedienden die hun heer schijngeleerdheid moesten bijbrengen ; om te vloeken tegen de
afschuwelijke liefhebberij, die kunstmatig gevormde en
misvormde dwergjes kweekte als rariteiten in de woningen der rijken. Tallooze beeldjes van brons uit dien tijd _
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vertoonen de leelijkste verkrommingen en vergroeiingen
en bewijzen dat Juvenalis' verwenschingen niet ten onrechte werden geuit.
Men moge aannemen dat de aanleiding van Juvenalis'
verontwaardiging sporadisch voorkwam, dat ze er was,
bewijst dat onze dichter geen leugenaar is, al vergrootte
hij 't kwaad om des te meer afschuw te wekken.
De Satyren van Juvenalis hebben ons veel doen kennen,
waaromtrent wij, zonder hem, in 't onzekere zouden
verkeeren of in den blinde zouden rondtasten.
Wij zijn hem daarvoor dankbaar en maken een voorzichtig gebruik van zijne leiding op 't glibberig terrein.
We krijgen meer en meer de overtuiging dat een maatschappij, opgebouwd glit elementen, zooals hij ze ons
schildert, niet kón blijven bestaan maar moest ineenstorten.
Dat wij echter mogen zeggen ï wij kennen den aanvang van den Romeinschen keizertijd uit Juvenalis, is
zeker onjuist. Een bijdrage tot die kennis levert de
satyrendichter wel, en Mommsen's woord behoudt
historische waarde : „De Romeinsche keizertijd wordt
vaker gehoond dan gekend"
Uli Md .

VERZEN

MORIE METZ-KONING.

EE N OUDE SPROKE.
Daar is een oude sproke, van een roos
Die eenmaal in de duizend jaren bloeit ;
Maar die in wildernis van dorens groeit
En die daar leeft een al te korte poos.
Daar is een oude sproke, van een man
En van een rouw die bij de dorens staan ;
Wanneer hun hand ten plukken uit wil gaan
Is die geboeid in angst van tooverban.
-

En als hun bleeke vingers toch vergaan
En in de dorens even samen zijn,
Dan ligt de roos gedood in dorenpijn
Dan zien ze elkander als ontwaak Len aan.
Daar is een oude sproke, van een kruis
Dat staat waar wegen van elkander gaan ;
Van oogen, die in moeheid toegedaan
Toch in zich vinden 't vredig Vaderhuis.

AANVANG.
In den cosmischen nacht
Was de rust van de godheid een vuur, dat wacht.
Vuur van liefde ongegeven ;
Kern van kracht ; kiem van leven.
In den cosmischen nacht,
Was der godheid gedacht'
In zichzelf gebleven.
Maar het ving aan, te stralen
Adem te halen.
Lichtkernen gingen gloren ;
Werelden werden geboren.
Uit de grenzelooze eeuwigheid
Trad de tijd,
Reeg uren aan uren

In eindeloos duren.
Wet stelde perken ;
Kracht wrochtte werken ;
Wil dreef het raderenheer
Van de werelden om en weer.
Haat en weer-stand ont-stonden
Strijd en straf werden ont-bonden.
Licht werd de keerzij van duisternis ;
Schaduw de keerzij waar luister is.
Wateren wekten de landen
Zeeën wekten de stranden.
Uit miljoenen ongezaaide zaden
Kiemden bloemen en bladen.
O. E. XX 8
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Dieren traden uit holen te voren
Werden in waters en gronden geboren.
En uit het Eene der godheid ontstond
Dat wat het andere in liefde verbond :
Man ende vrouwe,
Samen in trouwe
Tot Een die ze schiep weer in liefde vereenigd.
Samen tot Een in de liefde, die lenigt
Schrijnende wonde
Van twee, die ontstonden
Waar Een bij-één was in rust.

DE MAN SPREEKT.
In somber, donker leven onbegrepen ;
De starre vuisten star in 't stalen werk ;
Licht-bliksem, flitsend op een looden zwerk ;
Breed-uit en toch in kluisters saamgeknepen ;
Vervreemde voeten die van ketens sleepen ;
Verangstigd en toch starend arend-sterk ;
Gebroken kruis op een verweerde kerk ;
Een strijder, die niet weet van weenend dwepen..
Ik zie het komen van den nieuwen dag ;
Het rijzen van het werk dat vechten wordt.
Ik hoor den kreet die om verlossing mort ;
En weet het liegend wonder van mijn lach.
Ik weet de zon, die niet mijn ziel meer kent
En toch mijn ziel stil naar de zon gewend.

VERZEN.

DE VROUW SPREEKT.
Omhul mij met een wit gewaad.
De peinzing van mijn stil gelaat
Zij als een boek dat één maar leest :
Een bijbel, die ontv,ijding vreest.
Ik droeg het kruis door eeuwen heen ;
Ik ken den lach die 'k eeuwig ween.
Ik weet alleen, wat liefde heet ;
En 't heilig woord, dat niemand weet.
Omhul mij van een wit gewaad.
Besluier mijn gewijd gelaat ;
Want in mijn oogen, tranen-moe,
Daar doet een bloem zichzelve toe :
Een bloem, die toch wil opengaan,
Van bladen die ten hemel slaan,
En reiken, reiken naar het licht,
Gelijk de droom van mijn gezicht.
Mijn armen, armen strekken uit !
Mijn woorden, wonder van geluid,
Geluiden, die ik zelf niet weet,

Waarin ik steeds mezelf vergeet.
Omhul me met een wit gewaad,_
Besluier mijn betraand gelaat.
Leg om mij rond wat bloemen uit.
Bezing mij als een eeuw'ge bruid.
Ik ben zoo bang, ik ben zoo moe.
Toch viel het licht mijn leven toe ;
Toch is mijn hoofd omhoog gericht ;
Toch ken ik 't wetend Godsgezicht.
Omhul mij met een wit gewaad,
Vergeet de bloem van mijn gelaat.
Vergeet mijn bleeke weerloosheid :
Een broze bloem aan God gewijd.
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HET KIND SPREEKT.
Moeder gaf mij dezen dag
Als alle dagen een lichten lach.
Moeder weet, dat ik bloemen zoek,
Langs elken weg, in ied'ren hoek.
Vreemd en groot is het al om mij heen :
Ik zoo klein en zoo klein-alleen.
Licht zijn de waters ; de boomen hoog ;
Ver is het blauw van den hemelboog.
Vader ging. Is zijn liefde me bij ?
Liefst was ik altijd aan moeders zij.
Alles is zoo ver en zoo wijd.
Bang ben ik altijd om de eeuwigheid.
Bang zijn mijn oogen voor alles rondom.
Bang is mijn hand waar ik aarzelend kom.
Bang is het licht dat op 't hoofd me rust.
Bang is de zoen waarmee moeder me kust.
Is dit de morgen ? Is dit de dag ?
Is dit het eerste licht dat ik zag ?
Is dit mijn eigen stem die spreekt ?
Is dit mijn lach die de stilte breekt ?
Waar zijn mijn zusters, mijn broeders bijeen ?
Weten ze, wanneer ik bang ben en ween ?
Lief zijn de bloemen en lief is het licht ;
Lief is het lachende zonnegezicht.
Vreemd zijn de wegen ; de wouden zoo zwart.
Bevend bevreesd is mijn kleine hart.
Zijn er mijn handen wel eenmaal sterk ?
Kent er mijn hoofd de plicht van mijn werk ?
Hemel zoo ver, die zoo vriendelijk blauwt,
Wordt nu de wereld zoo zoet vertrouwd ?
Stil wil ik bidden : héél stil en klein ;
Blij als een bloem in de weide zijn.
Stil wil ik kijken, waar alles wacht,
Wetend, dat ergens wel moeder lacht
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LIEFDE.
De witte zon-weg ligt in 't eerste gloren.
Verwonderd doen de hooge vogels hooren,
Hoe weer een dag de velden overblauwt.
De gouden aren wachten zoet-vertrouwd,
Op 't blinkend zicht in pees-gespannen handen,
Op vrouwen, die de blond-bezonde banden
Gaan binden om de schoven opgetast.
De jonge morgen komt en lacht en wast
En langs- den witten zon-weg gaan de voeten
Der jonge maaiers, die elkaar begroeten
Met vleugel-woorden in het jonge licht.
Het leven is zoo jong op hun gezicht.
En lachend en wat achter zijn de vrouwen
Die kleine zorgen aan elkaar vertrouwen,
Soms fluist'ren van geheime minnarij.
De blanke en blauwe dag maakt allen blij.
Dan gaat het door den vonkelenden dauw :
Hel spritsend licht van pijlen goud en blauw.
En met zijn scherpe zicht, een wapen sterk,
Tijgt nu de man aan 't moeitevolle werk.
Breed wevend zwijgen gaat er van hem uit.
En de aren vallen met een ruischgeluid
Zoo zijn gewende hand ze nedervelt.
De zon komt op het bosch : een jonge held,
Die verder nu den dag verwinnen gaat.
De vrouwen zien bedeesd in zijn gelaat,
En vegen zich het zweet van 't voorhoofd weg,
Bindend de schoven in schoon overleg,
Zoodat ze in kunstvol wonder opgericht
Een vreugd zijn in het schouwend zon-gezicht.
Dan was er ééne vrouw, wier kleine lach
Soms naar den kant der kloeke mannen zag.
Haar oogen vonden daar twee oogen saam.
Ze wist den mond die zweeg daar haren naam.
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Ze bond de blonde banden en ze lachte,
Heel voor zich heen heur lief'lijke gedachte.
En hooger steeg de zon en stoeide 't licht.
De hoeden, breed, beschauwden het gezicht.
Een koele doek bedekte 't vrouwenhaar.
Aan stoere rijen stonden sterk en klaar
De schoven, in wier schaduw werd gerust.
En even was 't een hooge lachenslust.
Een kwinkslag en een gretig eten gaan.
Vier oogen zagen stil elkander aan.
En in de vrouwenoogen 't wonder lichtte ;
En in de mannenoogen 't wonder zwichtte :
Een blauwe vonk van overwonnen vuur.
Hel van den toren sloeg het roepend uur.
De blauwe dag was als een vlam geworden.
Om de al te groote hitte er enk'len morden.
Maar zij die minden, wisten maar alleen
Hun heim'lijk denken naar elkander heen.
En al de garven die daar ruischend vielen
Deden als knieën in aanbiddend knielen.
En ied're band, de schoven rond gebonden,
Wou als een ring der vrouwen trouw verkonden,
Daar was een zonne-zoening langs de hoofden,
Die niets dan liefde en lief geluk beloofde.
En telkens stal een stille blik den ander
Van twee die wisten enkel maar elkander.
Zoo weefde 't leven 't wonder in de borst
Die nog niet spreken, enkel hopen dorst.
En hooger klom de zon op 't blonde veld :
Een koning, die een liefdesprook vertelt,
En ziet gebeuren in zijn koningsoogen
Het wonder van het hoogste mededoogen.
En moe in 't maatloos geven van zijn licht
Was achter donker bosch de zon gezwicht.
Het roode wolkenbed was uitgespreid,
De moede held werd er in neergeleid.
En in de peppels riep een koel geluid :
Een enk'le vogel, als er 's avonds fluit.
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En lachend, en in woordeloozeli gang
Gingen de mannen en de vrouwen, lang
Tot bij het doc p, waar elk zijn woning had.
Wat kinders speelden blij bezij het pad
En riepen jokkend hier en daar een groet.
Rood rees het licht in laatsten overmoed
En spreidde een waaier langs den hemel uit.
De boomen ruischten suizelend geluid.
Sonore klanken trilden van den toren,
En in hun klank werd de avondster geboren.
En 't roezig haar zich strijkend van 't gelaat
Voor 't kleine spiegeltjen een meisje staat,
Een onbekende lach op haar gezicht ;
Heur eigen oogen op heur Zelf gericht :
Wat het toch zijn zou, dat hij háár verkoos ?,
En dat zij hem nu liefhad voor altoos ?
En langs het venster zong de wind een zang
Van Lief de's eerst' en allerliefst' verlang'.
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Dr. W. van Bemmelen. Wonderlijke geschiedenissen der
stof. Druk van G. Kolff en Co. Batavia—Weltevreden, z. j.
Ja dit zijn wonderlijke geschiedenissen en men vraagt zich bij het
lezen wel eens af wat de schrijver er eigenlijk mee voor heeft. Bij de
eerste geschiedenis denkt men een oogenblik, dat hij in fantastischen
vorm een populaire uiteenzetting van moderne physische theorieën
wil geven. Maar verder doorlezende ziet men, dat dat zijn bedoeling
niet kan zijn. De stof speelt dikwijls een vrij ondergeschikte rol, vooral
in „De Chineesche spiegel", „Het Orgelregister", en andere ; en waar
de stof meer op den voorgrond treedt als in „Het Kristal", „De
barende Berg" daar is het toch minder de stof op zich zelf dan wel
een soort demonische macht, die zij op de menschen uitoefent. De stof
is meer dan stof en de schrijver verwijlt met zijn geest in andere gebieden dan dat der natuurwetenschap. Hij spreekt over oude chineesche kunst en over muziek en — al noemt hij nergens den naam Poe —
men wordt herhaaldelijk verplaatst in de spheer der „Tales of mystery
and imagination". Moet men de geschiedenissen dan eenvoudig beschouwen als een reeks fantastische verhalen, die de schrijver meestal
aan een stoffelijk verschijnsel vastknoopt, maar die toch niets over
die stof behoeven te leeren ? Daarmee in strijd schijnt het feit dat
men in nagenoeg ieder verhaal een strekking kan vinden.
Misschien is het ook van minder belang in hoeverre het fantastisch verhaal of de strekking in de bewuste bedoeling van den schrijver hoofdzaak
was. Beide elementen kunnen wij in de „Geschiedenissen" aantreffen.
De strekking is, hoewel steeds aan dezelfde gedachtenspheer ontleend,
in ieder verhaal verschillend. Het zou bezwaarlijk gaan haar hier nader
aan te geven. Wat de fantastische inkleeding aangaat, die is dikwijls wel geslaagd en enkele verhalen zijn wel geschikt de belangstelling
te boeiën. Maar er is toch te weinig verscheidenheid in de verschillende
verhalen en de belangstelling verflauwt daardoor spoedig. Dezelfde
motieven keeren terug ; zoo zijn er vier verhalen, waarin de gedachte,
dat ieder in een door hem zelf geschapen voorstellingswereld leeft,
daardoor wordt aangegeven dat zij eindigen met een katastrophe,.waarin
de hoofdpersoon mèt het hem het naast omgevende gedeelte der
wereld vernietigd wordt. Wanneer wij b.v. het eerst lezen van een
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koortsende gewonde, neerliggende in de ruïne van een schouwburg, die
bij het bombardement van een stad in brand is geschoten ; zijn fantazie
bevolkt het half uitgebrande tooneel met allerlei gestalten, totdat een
nieuw inslaande granaat een eind aan zijn leven maakt en tevens het
tooneel waar zijn fantazie-gestalten zich bewogen van de aarde wegvaagt, dan is dat wel een suggestief beeld. Als wij dan echter ook lezen
van iemand die den tijd net den gang van een bepaalde klok vereenzelvigt, die vervolgens aan het peinzen raakt over de uitdrukking „als
de tijd stilstaat", die hij ergens leest, en die eindelijk -- wederom door
een granaat -- tegelijk met de klok vernietigd wordt ; als wij dan ten
slotte lezen van iemand die in een wereld van schaduwen leeft, tot hij
omkomt doordat een kast omvalt, waardoor tevens de kaarsvlam wordt
uitgedoofd, zoodat het spel der schaduwen op den wand heeft opgehouden te bestaan, dan zien wij dat deze geschiedenissen elkaar afbreuk
doen en dat de schrijver zichzelf schade heeft gedaan door meer te
willen geven, dan hij te geven had, wat hem ertoe bracht in herhaling
te vervallen. w.
A. van Collem. Opstandige liederen. Bussum. C. A. J.
van Dishoeck.

Van Collem's dichterschap heeft een breedheid en vlucht van verbeelding, die slechts wordt weerstaan door zijn politiek. Hij is een metafysische dichter geboren en wekt den geest uit de stof ; zijn visionaere
natuur overschrijdt de aardsche grenzen en voert een menschdom
voor oogen, dat aan tijdelijkheid en historische bepaaldheid ontheven is ; dit dichterschap is in kern en wezen religieus en kosmisch.
Een lied, dat „God" getiteld is, houdt deze strofen in :
Ik zou U willen weten waar gij zijt,
Uwe gestaltenisse zien oprijzen,
Ik wilde zien U met de handen wijzen
De wegen aan, die gij voor mij bereidt.
Ik heb U steeds gezocht in al mijn jeugd,

Ik zou U nimmer vinden, ik ben ouder.
En altijd weegt ge op mijn hoofd en schouder,
Maar nooit heeft uw geluid mijn oor verheugd.
Van Collenl is een God-zoeker, en dit geeft aan zijn verzen den
klank van diep verlangen, aandrift en vervoering. Maar tegelijk daarmee
is het socialisme een surrogaat dat in plaats treedt van het niet gevonden Goddelijke wezen ; en nu wordt daarvan de toekomstige zaligheid
verwacht ; de universaliteit van dezen dichterlijken geest wordt dienstbaar gemaakt aan de partikulariteit van het politieke stelsel en der
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bepaalde gewenschte oekonomische verhouding. De term „socialisme"
voert geen breed dichterlijk geluid mee en daarom klinkt hij in het vers
alsof in een carillon tusschen de bronzen klokken er een hing van
papier maché. Het ligt bovendien niet in de geestelijke natuur van
van C. om dichter te zijn voor de „proletaren" ; hij is daartoe te zeer
uit andere gedachtenwereld geboortig dan zij. De opstandigheid zijner
liederen zou beter in de lijn van Byrons Cain en Shell:y's Prometheus gevoegd hebben, waar in het ideëele gebleven wordt, dan dat
zij met een politieke konstellatie in een historische maatschappij van
doen heeft. Ik vermoed dat weinig „proletaren" deze dichtkunst van
voldoende belang achten om zelfs in de verte naast de loonkwestie
te kunnen meetellen en dat de vereerders dezer poëzie te vinden zijn
bij hen, die ook in een volmaakte proletaren-maatschappij (aangenomen dat zoo eene mogelijk ware en zich verwerkelijkt had) niet
meer zien dan een aardsche gebrekkigheid. Wanneer de dichter tot
het levend inzicht komt van de Universeele noodwendigheid, die
evengoed heden als morgen geldt, zal hij komen tot een liefde voor God
en menschheid die alle gistende heftigheid te boven is.
Doch luister naar dit lente-lied (dat ik gedeeltelijk overneem)
Wanneer het lente worden zal ?
Reeds bloeit de vlier en ritselen de gronden,
De trage beken krijgen duizend monden
De lente, lente.
Wanneer het lente worden zal ?
Aan strakke lucht een helle ster gaat loopen
De heide legt een blad van purper open,
De lente, lente
Wanneer het lente worden zal ?
Hoort gij den nacht ? de schemering wordt klare
Uit de zee-diepte rijst een blijde mare
De lente, lente
Wij zijn de vlier, de ritselende gronden,
De trage beken met de duizend monden,
De helle ster, die aan de lucht ging loopen,
De paarse heide, die kwam lichtend open,
De komers die den schemer maakten klare
Wij zijn de makers van de blijde mare —
Schermutseling, die opsteeg van de velden
De Dood zijn wij en komen menschheid melden
Haar lente, lente, lente.
--
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Nachtwaken. Door Frits Hopman. Amsterdam. H. J.
W. Becht.

Een reeks van verhalen, te kort van adem oni novellen te kunnen
heeten ; prachtig verteld. Het lijkt soms alsof de schrijver bij Poe
in de leer geweest is om van hein het talent der geheimzinnigheid af
te zien. Vele dezer verhalen spelen aan de grens van het mogelijke,
maar de verhaaltrant is zoo overtuigend, dat men aan het einde pas
merkt te zijn beetgenomen of niet beetgenomen ? in elk geval
geboeid. Daarbij beschikt de schrijver over een groote hoeveelheid
kennis, wetenschappelijke en feitenkennis, die aangewend wordt hetzij
tot terloopsche staving van de verwekte verbeeldingen, hetzij tot
teekening der situatie. Dit savante verhoogt de waarschijnlijkheid
en geeft aan de litteraire aantrekkelijkheid een eigenaardigen smaak.
Het vlotte proza, de klare, gemakkelijke trant van beschrijven, de
voortgang van het verhaal, dat nergens hokt, springt of sleept ; de
rake keus van woord, beeld en vergelijking, maken dezen bundel tot
feuilletonarbeid van de aangenaamste soort. De beeldende en schilderende kwaliteiten van H's proza zijn telkenmale verrassend ; de
weergave van herinneringen zooals in Praeterrita heeft de klaarheid
en verve van een schilderstuk. Overigens stelt zich de schr. geen
andere taak dan den lezer bezig te houden, waarin hij uitnemend geslaagd is. B. DE H.
René de Clercq. Maria Magdalena, Bijbelsch verhaal in
Verzen. Amsterdam. S. L. van Looy.
In de kunst van het verhalend gedicht is René de Clercq een meester ; met een paar regels teekent hij landschap, omgeving of handeling
en voert een tafereel voor oogen. Zijn verstrant heeft de vlugheid van
beweging waardoor het verhaal nooit sleept of stil staat. Hier en daar
doet het door zijn vlugge tempo aan een film denken. Een reeks van
gezichtsbeelden trekt voorbij ; bewegelijkheid ligt ook in het onregelmatige der afwisseling van lange en korte regels en regelgroepen.
Daarbij komt dat het rijm in de regels wegdrukt, terwijl het door den
afstand tusschen de rijmwoorden, die vaak zeer groot is als dan niet
wordt opgemerkt. Het momentane oponthoud dat meestal door het rijm
in de beweging van een vers wordt teweeg gebracht, komt hier niet voor.
In dit bijbelsch gedicht wordt het verleden der magna peccatrix
slechts als herinnering aangevoerd. De dramatiek van den overgang
uit zonde tot heiligheid wonen wij dus niet bij ; René de Clercq's dichterschap zou daarin niet slagen ; veeleer is zijn verbeelding episch-lyrisch ;
hij beschrijft zijn personen in hun handeling en gestemdheid en omgeeft
ze met de atmosfeer van licht en lucht en plaatst ze in landschap of
menschenwereld. Zoo ontstaat een pikturaal dichtwerk.
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Zeer fráai is de episode van Judas, die in Jezus den volksbevrijder
verwacht en de menigte op haar verlossing uit het Romeinsch gezag
voorbereidt ; en van de wijze waarop hij en de menigte worden teleurgesteld, nu Jezus' doel een ander schijnt, door Maria eer dan door
Judas begrepen.
Iskariot morde
Maar Nabor ziende zag Maria
En den Heer
als wezens van een hooger orde
omgeven door een stroom van zingend licht.
De beschrijving van Jerusalem op den dag van Jezus' rechtspraak,
zooals Maria de stad ziet, na den roemruchten dag van Jezus' intocht,
is gelukkig door kontrastwerking met deze :
Groote zorgen
kwamen over haar
Hoe leek de stad veranderd !
Geen palmen meer
geen prachttapijt van neergespreide kleederen,
geen jubelzang, geen lied.
In blinkende geledel en
trokken krijgers uit met veldtrompet en standerd.
Priesters volgepropt niet gift en waan
stapten traag en trotsch, uitkijkend naar begroeting.

Veel luide lieden liepen door de straten
en bleven bij ontmoeting
van bekenden mededeelzaam staan.
Doch jongeren ontwaarde Magdalena niet.
Minder gelukkig is het gedicht waar het zich in woordkeus letterlijk
aan de evangeliën houdt en het evangelische verhaal navertelt. De
lezer krijgt hier den indruk dat hetzelfde niet tweemaal kan beschreven worden en dat het rustig breede der Evangelie-schrijving ontbreekt.
Vooral in „Golgotha" ontbreekt het grootsche, dat slechts door symbolische aanduiding gewekt wordt.
Wat wij in tegenstelling niet het Renaissancistisch princiep Gothiek
noemen in de letterkunde is het beginsel van deze dichtwijze ; ook
het evangelisch navertellen is daaruitvolgende ; maar tevens een
gemoedsaanduiding als deze :
Ademloos in de ademlooze lenigt,
die luisterde op des Meesters woorden,
stond Maria naast zijn moeder, blank en stil,
en wist haar oogen in zijn stralende oogen
en in haar hart zijn wil.
B. DE H.
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Volker. Verzamelde Lyriek. Amsterdam. P. N. van
Kampen.
Het woord vooraf bij dezen bundel meldt niets over persoon van
den dichter noch over den tijd van verschijning zijner verzen, hier
verzameld. Het incognito wordt strikt bewaard. Ook de bundel zelf
verschijnt zonder jaartal. Het zou gewenscht zijn te weten wanneer
de verzen gedicht zijn. De verzameling is veel te uitgebreid. Het ware
beter zoo de dichter de eerste zes van zijn vijftien boeken niet had
opgenomen daar ze voor herdruk niet belangrijk genoeg zijn. Deze
bevatten „eenvoudige" poëzie. Zeker valt de eenvoudigheid zooals
de voorrede meldt niet te verwarren met huiselijkheid, maar, ook al is
de huiselijkheid vermeden, zoo is de belangrijkheid nog niet gewonnen.
Eenvoud moet diepte hebben zal ze belangwekkend zijn. In het zevende
boek wordt de toon een andere. Dit boek bevat sonnetten, zij zijn niet
meer „eenvoudig" en er zijn zeer goede bij (Rudel, Thais, Heer Halewijn).
Toch zijn zij nog niet het beste gedeelte in de verzameling omdat de
volle virtuositeit van het sonnet te zelden is bereikt. Belangrijkst
schijnen vlij de Oden en de Elegieën. Er zijn hier wel eenige aanmerkingen te maken aangaande de zuiverheid van het klassieke rythme,
maar deze gedichten hebben eigen toon en inhoud.
De vreugdegeboornen
Die 't licht der blijheid in zich dragen
Zijn sterker door der menschen gunst en
De liefde der Goden.
Het werk hunner handen
Groeit schooner op tot rijker leven
En hun gedachte wiekt zich lichter
Ten blauwenden hemel.
Deze verzen bewijzen de vereering voor zekere zijde van Goethe's
wezen en bevatten een levensleer die in het Rome van Augustus verwantschap zoekt. Een elegie als Fortuna (bl. 70) heeft een atmosfeer
van aesthetische ethiek die Vosmaer's kring in de gedachte roept.
Er is in deze verzameling genoeg wat een kleinen bundel zou sieren. Van
de latere lyriek noem ik : Kerstliedje (75) ; De Sterren (87) ; Berusting (92) ; Regendag (98) ; Maskerdans (102) ; Carillon (109) ; Melancholia (110). Ook goede „kleindichtjes" zijn er bij. Het volgende heet
„de Veilige Kant".
Zeer velen gaan bij ons naar 't graf
Met ieder eerbewijs beladen
Omdat zij steeds in 't leven afEn nooit iets hebben aangeraden.
B.
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Uit mijn dagboek. Gedichten I door J. G. van der Haar.
's Gravenhage. Van der Haar en van Ketel.
ze zijn nu eenmaal geschreven, gedrukt, uitgegeven
Zulke verzen
op mooi papier en ter beoordeeling aangeboden
Maar dit alles
was niet noodig geweest. Het schrijven der gedichten laat ik daar ;
daar is niets tegen ; niet slechts het talent heeft recht om zich te uiten ;
maar slechts het talent behoeft uiting in het publiek. De oude poëziealbums moesten weer in eere komen, waarin iemand, die wel gaarne
een vers bedenkt, zich zou kunnen verdienstelijk maken. De verzen
van v. d. H. zijn niet slecht, nu en dan lijkt er wel iets te zullen komen,
maar het komt niet. Er is niets daarin wat treft, trekt of na lezing doet
terugverlangen. Ze zijn geen gerijmel, sommige regels zijn wel poëtisch,
maar elk vers in zijn geheel doet niets en levert niets op ; geen is verrassend, aangrijpend of belangrijk. Onmacht is het algemeene kenmerk. Ze bewijzen dat open te staan voor natuurindrukken nog geen
dichterschap is ; daartoe behoort een sterke verbeeldingskracht,
het vermogen om taal te scheppen en vooral een innerlijke aandrift,
die men aan het vers navoelt als zijn wellende bron.
B. DE H.

J. W. de Boer. De Kolk in de Kreek. Rotterdam.
W. L. & J. Brusse's Uitgevers-Maatschappij.
Voor hen, die zich ernstig bezighouden niet de problemen van de
„rijpere jeugd", zal dit een zeer merkwaardig boek zijn. Het is geschreven onder den overweldigenden indruk van de verwarring en
den strijd, die in veel jonge levens een tijd van overgang meebrengt.
„Als de sluizen open gaan, tolt en dolt en kolkt het water wild, pas
verder-op is een gelijkmatige verstrooming". Die gelijkmatigheid
is een hoop voor de toekomst, die kolking is het heden.
Kenterings-leeftijd in een tijd van kentering, kentering ook in de
opvattingen omtrent het liefde-leven — het is geen wonder dat de
jonge menschen in dit verhaal zich bewust zijn van velerlei weifeling
en benauwende verwarring. Kinderen van de toste eeuw, doorleven
zij dit zeer bewust, over-bewust soms en „scherp antocritisch", zooals een hunner het als ideaal stelt. En, kinderen van een overgangstijd, waarin de oude waarden geen steun meer bieden, en nieuwe niet
gevonden zijn, zoeken ze steun bij elkander, voelen zij zich alleen aangewezen om het uit te vechten. Er is een klacht telkens hierover, die
soms tot een aanklacht wordt. Zoo, als Lonny klaagt over de verwijdering van haar moeder, sinds de groote vragen gekomen zijn, de
vragen waarop nu Hans, die haar vriend wil zijn, het antwoord maar
geven moet. En Hans, die steun zal geven, is zelf een wankele. Het
toeval hield hem vroeger drijvende, omdat hij verankerd lag aan
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enkele piëteiten, maar datzelfde toeval zal hem van zijn ankers slaan.
En de klacht, die haast een aanklacht is, herhaalt zich in de woorden :
„Het is eigenlijk een volgroeid gemis, dat velen van ons, jongens
met bloed, zoover brengt — : een diep gemis aan iets teers, bindends,
vooral in onzen jonge jaren, als we nog braak liggen , een God ,
een thuis , een begrijpend mee-leven , een meisje maar
in elk geval iets heel broos, dat ons bindt". In dat gemis zoekt Hans
steun bij Hajo Haynia, een eigenaardige half-reële, half-symbolische
figuur, den iets ouderen vriend, in wien vaak de schrijver zelf spreekt.
Hajo, die 't sterkst zich de kentering bewust is, die mee wil helpen
wekken het Begrip, dat bevrijden zal, maar die niet sterk genoeg is
0111 verlosser te zijn. Hajo vertegenwoordigt het ideale, dat is in ieder
mensch, en dat is zijn macht, slaar zijn zwakheid is, dat dat ideale te los
is van het reëele en daarom ook voor Hans, het kind van de kentering,
geen blijvende hulp kan zijn.
De schrijver leeft dit leed van velerlei onvastheid Mee, belevend
ook hierin liet „snakken naar verlossing, dat over gansch de wereld
vaart", maar even sterk beleeft hij die andere realiteit dezer jaren :
het bewustzijn van een nieuwen tijd die nadert, de vreugd, daaraan
mee te bouwen. In het eerste staat hij vlakbij de jonge nienschen, die
hij teekent, is hij een hunner, in dit tweede staat hij boven hen, ziet
hij dieper en wijder den gang van hun leven. Dit geeft een achtergrond
van licht en wijdheid aan zijn boek.
Voor den schrijver is de realiteit van het kwade, die Hans lokt als
het „werkelijke leven", niet het leven, „dien roerigen stroons dien
niemand overzien en volgen kan, maar hoogstens een kreek ervan als
men aan den oever staat, waarin het ongeziene van den bodem losgewoeld wordt en naar boven komt drijven en andere dingen omlaag
gezogen worden
Achter die kolk ziet hij den breeden stroom, — het werkelijk leven
is nicer en ruinier dan de enge kring, waarin het meerendeel blijft
ronddraaien. Dat is zijn optimisme, waarin zich de gezondheid van een
nieuwen tijd openbaart, Scharten heeft kort geleden gezegd dat de
Nederlandsche literatuur sterk was in het weergeven van „ondergangen". Hier is ook een „ondergang" gegeven, maar de schrijver
eindigt niet een zonnigen zondagmorgen, waarop een slanke hooge
boot de hoofdpersonen snel stroom-afwaarts voert „den einder, nevelig
van beloften, tegemoet. Dit is symbolisch, zooals telkens zijn natuurbeschrijvingen ook zijn. Na de „wankelen" ziet hij komen een geslacht
van sterken. Even bewust zullen zij zijn, naar beheerschend de menigten
hunner gevoe'ens en gedachten, ze leidend als een, die niet verdwaasd voorop rent en verdwaasd gevolgd wordt, maar als een die
ruggelings met uitgestrekte armen het geweld van hun dringen tegenhoudt, maar zichzelf er door laat voortstuwen. Dit ideaal, van de
vol-levende, mar beheerschte persoonlijkheid is al eenigszins gegeven
in de figuur van Do, de langzaam, harmonisch volgroeiende.
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Is de schrijver van dit sympathieke boek, vol realiteit en vol romantiek, vol klacht en vol optimisme, een kunstenaar ? Dit is moeilijk
te zeggen. Er is een zoo eerlijk en zoekend waarnemen van het leven,
het jeugdleven vooral van nu, dat het niet te verwonderen is, dat de
schrijver meer zijn menschen nadert van eigen wezen uit dan dat hij
ze scheppend van binnen uit geven kan. Daardoor staat hij, als
„kunstenaar" nog te onvast tegenover zijn scheppingen, nu eens, uit
hooger en rijper begrip, hen doorziende, dan weer naast hen staande,
meelevend of bewonderend, om dan op eens weer, in zeker sarcasme,
hen los te laten. Zijn psychologie is eerlijk, ze begrijpt veel en voelt
veel intuitief aan, maar ze is niet vast en rijp genoeg om geheel zelfstandig levende wezens te scheppen ; te vaak worden zijn figuren
onwezenlijk, doordat de schrijver zelf door hen spreekt. Of — ligt dit
niet aan zijn psychologie — maar ontbreekt hem de eigenlijke kunstenaarsgave, die scheppen doet ? Is het geen onrijpheid, maar onvermogen, waardoor dit boek, bij al zijn goede qualiteiten toch geen „kunst"
is geworden ? Later werk zal hierop het antwoord geven. Maar al is
dit dan geen of „nog" geen kunst, als „document humain" van dezen
tijd is het een zeer belangrijk en in zijn eerlijk zoeken naar een nieuw
leven van realiteit en zuiverheid, een zeer sympathiek boek.
A. C. S. DE K.
Voorts zijn door de redactie ter aankondiging ontvangen de navolgende boekwerken :
J. W. Schotman. Ons Brandend Leven. Amsterdam. P. N. van
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Ernest Claes. Oorlogsnovellen. Met een voorwoord van J. de
Cock. Uitg. van de Vlaamsche Boekenhalle te Leiden, 1919.
J. W. Schotman. Van de wankele morgen. Amsterdam. P. N. van
Kampen & Zoon, 1919.
Valborg Isaachsen—Dudok van Heel. In het Heiligdom. Boekhandel en drukkerij voorheen E. J. Brill te Leiden, 1919.
G. van Hulzen. Aan 't Lichtende Strand. Mij. voor goede en
goedkoope Lectuur. Amsterdam, 1919.
Dr. W. P. Hubert van Blijenburgh. Handleiding voor het onderwijs in de Gymnastiek. Rotterdam. W. L. en J. Brusse's Uitgevers
Mij., 1920.
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en Cultuur. Red Theo van Doesburg. Afl. 5, 6, 7 en 8.

OUDE EN NIEUWE BEDEELING.
(Oper Religie in Kunst).
DOOR

Dr. J. D. BIERENS DE HAAN.

I.
Er is van Plato een uitdrukking vol beteekenis, een
dier zeldzame vindingen die, in de werkkamer onzes
geestes ter bewaring gegeven, tot richtsnoer van het
denken aanwendbaar zijn. Wie den zin daarvan verstaat
sluit met haar werelden open. Het is in „den Staat"
dat Plato haar bezigt, ter plaatse waar hij de Idee van
het Goede als één en eenig Principium van de ideeënwereld stelt. De ideeënwereld is ware wereld van wetmatigheid en orde, voor het denken wel, maar voor de
waarneming niet kenbaar, en van welke de ervaarbare
wereld, die zich aan onze zintuigen voordoet, niet meer
dan een vertroebeld afschijnsel is. De ware wereld nu
veronderstelt een ideëele eenheid, de Idee van het Goede,
d. i. de Idee der ideeën, als haar universeel Beginsel.
Dienaangaande bezigt dan Plato de uitdrukking dat zij
„het wezenlijke te boven", bovenwezenlijk is (epekeina
tees ousiaas). God als wereldgrond is bovenwezenlij k 1 ).
1) De ken-theoretische opzet van Plato's wijsbegeerte verhindert
niet een metafysische aanwending der Ideeën, en voorkomt tegelijk
dat de Ideeënleer de leer eener andere tweede werkelijkheid zou zijn
naast de zinnenwereld. Zij is de leer van de wereld anders.
17
O. E.XXp
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Men kan dezen term vernemend, hem voor gezegd
houden en in de archieven der filosofie-geschiedenis
opbergen, waarbij zijn levenswaarde wordt miskend
en het in hem geborgen zaad zijn ontkieming mist. Maar
zoo wij Plato's uitdrukking in gedachte houden, blijkt
zij een diepe en juiste aanwijzing te bevatten tot begrip
van religie en kunst, zoowel voor lang-verleden als voor
later tijden. Zij is ontsproten aan de religieus-wijsgeerige
bezinning van den grootsten denker.

-

De wezenlijkheid, waar boven uit het Platonische
woord wijst, is het wezenlijk d. i. algemeen-menschelijke.
Het menschelijke, waaraan wij deel hebben, en dat wij
in minder of meerder mate in ons denken en leven uitdrukken, is eeuwige menschelijkheid, onderscheiden van
het minerale, plantaardige en dierlijke. De idee van het
menschzijn is éen en dezelfde in allen, weshalve van een
broederschap der menschheid gesproken wordt, niet
krachtens valsch pathos, maar krachtens ON ertuiging.
Het algemeen-menschelijke is de inwonende Godsgedachte, die ons innerlijk zijn bepaalt en die zoowel in
redelijke bezinning als in zedelijke bewustheid is verondersteld. Alle zedelijke wetgeving immers spreekt
tot allen en herkent in allen hetzelfde zooals de rede
zich op algemeene geldigheid beroept.
Ten opzichte nu van dit „wezenlijke" geldt de uitdrukking boven-wezenlijkheid. Het wezenlijke waarboven Plato's gedachte stijgt is het. wezenlijk-menschelijke. Het stijgen is bij hem niet de opklimming naar
een andere wereld, maar een verheffing tot hoogeren
graad des Zijns.
De religie richt zich op het bovenwezenlijke. In haar
die het streven, verlangen en bezinnen der menschen
in een hoogste aspiratie saamvat, blijkt zijn geestelijke
verhouding tot het Universum. Hier nu doet zich een
onderscheid voor, dat in alle tijden de menschelijke
bewustwording geldt, zoowel in de geschiedenis van het
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menschdom als van de persoonlijkheid ; het onderscheid
tusschen Oude en Nieuwe Bedeeling. De religie richt
zich op het Bovenwezenlijke. Deze gerichtheid stelt zich
op twee manieren in, nl. op de manier der Oude Bedeeling
en der Nieuwe. Het Bovenwezenlijke kan gekend worden
in tegenstelling of in éénheid met het menschelijke ;
daarin kan een verband met de menschelijkheid verloren
of gevonden zijn ; het Goddelijke is ten opzichte der
wezenlijke menschelijkheid het hooger-onverwante of
hooger-verwante ; het is duistere afgrond des zijns, of
lichtende berghoogte ; eeuwige schrik of oneindige heerlijkheid ; groote onmenschelijkheid en God-monster óf
eeuwige lichtgrond van ons innerlijke wezen en vloeiende
bronwel van het geluk. Naar deze tegenstelling zijn
Oude en Nieuwe Bedeeling onderscheiden.
In deze twee vormen treedt het boven-wezenlijke
ons tegemoet in de geschiedenis van het menschelijk
denken, gelooven, bezinnen en scheppen.
Oude en Nieuwe Bedeeling zijn niet vooral een tegenstelling in tijd of in plaats, hoewel zij ook in historische
kultuur-perioden en gebieden zijn na te wijzen ; veeleer
een onderscheid van zielkundige beteekenis. In iedere
ziel die tot haar diepte komt, is de tegenstelling van oude
en nieuwe bedeeling doorleefd ; maar hetgeen algemeen
psychologische wet is, heeft tegelijk in de historische
kulturen een nevenvorm en is juist daar het best te herkennen. Wanneer wij het Aziatisch Semitendom en het
Europeesch Hellenendom aan elkaar tegenoverstellen,
dan is de tegenstelling van oude en nieuwe Bedeeling
op historisch-kultureele manier voor onze oogen hoewel
slechts bij benadering, daar in elk dezer kulturen ook
liet tegengestelde psychologisch aanwezig is en mede
zijn uitdrukking vindt, hoewel in de minderheid. De
theologische beschouwing, die het onderscheid der Bedeelingen nergens anders vindt dan tusschen de Oud-Testamentische en Nieuw-Testamentische gedachtenwereld,
miskent het universeel karakter dezer tegenstelling,
naar algemeen-psychologische beteekenis. Zij vereenzij-
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digt het algemeene tot een specifiek geval van onderscheid tusschen Christendom en Jodendom. Maar evenzeer als in Israël een element van nieuwe Bedeeling levend
is, is in het historisch kerkelijk Christendom een groote
hoeveelheid oude Bedeeling overgebleven, zooals aan
te wijzen is niet slechts in den populairen vrees-godsdienst der menigte, maar ook in de mentaliteit van godsdienstige koryfaeën als Tertullianus, Augustinus, Luther,
Calvijn.
De tegenstelling der beide en de overgang van Oude
tot Nieuwe bedeeling is een geval der geestelijke kultuur
n het algemeen en ten allen tijde.

I I.
Wie omdoolt tusschen de monumenten van het Assyrisch verleden ondervindt den schrik van het Goddelijke.
Geheimvol en angstwekkend is de Godsmacht, zooals zij
in Niniveh is beseft. Wie het groote paleis te Khorsabad
binnenging, trad langs de stier-kolossen met hun grimmig-dooden blik ; zwaar de pooten en hoeven, als vastgezet in hun voortschrijden ; machtig de dierlijven en
de staarten met hun gevlochten uiteinden, stijf de gevlochten haarsiersels aan rug en flanken ; geweldig de
uitgeslagen arendvleugel, die over den geheelen stierrug uitspant en mede de borst omvat ; de groote met
tiaar en kroon gedrukte menschkoppen met hiëratisch
gevlochten baarden en lokken, drukken niets m.enschelijks uit. Er is een Moloch-achtige ongenaakbaarheid
en geweldsmacht in deze koninklijke Godslichamen.
Zij wekken vrees en benauwing ; de wreede magie eener
onredelijke priestermacht schijnt hier te fluisteren van
een onverzettelijken Godswil, waarvan imperialistische
koningen de genadelooze uitvoerders zijn. Met de menschelijkheid, menschelijke natuur, rede, liefde en wijsheid
heeft deze Godswil niets te doen ; misschien kan hij met
vele en rijke offers, misschien met pijniging en handenwringen verheden worden, maar deze verbidding houdt
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geen gevolgen in ; zij hangt aan hoogere willekeur ; het
bovenwezenlijke is slechts genaakbaar in hiëratische
handelingen eener vormelijke priesterschaar. De groote
domheid dezer stiergoden sluit wreedheid in ; het bovenwezenlijke is redeloos.
Het is niet moeilijk in het Oud-Testamentisch Israël
parallel te vinden voor deze mentaliteit ; de schrik der
wet ; de ti uurgloed van Jahve ; de verpletterende bedreigingen ; de onophoudelijke toorn ; de ongenadige veroordeeling van kultuur en welvaart ten bate van onvermengde Jahve-dienst ; de barre eenzijdigheid der Eliafiguur. -- Ziedaar zoovele belijdingen der bovenwezenlijk onmenschelijkheid an het Goddelijke.
Nergens zoo sterk beseft men deze mentaliteit als in
de kunst. Doorwandel met groote aandacht de zalen van
het Britsch Museum ie Londen en besef in welke
atmosfeer gij leeft, nu gij voor de Assyrische monumenten
stilhoudt. voel den schrik Gods op u afkomen. Op andere
wijze spreekt het Egyptische dezelfde taal, al is hier
grooter verscheidenheid wegens de grootere tijdruimte
en al heeft het monumentaler werk, waarop wij hier
doelen, in sommig opzicht een dichter nadering tot het
humane ; daar het niet volkomen onpersoonlijk is. Zeker
heeft Egypte ook innerlijker wijsheid gesproken en aan
de Nieuwe Bedeeling deel gehad, zooals thans ontcijferde
inschriften bewijzen ; allicht straalde ook in Assyrische
gemoederen een beter verwachting ; maar de taal, die
zijn monumenten spreken, is duidelijk en onweerlegbaar.
Zie den kolossalen arm en hand, van een machtige
statue afgebroken, de reuzenkop van Ramses II, onpersoonlijk en overweldigend ; de dierkoppige goden, de
granieten scarabaeus, den hippopotamus-god met zijn
opgericht lichaam en vooruitgestoken muil om wien gij
niet waagt te lachen dan blijkt u een religie en mentaliteit, voor welke het bovenwezenlijke Gods tegengesteld
is aan de menschelijkheid 1 ). Gij beseft de Oude Bedeeling,
1) Nergens zoo als in Egypte bestaat een tegenstelling tusschen
esoterischen en exoterischen godsdienst. In het monotheistisch esote-
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de monsterlijkheid der tot Godheid verklaarde Onrede.
Timor fecit deos.
Deze mentaliteit is nooit uit het menschdom verdwenen.
Zoolang de m,ensch het Goddelijke tegenover zich denkt,
is hij in de Oude Bedeeling en vreest het ergste ; de
almacht der Goddelijke willekeur, die hij handenwringend
poogt om te bidden, ontzet hem. Of met stille berusting
onderwerpt hij zich aan het onweetbare, de hoop op
een onberekenbare genade in zijn hart verzwijgend.
Deze Godsangst is in de gemoederen nagebleven hoeveel
eeuwen later ook zij leven- dan toen het paleis te Khorsabad ontworpen werd. Wie den schrik van het Oneindige niet weet uit zielsondervindingen, staat voor een
geheele Bedeeling der gemoedskultuur als ` reenldeling.

Het geeft een indruk van zingende bevrijding, zoo
iemand uit de Assyrische wereld in de Grieksche overgaat.
In het Britsch Museum geeft een der Egyptische monumentenzalen een doorzicht naar de zaal van het Parthenon
en ziet de verwonderde beschouwer verder en voor zich
uit de Grieksche goden in hun menschverwantschap,
blinkende in het roomwitte marmer. Wit zijn de marmers
niet, maar zij schijnen lichtend uit de donker granieten
Egyptische wereld gezien. Koud zijn zij niet, al rijzen zij
ongekleurd boven hun architraaf, maar helder en als
met hooger blijdschap overstraald.
Toch zijn wij de Grieksche monumenten aanziende
niet vergeten, dat wij de Aziatische hebben bewonderd
en prijzen hen niet ten koste van deze, maar wij zoekeb
risme is alle afbeelding van het goddelijke verboden ; elke god is
naam voor een kwaliteit der onnoembare Godheid. Toch is ook hier
de majesteit der scheppingsidee hoofdinhoud der religie. In de exoterische religie de godsgestalten (bijv. Taoer de booze hippopotamusgod) te verklaren uit totemisme wijst misschien de afkomst, geenzins het gehalte der religie aan.
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naar het volle begrip der waarde-verhouding en achten
het bovenwezenlijke, in het Aziatische en Egyptische op
abstrakte wijze verkondigd, een waarde die niet mag
verloren gaan en voor welker universeele beteekenis
Plato ten getuige staat. Deze grootste der Grieken waarborgt ons, dat ook in Grieksch-gezind bewustzijn het
Bovenwezenlijke zijn gelding heeft:
Het Grieksche denken munt boven het Aziatische uit
door zijn organischen samenhang ; het denkt de wereld
als geheel en ziet de wereld- en levensgebieden in onderling verband. Wanneer Plato van het Bovenwezenlijke
spreekt, rukt hij dit niet uit den kosmos los, noch plaatst
het terzijde van de levende werkelijkheid, maar denkt
het in diepere eenheid met deze verbonden. Het symbolische denken der Assyrische en Egyptische kunst gedraagt zich anders : het handelt abstrakt ; d. w. z. afgetrokken, lostrekkend, uit elkaar scheidend. Het Goddelijke wordt daarin losgemaakt van het menschelijke en
tot een geheimzinnige apartheid verstard. In de sculptuur vindt deze gedachte haar uitdrukking door een
onnatuurlijkheid en onbewegelijkheid der lichaamsvormen, gelijk bij de Egyptische of Assyrische kolossen.
Deze onbewegelijkheid cl uidt, wat het geestelijke betref
een onvrijheid en onverhelderdheidi aan. De geest is
alsnog onredelijk en buiten zichzelf, van zich onwetend
en duister ; hij bezielt de wereld niet, maar staat haar
tegenover in goddelijke onbewegelijkheid. Men beseft
de klove, die tusschen God en wereld gaapt en denatureert het menschelijke om het als symbool voor het Goddelijke te kunnen aanwenden ; de gevleugelde menschestier, dit angstwekkend monster, is symbolieke Godsuitbeelding.
Het Grieksche denken in wijsbegeerte, kunst en religie
gaat nu deze onmenschelijkheid van het Goddelijke
overwinnen om het Bovenwezenlijke te vinden door de
menschelijkheid heen.

264

OUDE EN NIEUWE BEDEELING.

IV.
Het proces van vermenschelijking der Godheid kan
aldus verloopen dat het Goddelijke in het menschelijke
ten ondergaat, maar ook zoo, dat de menschelijkheid
in de Goddelijkheid wordt opgenomen. De laatste beweging is de ware. Het Bovenwezenlijke gaat daarin voor
het bewustzijn niet verloren, maar wordt op nieuwe
wijze gedacht en verheerlijkt. Zijn diepe eenheid met
den mensch wordt openbaar en wij vinden in ons de n.
grond, die grond der wereld is.
De ondergang van het Goddelijke in het menschelijke
zien wij reeds in de Homerische zangen begonnen. Er
is daar nog herinnering aan den ouden schrik voor God,
en aan de Onmenschelijkheid van het goddelijk wezen ;
maar sterker is het streven om goden en menschen te
amalgameeren en van de Godheid een gelukkigen en
schoonlevenden mensch te maken. In de godenzaal
waar na twist der God-ouders de manke Hefaestus met
de wijnkan rondgaat, barst het daverend goden-gelach
uit ; Afrodite is de glimlach-minnende ; blijlevend zijn
de Olympiërs ; zij zijn vol aandacht voor den strijd van
Grieken en Trojanen en kiezen partij ; zij beschermen
hun lievelingen en weerstaan de tegenpartijders van
deze ; zij eten en drinken en gaan bij de Aethiopiërs te
gast. Waar is het Bovenwezenlijke in deze godenwereld ?
Het zou slechts door de aanvoering eener grootsche
kosmogonische en theogonische gedachte zijn vastgehouden. Behalve den enkelen maal dat het naklinkt
in Zeus' gewelddadigheid of in de verhevenheid zijner
Olympische houding, is het op den achtergrond geraakt
en verloren.
En zoo is er een Grieksche lijn van gedachte, waarin
het Goddelijke in het menschelijke tenonder gaat. Naarmate in de beeldhouwkunst het majestueuse ethos wijkt
voor het pathos en de godenwereld humaner, gei oeliger
en aesthetischer wordt, naar die mate zinkt het hovenwezenlijke weg. In den Hermes van Praxiteles, de Afrodite
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van Melos (Venus van Milo), de vermoedelijke Knidische
Afrodite of in die van Arles, in den Sauroktonos of de
Demeter N an het Britsch Museum is de eeuwige menschelijkheid verbeeld in den idealen glans van haar eigen
wezen. De mensch die deze scheppingen aanschouwt,
wordt door een verheven en schoon medegevoel ontroerd, alsof het ware en beste zijner menschelijkheid
hem v oor oogen stond en hem een toevlucht geschonken
werd in de gewijde plaats van zijn ware menschenhart
maar van het Bovenwezenlijke getuigen zij niet. In
zoover zijn deze kunstwerken voortzetting der Homerische godsgedachte, maar zij hebben een breede, zuivere
en ruime menschelijkheid, waarvan Homerus nog niet
weet. Dat zij ontrceren is hun pathos ; het pathos is
zuiver, rein en schoon en van ethisch gehalte, maar
niet meer ethos zelf in den zin van verheven waardigheid
eener in zichzelf heerlijke godenwereld, zooals die van
Fidias. Nog een schrede verder en de Godheid zinkt af
tot natuurlijkheid en zinnelijke bekoring, gelijk in het
Hellenistisch tijdvak der beeldkunst (Venus dei Medici).
De nieuwe Bedeeling der eenswezenheid van het Goddelijke en het menschelijke is daarin opgelost en zichzelf
voorbij geschreden.

V.
De nieuwe Bedeeling ligt hierin, dat het menschelijke
is opgenomen in de Godheid, en deze niet meer Godmonster, maar God-mensch is. Aan den mensch wordt
de kosmische zin van het mensch-zijn onthuld. Het
mensch-zijn heeft een meer dan humane beteekenis.
Om deze te vatten moet het Bovenwezenlijke zelf zich
als oneindige, kosmische menschverwantschap onthullen
in de mysteriën-wijsheid, waarvan wij een spoor vinden
in het Grieksche Sfinx-verhaal. Wellicht is ook in het
Oude Testament een dergelijke mysteriën-wijsheid verborgen, waarvan nu en dan de lichtende stralen tevoorschijn dringen. „God schiep den mensch naar zijn beeld".
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Om de groote wet te verstaan „klim niet op ten hemel
noch vaar naar de overzijde der zee, want dit woord
is zeer nabij u, in uw eigen hart is het om het te doen"
(Deut. 30) en meermalen spreekt in dezelfden toonaard
de wijsheid eener nieuwe bedeeling. Het Im-manu-el
of God-met-ons denkt de Godheid door de menschelijkheid heen, en de naderhand ten onrechte gesataniseerde
slang van het Paradijs dezelfde die in een ander Oud
Testamentisch verhaal als weldadige Aesklepische geneeskracht geldt spreekt de eeuwige belofte uit, die
in de mysteriën-leer aller volken de centrale zekerheid
uitmaakt : eritis sicut Deus.
De Sfinx dan is in haar zwijgende Majesteit het goddelijk Monster. Het is hier niet van belang te weten wat
in de Egyptische symboliek door de Sfinx-gestalte mag
zijn aangeduid, maar wel wat zij in de Grieksche legende
beduidt. In het Oedipus-verhaal zetelt zij bij Thebe
als noodlottig dreigement en geeft den voorbijkomers
haar raadsel op. Haar naam houdt naar de sage meldt
verwantschap met haar wezen als worgster en wie niet
haar raadsel raadt wordt door haar aangegrepen en gedood. Thebe is een stad voor m,enschen, waar men woont,
werkt, trouwt, koopt en verkoopt, feestviert en rouw
bedrijft zooals in elke menschelijke woonstede ; de graanzolders zijn welgevuld, de markten bezocht en aan de
goden wordt betamelijke hulde gebracht maar het
goddelijk zelf, de Bovenwezenlijkheid wordt vergeten
zooals het bij koophandel en verkeer toegaat. Maar nu
is de Sfinx verschenen. Eerst meldt het een vluchteling ;
en men acht zijn verhaal nauwelijks ; weldra een tweede
en zijn bericht wekt onrust ; e_ndelijk een derde en men
dringt de beangste aangezichten bij elkaar, vragend
wat gebeuren moet om het monster af te wenden. Men
vermoedt het zoolang vergeten bovenwezenlijke in zijn
onmenschelijke dreigkracht en roept verontrust om hulp.
De stadsregeering doet schoone belofte aan wie Thebe
van het monster verlossen zal.
Zoo beseft de Griek in zijn sage de vreeswekkendheid
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van het Goddelijke en leeft in de oude Bedeeling. De
Sfinx is niet slechts om haar eigen gestalte en haar dreigement onmenschelijk, maar ook om het raadsel dat zij
opgeeft. Zij spreekt geen zegen en zelfs geen vloek, maar
eeii raadsel, in welke voorstelling op verfijnde wijze
de grimmigheid van het goddelijk-onkenbare wordt
uitgedrukt. Wie het raadsel niet oplost gaat in den
afgrond.
Nu houdt het raadsel der Sfinx voor Thebe een groote
aanwijzing in : het wijst aan voor den wijze hoezeer het
Sfinxmatige der Oude Bedeeling een onreëele dreiging
is. De Sfinx zelf gaat te gronde aan het raadsel, zoodra
het is opgelost, omdat zij een angstverschijning is, die
slechts duren kan zoolang de mensch in haar gelooft.
Het raadsel zelf is een inkleeding van de gedachte eener
nieuwe bedeeling ; en wie deze gedachte leest is niet meer
onder den „schrik der wet" bevangen. Om dit te verstaan moet de voordracht van het raadsel eenigermate
gewijzigd worden. Het raadsel luidt volgens de sage :
wie is hij, die des morgens op vier, des middags op twee,
des avonds op drie voeten gaat. Aldus voorgedragen is
het een kinderopgaaf, waarmee de oudere speelgenoot
de jongere verrast en deze later zijn jongere kameraden

zal bezig houden. „Dat is de mensch" zoo heet het dan,
want die kruipt in zijn kleinen kindsstaat op handen en
voeten, gaat op twee voeten daarna en leunt in den
ouderdom op een staf.
Deze sage-voordracht van het Sfinx-raadsel is slechts
de verbastering eener andere, die zal zijn uitgesproken
wellicht in Orfische sekten, mysteriën-leeren of wijsheidscholen. De sage heeft tot populair beeld gewijzigd
wat oorspronkelijk een diepzinnige bedoeling had. Er
is oude priesterwijsheid, die telkenmale in de Grieksche
mythe herkenbaar is en in het Thebaansche verhaal
treedt zij klaarder dan ooit aan het daglicht. Belangrijk
ware het, zoo wij over de kringen, waarin deze wijsheid
gold, waren ingelicht.
Zoo moet dan ook de vorm van het raadsel een andere
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geweest zijn. Het aantalverschil der voeten, waarop
nu alle nadruk valt, kan in het oorspronkelijke geen
beteekenis gehad hebben ; het is klaarblijkelijk een vinding der populaire fantasie, die juist hierin het treffende
zoekt. De raadselgedachte ligt echter in het onderscheid
der houdingen, waarvan het aantal voeten niet meer
is dan een onbegrepen nevenvorm. Zoo moet men lezen :
wie is hij die des morgens op de aarde nederhurkt, des
middags zich opricht in de hoogte en zich neerbuigt in
den avond ?
De termen: morgen, middag en avond geven het grootsche aan de raadselgedachte, zij gelden van het menscheleven en van den zonneloop. De drie aangeduide houdingen zijn zoowel den mensch als het zonnewezen eigen.
Het is in den morgen dat de zon op de vlakte hurkt die
aan de horizont eindigt ; in den middag heft hij zich
aan het zenith en des avonds buigt hij nederwaarts
Hetzelfde drietal van houdingen wordt in liet menscheleven nagevolgd, wanneer het in de geringheid van het
natuurlijke driftleven aanvangt, zijn middaghoogte
vindt in een heerschappij over driften en stoffelijkheid
en aan den avond inkeert tot zichzelf. De parallelie van
menscheleven en zonneloop is de zin van het raadsel.
Deze parallelie nu beteekent de eenheid van het goddelijke en het menschelijke. De zon, Helios, is de Godheid
zelve, de oergestalte van het Goddelijke, met godennamen genoemd en nog door Plato als figuurlijk vertegenwoordiger van de Idee der ideeën, de Bovenwezenlijke, verheerlijkt. Zijn nu zonneloop en menschenleven
een en hetzelfde dan is de menschelijkheid in de Godheid
opgenomen. Het Goddelijke is niet meer tegengesteld
aan het waar en eeuwig menschelijke, maar door het
menschelijke heen begrepen en gedacht.
Ziehier de oplossing van het Raadsel der Sfinx, waaraan de Sfinx zelve ten gronde gaat. Zij is de oude Bedeeling op het punt van overgang in de nieuwe. Zij zelve
heeft het uiterlijk der oude bedeeling, maar het raadsel
waarmee zij komt en dat een bedreiging lijkt tegen
.
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de menschen, bedreigt haar zelf ; want elk goed raadsel
houdt zijn oplossing in en bevat niet anders dan de
oplossing zelf op enigmatische wijze voorgedragen,
evenals de Gordiaansche knoop de koord zelf is, die uit
de knoop moet worden ontward en zooals de kinderen,
wanneer ze het raadsel van Keizer Karels hond opgeven
het antwoord al in den mond gelegd hebben. Zoo heeft
dan ook de Sfinx in haar raadsel niets anders aangebracht
dan het woord van de bovenwezenlijke menschelijkheid
Gods, waaraan de Sfinx-monsterlijkheid te gronde gaat.
En zoodra Oedipus, uit de wijsheid van de redelijke
zelfbezinning liet raadsel raadt, stort zich de Sfinx in
den afgrond, waar zij tehuis behoort. De afgrond is niet
het Goddelijke wezen, maar zijn tegengestelde. Met de
verzinking der Sfinx is de nieuwe bedeeling geopend.
VI.
Weinigen in Hellas zijn zich zoo helder bewust geweest
van den overgang uit oude tot nieuwe Bedeeling als
Aeschylos in zijn trilogie. Agamemnon, Offerplengsters,
Eumeniden, het drietal drama's dal tezaam de Orestie
uitmaakt, vormen een symbolische geschiedenis van
dezen overgang. In het geweldige „Agamemnon" heerscht
de schrikwekkende toon van het oud-godsdienstig bewustzijn. Geheimzinnig onheil dreigt allerwege. Het geslacht
der Tantaliden herbergt een Alastor, vloekdaemon,
die van generatie op generatie zijn vernielend werk voortzet en lijden op lijden stapelt. De Godsmacht van het
Wereldbestuur houdt een bloedroode wraak ingesloten.
„Vijandige daemon, razend tegen Tantalos' huis en tweelingsgeslacht, gij toont, nu ge in wilde vrouwen raast,
uw geweld en verscheurt mijn hart ..." spreekt het
koor, waarop Klytaein.nestra antwoordt : „nu sprak
uw mond een spreuk van grooter waarheid, daar gij
aanriept den god, wraakgeest van dit geslacht ; hij voedt
zich gedurig met moord en lescht met bloed zijn dorst".
De donkere en wrange toon dezer woorden keimt door
-
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heel het drama ; het Goddelijke is verschrikkelijk en
loert op menschelijk onheil. Kassandra, de profetes van
Troje, door Agamemnon als slavin meegevoerd en op
zijn vorstenwagen zetelend, die voor het paleis stilhoudt,
waar hijzelf over den bloed-purperen looper is binnengetreden Kassandra voorziet het moordtooneel, dat
zich weldra zal afspelen en schouwt voor haar clairvoyante oogen alle bloedschande en moorddaad, tev oren
in dit Argivisch paleis toegericht. Haar schrijnende
weeroep klinkt over het tooneel : „o jammer, o aarde !
Apolloon, Apolloon ! Wegwijzer èn verderfbrenger zijt
gij mij ; ten tweeden male drijft gij mij ten doode . .
waarheen voert gij mij ! tot welk huis !"
Maar te midden van deze godsangsten der oude bedeeling klinkt alreede het aanstaande nieuwer geluid in
de wisselstrofen van het koor. Van Zeus, die met,Apollo
en Athene een nieuwe goden-orde uitmaakt is beter
dageraad te verwachten : „Zeus, wie hij ook zij, al roep
ik met dezen naam hem aan geen als Zeus op wien
ik mijn nietige zorgenlast met toevertrouwen mag afwerpen wie in vroom gezang Hem verheerlijkt
plukt rijkdom naar den geest. Hij geeft den menschen
wijsheid te verstaan en heeft als wet vastgesteld dat in
lijden leering woont ..." En uitdrukkelijk kant zich het
koor tegen de gedachte der Goddelijke willekeur, die met
voorliefde den mensch verderft, alleen omdat het Boven
wezenlijke on-menschelijk is ; „er is een spreuk uit overoude tijden : dat de volle rijke vrucht des geluks niet
gevolgeloos is, maar nieuwe vrucht voortbrengt, maar
binnenin den bloeienden schoot van het geluk woekert
een onverzadelijk onheil. Deze spreuk echter is dwaling,
want de wandaad van den Godverachter is het die zijns
gelijke voortbrengt en gevolgen heeft daaraan overeenkomstig, maar als een huis deugd oefent, dan plant zich
heil voort op het nageslacht ... Dike is welgezind aan
den gerechtigen levenswandel".
Het koor wijst af de oude leer van 't noodlottig wereldregiment, dat als onbegrepen morsster den gelukkige
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overvalt en tot ellende brengt. Het Goddelijke is niet
monsterlijk, mensch-vijandig, zwart-afgrondelijk ; maar
bij God geldt de wet die bij menschen geldt : dat het heil
aan zedelijke welgezindheid verbonden is. Het Goddelijke
is denkbaar door de menschelijkheid heen. Aldus het
koor, en in zijn woorden schemert door dat de nieuwe
Bedeeling voor de gemoederen opengaat. Het Agamemnon-drama moge dan in den toon der oude gezet zijn,
de „Offerplengsters" moge dezen toon aanhouden, in
het derde stuk der trilogie breekt ten slotte de jubel
der bevrijding los. Aeschylus heeft het geheele wezen
der oude Bedeeling doorproefd : de godsdienstige infektie
der moedervloek ; de heillooze magie der infernale vermogens door de moedervloek in werking gezet, de ondergrondsche dreiging van het god-monsterlijk gevaar ;
de waanzin van Orestes, als hij de Erinnys, de vloekhonden van den moedermoord ziet op zich afkomen,
de Aziatische grijpkracht van het God-spook ... Het
Grieksche volksgemoed met zijn godsdienstige vreezen
wist er alles van. De onderbewuste angstdroom van het
goddelijk-onmenschelijke heeft hij schrikwekkend geschilderd als om de Oude Bedeeling te doen beseffen
in haar felste gestalte ... des te verloster klinkt de zang
der schare die op 't einde der Orestie de Erinnys begroet,
nu geen Erinnys, geen wraakmachten en geen Noodlotpleegsters meer, maar Eumeniden, welwillenden, menschverwanten, door de „nieuwe goden" in hun orde opgenomen. De nieuwe goden ; menschverwanten, in wie
de eeuwig-menschelijkheid ondoofbaar is en die den
Erinnys hun verwaten stamrecht ontwrongen, zij zegenen het vloekgeslacht tot heilsmacht om, waarna het
koor van priesteressen juicht : genaderijk en welgezind
voor dit land, schrijdt gij binnen, o verhevenen, en verheugt u in het licht onzer fakkeldragende stoeten !
Nu schalie onze jubel in het feestlied ! Zoo heeft gewild
Zeus die alles verzorgt.
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VII.
Er is bij dezen overgang tot de nieuwe Bedeeling het
gevaar eener vermenschelijking van het Goddelijke. Wij
gewaagden reeds daarvan. De Grieksche beeldkunst
heeft bij Fidias nog niet, maar in de vierde eeuw wel het
goddelijke met het algemeen en eeuwig menschelijke
vereenzelvigd. Wie de werken dezer kunstperiode beziet
wordt ontroerd alsof hij toegang vond tot het verheven
menschelijke, maar in het Bovenmenschelijke is hij niet.
Het proces der vermenschelijking leidt dan verder tot
het naturalisme, waarin het algemeen-ethische al meer
uit het pathos verdwijnt en de zinnelijke bekoring als
inhoud van het kunstwerk overblijft. Van het Goddelijke
is dan weinig meer bewaard.
Dat deze afbrokkeling van het Bovenwezenlijke niet
in het karakter der nieuwe bedeeling is inbegrepen,
blijkt uit de beeldwerken aan het Oostelijk Parthenontympaan. Daar is de kosmische gedachte bewaard en
deze juist is het die het Goddelijke op peil houdt. Het
Britsch Museum heeft deze beeldwerken, (Elgin-marbles),
in zijn groote Griekenzaal opgesteld en geeft den denkenden beschouwer gelegenheid om zich in hun geest en
wezen te verdiepen. Zij beelden een godenwereld, maar
die niet als de Homerische met het Olympische paleisleven volstaat, noch zich ergert of vermaakt met den
strijd bij een of ander Troje. Deze godenwereld is zich
van een universeele waarheid bewust, door welke haar
samenzijn bepaald is. Niet zooals de smarten-moeder
Demeter der vierde eeuw, die het Mater-dolorosa-schap
en dus de idee der menschelijkheid op bepaalde wijze
uitdrukt, of als de Hermes van Praxitiles gedragen
zich deze goden. Zij missen de verfijning, die in het individueele en zielsgevoelige gaat ; hun bouw is meer in
het algemeene gehouden en hun houding is globaler
aangegeven als leefden zij niet in een menschelijk waakbewustzijn, maar in een onmeetbaar droomleven, dat
hen aan de ervaarbare wereld onttrekt. Maar daarmee
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zou toch de Bovenwezenlijkheid nog niet voldoende
zijn uitgedrukt ; wel echter door de groepmatige samenhang met een centrale gedachte. De sfeer waarin zij
geplaatst zijn, is het Universum, zooals wordt aangewezen
in de uithoeken van het tympanon : aan den linkeruithoek stijgt de zonnewagen boven den horizont, aan den
rechter daalt de maanwagen af ; de twee koppen der
stijgende zonnepaarden, die hun hellende baan opworstelen zijn majestueus gebeeld, terwijl het prachtige hoofd
van het maanwagenpaard nog boven de kim uitsteekt ;
hun lichamen zijn nog niet en niet meer te zien ; de wagenmenners ten halve. Van opgang tot ondergang, van Oost
tot West, van uiterste tot uiterste, zoo is de wereld in
dit tympaan verbeeld. Het Universum is de levenswereld
dezer goden. Liedaar de aanwijzing van hetgeen de
algemeen-menschelijkheid te boven gaat, het Bovenwezenlijke. En wat deze goden verbindt is hetgeen voorvalt middenin : de geboorte van Athene uit het hoofd
des Vaders : de eeuwige generatie der Sofia, der hemelsche
wijsheid. In het Oud-Testamentische Spreukenboek wordt
van deze schepping der Wijsheid gesproken ; Christelijke
kerkvaders hebben in het filosofeem an Athena's
geboorte een verband met Christelijke leering geschuwd
en vermoed dat het „heidendom" slechts door middel
van des Duivels verraad de eeuwige waarheid, die eerst
in het Christendom geopenbaard zou worden, kon hebben
voorafgeweten. De hemelsche wijsheid is de Voorzienigheid, die het Universum doordringt en als geestelijke
wereldwet zich uitspreidt van het Bene uiterste des
hemels tot het andere. Van haar eeuwige ontwelling
aan het hoofd des Vaders getuigen als van een heuchelijk
wereldfeit de boodschapsters, Iris en Nike, die zich
linksaf van het middelpunt tot de aldaar gezetelde
aardsche goden (Demeter, Persefone, Dionysos), rechtsaf
tot de hemelsche godheden (Dione Afrodite Peitho)
met hun heilstijding richten.
De samenhang waarin deze goden geplaatst zijn en de
geest, waarin zij zijn opgevat, bewijst het bovenmensche0. E. XX 9
18
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lijke, hoewel geschouwd door de menschelijkheid heen..
De kosmos zelf is ons hier nabij en het Goddelijk
verhevene wenkt als achtergrond van gedachte den
beschouwer toe. Het bovenwezenlijke is de algemeenmenschelijkheid te boven, maar in richting der wereldeenheid, waarin het menschelijke niet is verworpen doch
opgenomen. Niet de schrik der wet, maar de heerlijkheid
der wetmatigheid van het Al, klinkt nit deze kunstschepping ons toe. De godsdienstige optocht die, door de
Propylaeën, de Akropolis besteeg en langs den noordelijken zijwand van den Parthenontempel heengaand,
zich rechts tot den Oostelijken voorgevel wendde, had
hier boven de gebouwen en markten der stad uitgeheven
het maagdelijk heiligdom voor oogen. Door zonnige
atmosfeer omspoeld en tegen het blauw der zuidelijke
lucht, hield deze goddelijke edelsteen geen magische
dreiging, doch een schoone belofte in. Maar in de menschelijkheid ging het goddelijke niet onder. Het vermaagschapte zich niet met menschen tot beneden zijn
geestelijken stand : de kosmische idee is in het Parthenon

niet vergeten, maar verkondigd. Men is voor zijn gevoel
dichter bij het firmament en gelooft in de ongerepte
wijsheid, de eeuwiglijk aan den Vader ontstegene. Niet
Homerisch is het godentafereel dat de beteekenis des
tempels aangeeft, maar veeleer aan esoterische leering
en Mysterie-wezen ontleend en door een Gods-idee
gedragen, die de bloote vermenschelijking afwijst.

VIII.
Van de tegenstelling tusschen Nieuwe en Oude Bedee-

ling is doordrongen, wie Assyrisch en Helleensch wezen
aan elkaar tegenoverziet, zooals in de skulpturen van
het Britsch Museum te Londen. Maar uitteraard zal hij
de Nieuwe Bedeeling nog klaarder in de wijsbegeerte
dan in de plastische kunst herkennen. De naam van
van Plato komt onwillekeurig telkenmale bij den beschouwer der Grieksche kunst en kultuur naar boven. Plato.

,
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is de grootste schepper der Grieksche gedachte en de
invloedrijkste pleitbezorger voor het Europeesche idealisme. Dat het idealisme in Griekenland geboren is,
Christendom en wijsbegeerte aan Plato ten deele hun
aanzijn danken, beteekent dat het Grieksche bewustzijn
in Platonische richting lag, en het Platonisme dus ook
herkenbaar is in religie en kunst van Griekenland. Zoo
wordt de beschouwer der skulpturale werken naar Plato
heengedrongen. Zoo wij dan ook de twee kulturen, Aziatisch en Helleensch, aan elkaar tegenoverstelden naar
hun belichaming van het „Bovenwezenlijke", hielden
wij ons hierbij aan een Platonisch begrip.
Een overlevering wil dat Plato een Egyptische inwijding heeft ondergaan, en althans getuigt de schrijver
in het begin van den Timaeos met groote vereering van
de traditie en wijsheid in de Oud-Egyptische tempels
bewaard, in verhouding tot welke de Grieksche wetenschap jeugdwerk is. Zoo heeft Plato voelhorens naar de
zijde van het kosmisch mysterie, waarvan de Egyptische
godsdienst getuigt en het ligt aan zijn Helleensche
geesteskonstitutie dat hij tegelijk daarmede het Egyptisch-monstrueuze heeft afgewezen. Maar het „epekeina
tees ousiaas" de zekere en onwankelbare erkenning van
het bovenwezenlijke is hem eigen doordat het mysteriënbesef hem eigen is. Een liefhebber der schoone wereld
zonder meer is Plato niet. Homeriaan die de goden vermenschelijkt zonder achtergrond is hij niet. De manier
waarop de lyrische dichtkunst bij monde van Saffo Afrodite kent als helpster der erotiek of een ander Hermes
als brenger der welvaart of Apolloon als schoonen God
mint, is bij Plato niet terug te vinden. Dat het algemeen
en eeuwig menschelijke (de idee der menschelijkheid)
met alle ideeën grond heeft in de bovenwezenlijkheid
der loutere Idee zelve, is hem heilige waarheid.
Wanneer dus Plato in het Egyptische zich zou vreemd
gevoelen aan het starre en dreigende dezer duistere
goddelijkheid, dan zou hij tegelijk het grootsche erkennen
en de les verstaan, die in deze scheppingen aan den
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toeschouwer wordt voorgehouden. De waarheid, die hier
als van achter een wolk verkondigd wordt en in symbolisch donker gehuld is, zou bij hem worden tot symbolisch licht. Is niet de Zon het beeld der loutere Idee, en
is de weg des levens niet een opstijging uit de schemernacht der spelonk, geleidelijk, tot aanschouwing der
zon toe ? God is niet met de ideeën en algemeene wetten
of de orde der wereld te vereenzelvigen, maar is de dieptebron, het onnaambaar Principium van hetwelk deze
hun wezen hebben. In den Timaeus heet het, dat God
als wereldvormer de ideeën voor oogen had als de voorbeelden, waarnaar hij het bestaande heeft ingericht,
zoodat uitdrukkelijk het goddelijk wezen gedacht wordt
niet als omvat in de ideeënsfeer, waartoe het eeuwigmenschelijke behoort, maar daar boven uitrijzend. Het Goddelijke is transcendent. Maar deze transcendentie, met
welke het goddelijk wezen staat of valt, is niet Aziatisch,
Assyrisch, Israëlitisch te denken, in afgescheidenheid
en tegenoverstelling aan de wereld, maar veeleer in diepe
eenheid met haar ; en het is door onze menschelijkheid

heen, dat wij haar verstaan. God is het kosmisch Middelpunt, aan alle bepaaldheid ontheven ; maar daarmede
niet teruggetrokken in de donkerheid eener door cherubs
bewaakte woning ; niet geabstraheerd tot superlatieve
dreigmacht, voor wie de wereld te vreezen heeft met
ontzetting doch veeleer toegankelijk voor den mensch
door des menschen inkeer tot zijnen grond.
In deze richting wijst het Platonisme ; het vindt niet
slechts de ideeën, maar ook de Idee der ideeën, de grondidee, die God is, door zelfbezinning en noemt haar, symbolisch : Idee van het Goede of Idee van het Schoone.
De zielsbevleugeling waarmede de mensch de Idee der
zuivere schoonheid nadert, die niets bepaalds meer
inhoudt dan haar onsterfelijken glans ; de geestvervoering die hem tot de erkenning van de eeuwige Arche
(Beginsel) der Wereld bezielt zij zijn verre van de
Aziatische Godsgedachte, en vinden het Bovenwezenlijke
in voortzetting van de lijn der hoogere menschelijkheid
c
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zehe, niet daarbuiten, noch daar tegenover. Maar deze
richting des bewustzijns waarborgt tegelijk tegen een
afzinking langs dezelfde lijn, die benedenwaarts in de
natuursfeer der zinnelijke belangen neerdaalt. Wanneer
de beeldhouwkunst van lieverlede tot het zinnelijke
nadert en de Mediceïsche Venus de Knidische opvolgt,
gelijk deze de Afrodite-groep van het Parthenon heeft
verlaten, en nog veel zinstreelender beeldwerken dan de
Mediceïsche Venus geschapen zijn evenals de aanvalligheid van menig Hellenistisch erosbeeld alle Platonische
erotiek vergeten heeft dan houdt het Platonisme zich
in de opgaande lijn. Het is een schouwing van de Bovenwezenlijkheid ; maar haar wijze van schouwing is volgens
de Nieuwe Bedeeling.

IX

.

De denkwijze der Nieuwe Bedeeling is harmonisch
en in haar wezen on-tragisch. Zij leeft niet in een fundamenteele tegenstelling tusschen welker leden zij geen
raad weet. Veeleer ligt het tragische aan de zijde van het
Aziatisch godsbegrip ; maar ook daar niet, omdat het
besef van persoonlijkheid (het individualisme) niet is
ontwaakt en dus de Goddelijke machtswil geen waardige
tegenhanger vindt in de waardigheid van het menschelijke. Het tragische is eerst mogelijk wanneer de mensch
zijn innerlijke menschenwaarde beseft, en tegelijk de
macht van God, Lot en Wereldorde tegen zich bevindt.
In Griekenland werd de menschenwaarde beseft en daar
dus ontstond de tragedie ; en zij bloeide zoolang de
Godheid nog op de wijze der Oude Bedeeling, als onze
Tegengestelde, gedacht werd. Aeschylos in het derde
spel zijner Orestie heft in beginsel de tragedie op ; de
Eumeniden eindigen als zangspel.
Het moderne, hedendaagsche bewustzijn nu, is opnieuw
tragisch gestemd, maar niet door de Nieuwe Bedeeling
te verlaten, niet door een metafysische tweespalt tusschen
mensch en God te erkennen, maar een psychologische
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tweespalt in den mensch. De Grieksche wereld leeft
wel aan de grens, maar niet binnen het gebied dezer
tweespalt tusschen geest en zinnen, geestelijkheid en
zinnelijkheid. De Christelijke zondeprediking heeft de
tweespalt geschapen, waarvan het moderne bewustzijn zich niet heeft losgemaakt, al heeft het zich ontslagen van de theologische inkleeding en het antiekdogmatisch gebouw der Christelijke denkwijze. Het
theologisch zondebegrip is gepsychologiseerd tot een
bewustzijn van innerlijke strijdigheid tusschen ons zinnelijk natuurwezen en onzen geestelijken aanleg.
In de moderne kunst spreekt de mensch zijn passie
uit, die is zijn verindividueelde natuurdrift, zijn chaotische gevoelsopwelling, zijel fonteinende levensdrang.
Wel heeft deze een scala van aandoeningen en behoort
ook de verademing, de berusting en de verheuging tot
zijn gebied evenzeer als de droefgeestigheid, de geslagenheid en de verbittering ; maar zijn drijfveer is niet het
kosmische bewustzijn, noch de priesterlijke bezieling der
inwoning in het universum, maar de wellende levensdrang
zelf. De moderne kunst is uit passie ; zij is impressionisme,
of uit het impressionisme gewijzigd expressionisme ;
zij is individueele zelf-verkondiging, psychologisch.
Vandaar dat zij in het tweespaltige staat en pessimistisch
is. Zij spreekt des kunstenaars turbulente eigenheid
uit, zooals hij in een wereld van ery aarbare bewegingen
ontroerd wordt, en meebewogen. Zij is een getuigenis
der zinnen tegen den geest, en telkenmale een verzuchting der ziel die, uit haar aandrift levend, haar
geestelijk bewustzijn is kwijt geraakt. Zij is bij de grootsten een belijdenis van ontbering of een getuigenis van
verachting. Zij is in het tragische blijven steken, daar de
weg der verzoening van zinnen en geest haar onbekend is.
De verzoening van zinnen en geest is geen psychologische mogelijkheid, maar een kosmologische. D. w. z.
zij is geen loon op den innerlijken strijd ; zij ligt niet
binnen het bereik onzer individueele pogingen om onze
ziel te hervormen en te ordenen. Wie met zichzelf in
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het reine wil komen door zijn hartstochten te breidelen
of zijn levensdrift aan zedelijke geboden te onderwerpen
vindt de verzoening niet. Maar in het kosmische ligt zij.
In de wereldorde liggen natuur en geest in één verband
gevat ; door zich van het Universum bewust te zijn, is
-le mensch zich van een eenheid bewust, die de tweespalt
overwint. Boven het psychologische en in het kosmische
ligt de eenheid aller dingen. De Christelijke theologie
drukt deze waarheid uit door te leeren dat de mensch
niet in zichzelf verlost wordt, maar in God. De in het
kosmische verwijzende schoonheid der Parthenon-skulpturen is aan den modernen kunstenaar onbekend. Het
besef der Bovenwezenlijkheid bezielt zijn scheppingskracht niet. Hij is binnen de Nieuwe Bedeeling een trap
in de scala der menschelijkheid afgedaald en kent het
menschelijke niet in de richting opwaarts als God-menschelijkheid, maar neerwaarts als natuur-menschelijkheid en zieledrang.
Daarom is de hedendaagsche kunst tragisch. Zij leeft in de
tweespalt des menschen met zichzelf ; het impressionisme
is onbewust- het expressionisme bewust-tragisch (van
Gogh) het futurisme verbijsterd, het kubisme verstard ;
het is een psychologische verbijstering en verstarring ;
een eerdwaling der ziel in zichzelf, al deze kunstvormen
zijn teekenen des tijds, beteekenend het zielsindividualisme in zijn kentering ; maar van den ban van het eigenbewuste zijn zij niet bevrijd en in de ruimte van 't universum, waarin het Parthenon-fries leeft, komen zij niet.
Zij zijn niet door de zielesfeer heen tot de Godensfeer
doorgedrongen. Wat hen drijft is steeds nog de tweespalt
van geest en zinnen : het psychologisch-tragische, dat
zij niet ontgaan.

X

.

Het moderne is een doorgangsfase binnen de nieuwe
bedeeling.
De Griek heeft de psychologische tweespalt niet gekend,
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althans bij lange na niet op de wijze waarop zij ons
bekend is. Dit blijkt vooral in zijn erotiek, want al mag
hij tusschen een Pandemische en Ouranische Afrodite
onderscheiden, toch is er bij hem geen konflikt tusschen
beide. De Platonische zielsbevleugeling neemt haar
uitgangspunt in de „Grieksche liefde" en stijgt vandaar
hemelwaart. Toen het kosmisch tragische (de tweespalt
van mensch en Wereldorde, Noodlot) werd opgeheven
en de kosmos als harmonie begrepen, was het innerlijk,.
psychologisch-tragische niet ontdekt. Het scheen dat
de Nieuwe Bedeeling der mensch-verwantschap van het
Bovenwezenlijke het tragische in zijn geheel uitsloot.
Het Christendom met zijn zondeleer gaf andere aanwijzing. Toen zondebegrip de tweespalt in ons legde,..
of beter : in ons wekte, was tegelijk de opdracht gegeven
om de zonde te overwinnen. Maar het gaf den theologischen weg tot deze overwinning aan. De mensch moest
in de Goddelijke heilsorde gelooven ; zoo zou zijn schuld
verzoend worden en hij zich van haar ontslagen voelen
en bevrijd worden van de innerlijke tweespalt, die meerendeels niet innerlijk werd gedacht, maar uiterlijk, juridisch, als een tweespalt tusschen mensch en God. Het
Christendom werd niet psychologisch maar theologisch
voorgedragen en heeft zijn theologisch karakter tot nu
toe bewaard ; slechts de diepere en scherper bewuste
naturen hebben zijn inhoud gepsychologiseerd en uit
het juridische eener verhouding tusschen twee grootheden, God en mensch, in het psychologische, de verhouding des menschen tot zichzelf, overgebracht. Aldu s,
Paulus in sommige uitingen (Romeinenbrief VII slotpassage) Augustinus en anderen. Het moderne Christendom waarvan Pascal een der groote voorloopers is en
Dostojewski een kapitale vertegenwoordiger, vat het
Christendom op als zielsverschijnsel. De tweespalt, het
tragische, ligt daarbij innerlijk als een konflikt tusschen
geest en zinnen zooals het reeds door Paulus werd beleefd.
In elk geval heeft het Christendom voortgewerkt in de
richting van het psychologisch tragische door in het
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menschdom het besef der zondigheid aan te kweeken.
De huidige kunst nu staat in het teeken der innerlijke
tweespalt van het menschelijke. Nu wij deze waarheid
inzien verstaan wij tevens welke plaats zij inneemt in
de verhouding van het Aziatische en Helleensche, door
ons geteekend. Want men bedenke dat met de term
Aziatisch en Helleensch eensdeels historische waarden
zijn uitgedrukt, maar grootendeels is aangeduid een
eeuwige verhouding, die in alle tijden geldt, de verhouding van Oude en Nieuwe Bedeeling, tegenstellende en
harmoniseerende zielestaat.
De huidige kunst dan met haar psychologische tragiek
ligt in de lijn der Nieuwe Bedeeling, d. i. der verwantschap van het menschelijke en het Bovenwezenlijke,
mensch en God. De in Griekenland geweten hoogere
eenheid die door het menschelijke heen het Goddelijke
denkt, moest leiden tot de doorgronding van het menschelijke om het Goddelijke te vinden De mensch moest
komen tot de doordenking en doorleving van zijn eigen
ziel. Deze doorgronding is een arbeid van eeuwen geweest, die in den allerlaatsten tijd snelle vordering
gemaakt heeft, alsof ze een lichtend uiteinde voorziet
en zich daarheen spoedt. In de Confessiones van Augustinus, de zielsbezinging van Petrarca en zielsbeschrijving

van Boccacio (Fiammetta) de zielsontleding der moderne
litteratuur, der nieuwere psychologische wetenschap is
het alsof de mensch zijn innerlijk maaksel doortast om
tot den grond van zichzelf te komen. Welken anderen zin
heeft de Freudsche diepte-psychologie, nu zij bij haar
voortzetters voert tot benadering van den innerlijken
Leidsman, die als het Eeuwig-Beginsel in ieders binnenwereld zijn zetel heeft, hoewel hij zich in de onderbewuste
kamer der ziel verschuilt
Het besef van psychologische tweespalt, het ziellijktragische is de drijfveer tot onderzoek naar den zielegrond, een onderzoek, niet geëindigd voordat de tweespalt overwonnen en de lichtende grond der ziel gevonden
is. En slechts in de geestelijke erkenning van dezen grond,
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die meerder is dan ons eigen persoonlijk zielsbestaan, want
van universeelen, kosmischen aard -- het bovenpersoonlijke in de persoonlijkheid — slechts in deze hoogere
erkenning dat de mensch aan de Godheid deelneemt, is
de innerlijke tweespalt opgelost. Heeft de moderne kunst
ons in de zielewereld gebracht en op uitdrukkelijke
wijze het tragische daarin bewust gemaakt, dan werkte
hierin de ongeweten behoefte om tot den grond der
ziel te komen, alsof aan het einde van onzen gang door
het innerlijk duister heen de groote schouwing van het
innerlijke licht zou opgaan. Het licht van Eleusis wacht
op hen die het zieledonker hebben doorleden, en na de
artistieke en wetenschappelijke diepte-psychologie te
hebben doorstaan zal het menschdom uitkomen in de
aanschouwing der kosmische harmonie.
De weg die hier wordt afgelegd is dus binnen de Nieuwe
Bedeeling besloten. Het Bovenwezenlijke zal gevonden
worden door de menschelijkheid heen. Wat in Plato en
Fidias voorzegd is, wordt dan op nieuwe wijze bewaarheid. Het „epekeina" is geen Aziatisch schrikbeeld,
maar ons loutere geluk.
Dat het tegenwoordig kunstzinnig menschdom geneigd
is Assyrië's en Egypte's kunst boven de Grieksche te
bewonderen, komt hiervan dat zij in deze symbolische
wereld de noodlotsmacht theologisch vindt aangeduid,
die zij psychologisch in de tweespalt der ziel ervaart.
Maar de richting waarin zij zich ongeweten begeeft, is
die der Helleensche klaarheid der Nieuwe Bedeeling,
binnen welke de nieuwe kultuur ligt besloten. Het Aziatisch-monsterlijke wordt overwonnen doordat het gepsychologiseerd, binnen de ziel gehaald wordt en met de
geheele zielewereld te zaam door het licht des bewustzijns wordt doorschenen.
Zoo moest dus het kosmisch eenheidsbesef, waarvan
de grootste Grieksche scheppingen vervuld zijn, in het
verloop der eeuwen een psychologisch proces doorstaan,
opdat hetgeen van eeuwigheid is de hoogere eenheid
der wereld bóven alle tegenstellingen uit
niet slechts
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in lichtenden glans zou voor oogen staan, maar innerlijk kon worden doorleefd. De lichtende schoonheid
van het Parthenon en zijner zinrijke beeldwerken, onder
zuidelijk-blauwe lucht hoog geheven op Athene's Akropolis, hield de aanwijzing in van de lijn, die als Verborgen
richtsnoer door de geschiedenis der geestesbeschaving
loopen zou.

XI.
Het einde der Grieksche wijsheid is de theosis, de
gelijkwording aan God. Herhaalde malen komt de
gedachte der theosis in de Platonische geschriften voor.
Zij beduidt dat, hoezeer het Goddelijke bovenwezenlijk
is, de mensch daarvan niet is vervreemd, maar als dieptepunt het bovenmenschelijke in zich heeft. Hij is in de
essentie niet persoonlijk, maar kosmisch wezen.
Zooals nu de kunst, Aziatisch aanvangt bij een Godsbegrip, waarin het menschelijke niet is mede-geweten
(Oude Bedeeling) en zich omwendt naar het goddelijke,
waarin het menschelijke wel mee-geweten is (Nieuwe
Bedeeling), zoo gaat de kunst al meer tot het menschelijke, om zoozeer zich in het menschelijke te storten dat
zij tot den bodem hiervan gekomen, het Goddelijke
hervindt.

Londen— Aerdenhout, Voorjaar 1920.
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V.
Nu was het leven zoo prettig niet meer ; het simpele
gaan naar haar werk en, aan 't eind van den dag, naar
de avondlijke rust, was verstoord. Het gebeurde haar
nu dat ze in gedachten voortliep, vergetend waarheen
ze ging, en dan plotseling stil stond als in een vreemde
stad, een vreemd leven. Ze moest zich bezinnen op tijd
en plaats. Kijk, het gaat allemaal gewoon en goed, zou
ze prevelen ; daar was immers de klok, die haar altijd
gerust stelde ; vooruit nu maar --- vooruit. Was het
heel erg dat ze aan Dirk moest denken ? En zou mijnheer
Stuvers het weten, zou hij het zien aan de fouten die ze
nu in zijn brieven maakte ? Maar dat was het ergste niet ;
hij zou het zien in haar zelf. Le wist wel niet waaraan
maar ze was immers heelemaal veranderd. Ze kon het
niet helpen. God, god, ze kon het niet helpen. Onder het
werk vergat ze het soms, voelde de oude, stille blijheid
als een zonnige koepel boven haar gedachten, maar
plotseling kwam de angst. Haar kalme denken verstijfde,
en het eene levende in haar was het leven van haar hart.
Waarom hoorde ze Dirk's stem bij het openen van de
deur, terwijl ze toch keek en zag dat de oude mijnheer
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Stuvers binnenkwam ? Ze wist dat mijnheer praatte ;
zijn mond bewoog en toch vroeg ze zich af : wat zegt
Dirk, wat wat ? Ze was niet veilig meer op den
afwisselenden weg naar huis : bij iederen bocht kon hij
verschijnen. Hij zou groeten en glimlachend naast haar
komen loopen ; hij deed alsof hij niet anders verwachtte
clan een vroolijk wederwoord. Ze moest het aardig vinden
hem te zien, ze moest vertellen over alle gewone dingen
uit het leven. Maar de gewone dingen waren verzonken,
en er bleef alleen de angst voor het nieuwe. Ze praatte
dan wel over : vroeger maar hij merkte het en zei :

u negeert het heden. Is er iets in het heden dat u niet
bevalt, juffrouw van Beek ? Daarbij keek hij haar glimlachend en een beetje spottend aan. Eens kwam hij vlak
na haar het kantoor binnen en zei : Wel, ik ben u tegemoet geloopen, en heb u dus gemist.
Zijn vader hoorde
het, en lachte.
Je bent een ezel, Dirk..--- En eenmaal
stond ze met mijnheer Stuvers op het balkon en zag
Dirk op de gracht, beneden zich. Het was een heldere
Februaridag, de lucht was azuur. Ze waren op het
balkon gaan staan, want mijnheer Stuvel s zei dat het
lente werd, nu al, lente. --- Voelt u het ook ? vroeg hij.
Maar Dirk stond stil en riep haar toe : ha, bent u het, wat
steekt u mooi af tegen de blauwe lucht. Le droeg een
witte blouse en trok daar even aan, maar hij zei : och nee,
ik bedoel niet uw blouse. En weer hoorde zijn vader
het. Die mocht het dus zeker hooren, die zou mogen
denken : Dirk meent het. Of was het een spelletje van
hen samen tegen haar ? vonden ze het grappig dat ze
nooit iets wist te antwoorden, dat ze zoo met zich doen
liet ? Ze kon niet anders. Als ze nu trachtte zich Carolientje voor te stellen in haar plaats, zou die beter zich
weren ? Och, Carry was niet op haar mondje gevallen,
maar wat zou dat helpen ? Vaag voelde ze, dat het niet
een strijd was tegen Dirk alleen, maar tegen het leven
dat te komen stond. En dat leven had voor Carry geen
vreemd gelaat. Maar zij wilde haar oogen dicht doen,
telkens weer, ze wilde het niet zien. Het stond tegenover
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haar, als een reus groot en machtig, ze bedekte haar
oogen met haar smalle handen en voelde toch over haar
bevend gezicht zijn sterken adem. —
Ze probeerde Dirk te ontwijken. Ze wist wel dat hij
zelden midden in dè week uit den Haag overkwam —
hij had er immers zijn werk -- maar ze was op haar hoede.
's Morgens wachtte ze op Carolientje of tramde met haar
vader mee tot aan het Leidscheplein. Naast vader, onder
het snelle voortgaan, voelde ze zich het veiligst. Maar
zoodra ze was uitgestapt en zag hoe 'n zee van tijd er
haar nu bleef, sloeg haar stemming om. Ze drentelde
langs Hirsch en bekeek de photographieën aan de schouwburg. Overal poppen, wassen poppen met mooie kleeren
aan. Wat moesten die eigenlijk in dit leven ? Ze schoot
in een lach om hun ernstige gezichten, en als ze liefelijk
lachten, dan kon je ze heelemaal niet aankijken. Langzaam zou ze verder loopera en trachten te ontkomen aan
het gevoel dat haar leven op kantoor even zinloos was
als het de wereld instaren van al die poppen. Het zien
van de bekende omgeving, de morgengroet van mijnheer
Stuvers, verdrongen die gedachte. Maar als mijnheer
Stuvers haar met een enkel woord over zijn zoon sprak,
dan voelde ze zich zelve staren, ernstig of glimlachend,
maar zinloos.
Eens praatte ze met haar moeder over Dirk. Ze wisten
zich alleen in huis, en het was zoo stil geworden in Erna,
alsof een wonder kon gebeuren, alsof alle gedachten en
daden van voorbijen tijd zich kwamen overgeven aan
de toekomst. Ze -;knielden voor haar neer en fluisterden
met gebogen hoofd : we zullen niet meer opstandig zijn,
voort nu maar o voort, en denk niet meer aan ons.
Er drongen tranen naar haar oogen kon ze nu voortgaan, kon ze zich losmaken van al dat oude, van haar
kuische jeugdgedachten. 't Was of ze in haar knieën
zonk en schreide, schreide temidden van die onderworpen
jeugd, en vroeg : neem mij weer aan, bedek mijn schuld.
Ze zat bij moeder in de huiskamer en ze moest oppassen
dat er geen werkelijke tranen vielen op haar handen.
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Moeder keek op. --- „0, zoo'n gek boek,"
zei ze, en
wreef haar oogen uit. -- „Mijnheer zei vroeger
je
weet wel : mijnheer Lober, waar ik diende
„als jij een
boek heel mooi vindt, dan ga je het toch nog bespotten." --- Ja, omdat je anders zou verdrinken in je
bewondering. Zeg, wie is er aardiger : de oude mijnheer Stuvers, of de jonge."
„Natuurlijk de oude."
je bent net als ik. Ik dacht ook eens dat ik
,,Zoo
veel meer van mijnheer Lober hield dan van vader
van jouw vader. Maar mijnheer was dood
en vader,
die bracht een nieuw leven mee. Dat begreep ik eerst
niet, zie je, en hij wist het misschien zelf ook niet, hij
zei het tenminste nooit."
„En toen ?"
„Langzamerhand gaan je oogen wel open. Je moet
verder, je hebt levende menschen noodig. Levende
menschen, dat is als frisch water, en je kunt niet altijd

je dorst lesscheen_ door je eigen speeksel in te slikken. —
Wat raar gezegd, lié ? Maar van dat frissche water, dat
is toch zoo. Is Dirk een goeie man, Erna ?"
Ze keek naar haar handen. „Ik geloof het wel," zei ze
zacht, „maar ik begrijp niet hoe ik dat weten kan."
„En zal het al gauw zijn ? och, dat kan je zeker evenmin weten, jij domkop."
Nu legde ze haar armen op tafel en huilde. Moeder
kwam bij haar staan en streelde voorzichtig heur haar.
„och Erna, kindje, ik huilde vroeger ook ik wou
niet ; ----- jij wilt zeker ook niet, heelemaal niet. Stil maar,
niemand zal je dwingen. Zal ik Dirk een brief schrijven,
dat hij erg veel geduld moet hebben, omdat mijn Erna
eenmaal zoo'n preutsche moeder heeft gehad ? Och,
preutschheid is een \ ervelend woord en ... en het is
wel iets mooiers in ons dan preutschheid, hè kindje ?
Stil maar, misschien begrijpt Dirk het wel --• en anders
is hij je ook niet waard. Mijnheer zei vroeger : ik houd
alleen maar niet van menschen zonder begrip. Jouw
vader begrijpt bijna alles. Ik kan dat „bijna" niet weg-
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laten, daar ben ik een vrouw voor. Och Erna, misschien
begrijpt Dirk het wel, wat dunkt je ?"
„Misschien wel, maar hij moet wachten
nog een
jaar."
een heel jaar."
„Goed
„Of tenminste ..."
„Of tenminste een half. Zes maanden is een mooie,
lange tijd. En nu zeggen we aan niemand iets hiervan ; we doen net of we het zelf niet meer weten, want
Carry is slim."
Erna droogde haar tranen, en lachte even. „Carry,"
zei ze, „die zal wel nooit huilen."
„Nee
niet zooals jij nu. Maar later des te meer,
misschien ; daarom heb ik over Carry grooter zorgen
dan over j
Ze zwegen beide en staarden stil voor zich uit. En even,
in een huivering, leek al dit verdriet Erna nog maar
kinderspel.

vI

.

Dirk porde het kacheltje op in zijn oude jongenskamer
thuis, en keek naar de stuivende vonken van de turf. Hij
dacht hoe dikwijls hij vroeger zoo gestaan had, hoe hij
altijd naar dien roodera gloed ging kijken, als de lessen
hem verveelden, of hij over iets denken wou. Over iets
denken dat klonk wel gewichtig voor een schooljongen,
maar nu leek het toch of hij, na zijn schooljaren, niet
veel meer had gepeinsd. Misschien dat hij die lekkende
vlammetjes, die springende vonken te zeer had gemist.
Hij zou soms in de kachel staren, totdat de kamer trol
rook stond en hij met pijnlijk knippende oogen weer zijn
boeken moest opnemen. En vanavond kwam ze dus.
Nu lachte hij om dien plotselingen sprong in zijn denken.
Ja, vanavond. En was hij zoo vroeg al over gekomen,
om den heelen middag hier te zitten ? Nog in den trein,
had hij zich allerlei voorgesteld ; haar bloemen brengen,
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of tenminste langs haar huis loopera
och God, als een
schooljongen. Neen, hij zou haar met rust laten
lang
kon het toch al niet meer duren. Even wist hij heel
stellig, dat de rust haar lief zou zijn, en voelde ook, hoe
weinig hij zich daaraan storen zou. Vanavond --- en als
hij tot morgen wachtte ?, dan zou ze dezen éénen nacht
nog dezelfde zijn, dezelfde kleine Erna, kuisch en .. .
ja ? -- maar wie zou zeggen wat ze droomde, verlangde.
Alleen de rust altijd weer ? Nee, ze leefde immers. Hij
dacht aan het versje van Dehmel : Du hungerst nach
Glück, Eva und fürchtest dich den Apfel zu pflücken -- den dein Gott dir verboten hat vor dreitausend
Jahren, du jungesGeschöpf. Hij trok een
stoel naderbij, en ging voor het kacheltje zitten, zijn
beenen er over heen, voeten gesteund tegen de pijp,
en herhaalde : du junges Geschöpf. Jong was ze, heel
jong, en toch zoo een echte vrouw. Hoe hij dat eigenlijk
kon weten ?, intuïtie, zooals hij ook altijd geweten had,
zoo een vrouw te zullen trouwen. Kijk, zijn jongenskamer
was met plaatjes volgehangen, berggezichten, besneeuwde
toppen, beekjes in het dal
wat had hij altijd gesmacht
naar reizen, zwerven
en reproducties naar beroemde
schilderijen, portretten van groote meesters

maar

geen één ordinair, afschuwelijk mooi-meisjes-kopje. En
daardoor zou nu zijn vrouw mooi zijn als een madonna.
Du junges Geschöpf
er hat noch ni die Furchtsamen beglückt, der alte Gott.
Hij glimlachte, omdat
hij dat gedichtje nog zoo goed bleek te kennen. Twee
jaar geleden was het hem onder oogera gekomen. Hij zou
overnachten in een oude Duitsche stad. Moe van dele
langen bergtocht, van de zon, de zomerwind, leunde hij
tegen den muur, ergens in een kleine kroeg, voelde wel
de harde bank, de stramheid van zijn leden, maar kon
nog niet tot opstaan besluiten. Naast hem was een kleine
jood komen zitten ; die dronk haastig zijn bier, en begon
te lezen. Hij bewoog zijn lippen daarbij, mompelde dan
eens een paar woorden, halfluid, wachtte even als op
een wederwoord, en las verder. Al gauw waren ze een
O. E. XX 9
19
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Kent u die verzen niet ?
hier,
gesprek begonnen.
lees dan dit, en dit wat zegt u daarvan ? open,
vertrouwelijk, had die kerel gepraat, met een naïve
vreugd in zijn oogen, nu hij iemand gevonden had die
naar hem luisteren wou. Het werd nacht
maar hij
hij praatte over het meisje
praatte, de vreemde,
waarmee je trouwt. Hoe anders was ze, hoe veel méér
dan de meisjes die je kuste als jongen. Hij had zijn vrouw
het leven was begonnen. Gekust had hij
nu ontmoet
zou hij ook wel nooit doen. Ze was te mooi,
haar nooit
te „hehr und fern", maar toch, zijn leven bloeide. -Een beetje dwaas was het geweest, een beetje überschwenglich. Hehr und fern, hij zou Erna kussen toch.
hoe kon hij
Maar hij schudde langzaam zijn hoofd
- En zooals hij dien avond had
zoo verward praten ?
geglimlacht om zijn Duitschen makker, zoo moest hij
nu zichzelve mild bespotten. Wierp hij haar niet ophitsend de woorden toe : Er gab dir deinen Hunger, deine
Hände, greif zu und iss ... en zag haar toch als een
madonna, in kuische terughouding. Ja, hij begreep nu
dien jood. Weldadig begon de warmte hem te doortrekken. Het was een koude Aprildag ; ze zou zeker
haastigjes stappen vanavond, door den guren wind. Wel
dwaas, dat hij niet naar haar ging, maar zij hier kwam.
Gisteren" eerst schreef zijn moeder : ik heb Erna voor
morgen op de thee genoodigd. En dan had hij stil in den
Haag moeten blijven ? Jawel, als hij een dooie visch
was. Er hat noch nie die Furchtsamen beglückt, der
alte Gott. —Hij hoorde een stap door de gang. Zou vader
hem noodig hebben ? Bijna had hij zijn beenen teruggetrokken om te kunnen opstaan. Maar nee, hij zou zoo
blijven zitten, hij dacht aan zijn vrouw, en dan had hij
recht, al kwam er een koning binnen Een klop op
„ Ja !"
de deur.
Het was een vriend, nog uit zijn jongensjaren.
kerel."
„Zoo
dus mijn voorgevoelens logen niet."
„Bonjour
.
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„Kom er bij zitten ; wacht, we zullen haar eerst nog
wat opstoken."
De vriend warmde al zijn handen. „Is ze vrouwelijk ?"
„Natuurlijk, alles wat gloed geeft."
„Aha, zijn we zoo ver."
„Wist je het niet ?
ik heb je ook in lang niet gezien.
Wat voer jij uit, den laatsten tijd ?"
o, dat vertel ik misschien wel eens, later, als
„Ik ?
ik bij jullie op bezoek ben, en je vrouw van meening is,
dat die vriend nou maar zich zelf moet vermaken. Dan
vraagt ze me, iets uit mijn leven te vertellen, iets grappigs. Ik zie het voor me ; jullie zitten samen op den divan,
en zij leunt tegen je aan."
„Ik denk niet, dat ze dat zal doen, in gezelschap."
„och kom, alle pasgetrouwde vrouwen doen het —
en ze weet den schijn te wekken van naar me te luisteren.
Maar ik zou nu niet praten ik ben één en al oor
voor jou."
Het was even stil. Dan begon Dirk : „Ze zal je eenigszins herinneren aan een meisje dat je gekend hebt."
begin zco niet. Ik vergeet heel gauw, en dan
„God
nog maar „eenigszins" gekend."

„Aan Meli."
„Meli ongewone naam, tja."
heb je haar ?"
„Kellnerin in Grafensteinerhöh
„Waarachtig."
„Je hadt het toen tenminste goed beet."
en mijn verontwaar„Maar zij keek alleen naar jou
dat je er geen avontuurtje
diging dat jij zoo koud bleef
v a maakte."
„Het zou een te troebel avontuur zijn geweest."
„In dat land van de glasheldere beekjes ? Kerel, je
zou het einde zoo duidelijk hebben gezien als de witte
kiezeltjes in de stroombedding."
maar eigenlijk zijn alle liefdesgeschie„Dat zeg jij
en die ééne, dat is
denissen troebel, behalve de ééne
zoo gek, is nauwelijks een geschiedenis."
De ander lachte. „Ik hoor het wel, het wordt trouwen
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dit keer, je doet me nu al aan het stadhuis denken."
Ze praatten voort. Dirk gaf sigaren en belde om thee.
De vriend haalde herinneringen op aan hun tocht door
het Wezergebergte, en telkens eens noemde hij Meli's
naam. Dan speurde hij op Dirk's gezicht naar een lach,
een glans, om dit nieuwe meisje, dat aan Meli zou doen
denken. Hij wilde weten in hoeverre ze anders was ?
Zou ze haar hoofd wel zoo fier dragen als Meli, en had
ze dat heel blije in haar oogen, dat niet te verstoren
blije ? Hij was verliefd geworden op die blijdschap ; hij
vroeg haar altijd, met hem te willen dansen, nu, hier
in den tuin, tusschen de rozen. Waarom niet hier in den
tuin ? Op het dorpsplein dan, vanavond ? Maar ze
schudde altijd haar hoofd, en keek naar Dirk — vanavond
niet, nooit niet.
„Zeg, ik hoop met jouw vrouw eens te dansen, misschien
op je bruiloft. Ik heb een gevoel of me dat toekomt,
begrijp je ?"
Dirk had niet al te goed gehoord. „Bruiloft ? — dat
klinkt me toch een beetje boersch, een beetje Kloris-enRoosje-achtig. Enfin, ik denk dat nooit een jong-getrouwd paar zich op zijn eigen bruiloft heeft thuis gevoeld.
„Natuurlijk — de lol, de luidruchtigheid, is voor het
gemeene volk, maar we hebben jullie toch noodig, tenminste jullie lijflijke aanwezigheid. We moeten weten : de
goden zitten aan bij ons feest."
Dirk glimlachte. „Maar gewoonlijk begint het pas goed,
als de goden weg zijn." Hij zag zich zelf en Erna, ja, goden
waren ze. De roes van de bruiloftsgasten verhoogde
hun voornamen glans ; ze liepen niet, ze leken te zweven,
hij voelde niet den druk van haar hand op zijn arm, maar
hij wist haar zeer nabij. Hij zag aldoor haar oogen, en
haar stillen mond. Hij wenschte niet haar mond te
kussen, hij dorstte niet meer naar haar, want ze drenkte
hem. Goden waren ze. De vriend kon niet meer rustig
blijven zitten. Hij stond op, rekte zich eens wat, en liep
de kamer heen en weer in groote stappen. Maar Dirk
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boog zijn glimlachend gezicht naar zijn handen, die hij
gevouwen hield op zijn schoot.
Mevrouw Stuvers praatte vriendelijk en druk, uit welbegrepen behoefte, het zich zelf en Erna gemakkelijk te
maken. Ze had Erna gekust bij het komen, en zij, de
moeder die tevergeefs had verlangd naar een eigen dochter, zij ontroerde bij den teeren en schuchteren blik van
Erna's oogen. Ze wist ook, hoe Dirk achter haar stond
en naar hen beiden keek. Ze voelde zich temidden van,
maar tevens boven hun beider liefde, als de goede maker,
die glimlachend zijn voltooid werk beziet. Dirk, glimlachte den ganschen avond. Erna zat daar stil tegenover,
hief haar gezicht weer in luistering op, als ze zich even
had afgewend, om Dirk's kijken te ontgaan. Ze drukte
dan haar handen vast ineen, en had het gevoel alsof nu
haar gezicht groot en scherp stond afgeteekend, een
donker schaduwbeeld op een krijt-witten muur. Dirk
keek daarnaar, Dirk. keek aldoor. Het was niet meer
te ontgaan ; ze moest maar moedig zijn, ze moest maar
zich overgeven. Hier ben ik, dit zijn mijn oogen, mijn
wangen, dit is mijn mond. 0 God, ik heb niet heel veel
kwaad gedaan tot nog toe ik ben toch kuisch geweest ;

maar de vriendelijke gezichten om haar heen, de
gezelligheid van de besloten, avondlijke kamer, spotte
fijntjes met dien kreet. Ze hield het niet langer uit en,
plotseling opstaande, liep ze naar den wand, waar een
groot portret hing.
„Mag ik dat eens bekijken ?"
„0 natuurlijk ; het is Dirk met ons andere zoontje,
dat jong gestorven is."
„Hoe oud waren ze ?"
„Dirk zeven, Albert vijf jaar."
„Albert lijkt ouder
hij heeft zoo'n mager, wijs
gezichtje. Ze hebben gelijke kleertjes aan, maar ze zijn
toch erg verschillend, vindt u ook niet ?"
Dirk was aan de tafel blijven zitten, maar glimlachte
onwillekeurig, doordat hij naar Erna keek. Maar hij
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voelde een forsche vreugd, een triomf, omdat van de
beide broertjes hij was blijven leven, en nu een man
was, en haar tot zijn vrouw zou nemen, háár. Ze stond
daar omhoog te kijken naar zijn kinderportretje en ze
dorst niets te zeggen van hem. Ze wist wel, dat hij groot
en sterk was geworden. Hoe dikwijls had hij, de kamer
binnenkomende, zijn oogen opgeslagen naar het beeld
van dat kleine zwakke broertje, en had even wat medelijden gevoeld, maar nooit, als nu, die vreugd en sterkte.
Hij dacht zich naast haar, hij sloeg zijn armen om haar
heen, en tilde haar naar zijn borst ; zijn spieren voelde hij
trillen. Stil, straks zou hij haar vragen, in 't donker,
buiten. Waarom niet straks ? ze wist immers dat het
komen moest. 0, ze wist het zoo goed, en ze schuwde het
ook een beetje, maar hield zich dapper. Zooals ze nu
de kamer door liep, langzaam, en zoo beheerscht, maar
haar handen hield ze tot vuisten gebald. Ha, die kleine
handen verrieden haar weer. Soms leek ze te vragen :
zeg het nog niet, och toe, zeg het niet en even later :
zeg het gauw, gauw, zeg het nu. Hij moest het zeggen.
Ze liepen naast elkaar voort. Niemand had het vreemd
gevonden, dat Dirk met haar mee ging, dacht Erna,
alsof hij al vele malen haar mantel van den kapstok had
gehaald, en dan zijn eigen jas meteen. Het dienstmeisje,
dezelfde die altijd op kantooi de koffie bracht voor
mijnheer Stuvers, liep juist in de gang en groette, heel
gewoon. Zou niemand dan begrijpen, hoe dit nu was ?
Vader en moeder zouden thuis zitten, met Carolientje,
rustig als altijd. Ze zag hen duidelijk ; Carry keek even
op en zei iets moeder antwoordde. Maar ze dachten
niet aan haar. Ze praatten er niet over, dat zij daar nu
liep, naast Dirk, en ... en ... Ze wist niet wat verder,
maar ze voelde zich zoo moe ineens, zoo alleen. Als ze
nu nog zijn stem hoorde maar hij zweeg. Alleen zijn
stappen weerklonken tegen de hooge huizen, en het
geluid van haar eigen stappen verwarde zich daarmee.
Zoo moe was ze, dat ze graag zijn arm zou hebben ge.
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nomen. Laat ik even stil staan, laat ik tegen je mogen
leunen. Als ze het eens deed ? maar dan neen, het was
natuurlijk een onmogelijkheid. En toch moest ze nu juist
aldoor aan dien arm denken, en hoe dat zou aanvoelen
hij droeg een ruige, wollige _jas. Gek, ze ging ervan
beven, en ze had het heelemaal niet koud. De lucht was
zoo vochtig als liepen ze in een mist. De lantaarns maakten een grauw-rooden kring in de lucht, en het water
van de gracht leek weggedoezeld. Dus werkelijk een
beetje mist. Ze hadden de Leidschestraat overgestoken,
en gingen nu verder langs de stille huizen. Als ze nu wilde
gaan praten, wat zou ze dan wel het eerst moeten zeggen ?
Ze wist het niet. Ze wist dat het moeilijk was, zoo rechtop
naast iemand te loopen, en ook weer niet te dichtbij.
Vader zei altijd : geef me een arm, kind, anders loopes
we zoo te botsen O, maar ze wilde nu niet meer aan
zijn arm denken. Ze moest zóó maar voort, zonder steun.
En het akelige was, dat niemand het wist, dat het niemand iets kon schelen. Liepen ze wel naar huis toe ?
Ze kwamen er nooit misschien. En dat was maar goed,
want straks zou ze toch zijn arm nemen, en dan werd
alles zoo anders, en ze zou dat nooit thuis durven vertellen. Ze ging er zich over verwonderen, dat hij heel
niet sprak. Vroeger hadden ze wel loopen praten, als
hij haar thuis bracht, zoo'n gewoon, vloeiend gesprek,
over niets bijzonders. Ze waren dan vroolijk geweest, en
lachten \ eel. Maar nu kon dat niet meer. Waarom niet ?
o, twee armzalige menschen waren ze nu. En de weg
leek zoo lang. Ze zou de boomen tellen ; hoeveel stonden
er wel op één gracht ? Misschien zou hij ineens iets zeggen,
als ze bij den vijfden boom waren, of bij den twaalfden
anders. Voor den twaalfden moesten ze eerst een brug
over dat hinderde niet na deze brug dan. Als hij
iets zei, dan zou alles weer gewoon worden, ze zouden
lachen en doorpraten. Honderde dingen kon hij zeggen —
iets over het huis, of zijn moeder, of zijn betrekking in
den Haag. Maar ze was zoo moe ; het zou toch eigen-
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lijk niet prettig zijn als hij nu over zulke gewone dingen
begon te praten.
In het matte schijnsel van een lantaarn zag hij haar
bleekheid.
„Ben je moe ?" vroeg hij.
Ze probeerde te glimlachen. „Ja, een beetje
ik weet
niet hoe het komt ... ik ..."
„Wat ?"
„Ik wilde je iets vragen, maar --- ik durf niet."
„Wilde jij mij iets vragen
doe het dan."
Ze zweeg.
„Toe, vraag het dan maar."
Nu stond ze stil, maar hij moest zijn arm om haar
heen slaan en fluisteren. „Erna, lieveling," voor ze zacht
en haperend zei : „Ik wou je zoo graag een arm geven."
En nu liepen ze verder, dicht tegen elkaar aan. Dirk
sprak vloeiend, als in één lange zin praatte hij over
zijn liefde. Ze luisterde ; ze wist de woorden, nog voor
hij ze gezegd had, ze wist het alles. En het maakte haar
gelukkig maar ook bedroefd sprakeloos, glanzend
gelukkig, en stil, dof bedroefd. Hij vroeg haar niet of
ze zijn vrouw wou worden, hij wist dat ze het wilde ;
hij praatte over hun leven. „0 kind, ons leven, wij samen,
altijd, jij en ik."
„Ja, ja," fluisterde ze, en drukte alleen zijn arm. Toen
ze eindelijk voor haar huis stonden, liet ze hem plotseling los.
„0 Dirk."
„Wat is er ?"
„Nu moet ik het vertellen, dat kan ik niet."
„Ik zal morgen komen en alles vertellen."
„Maar dan moet ik nu vader en moeder zien, en het
niet zeggen ;
naar bed gaan, en het niet zeggen
dat
is alsof ik ze bedrieg. En dan morgen
hoe laat zou
je komen ?"
„In den middag."
Ze huiverde even. „Zie je
dat kan niet, dat duurt
veel te lang. Moeder brengt ons thee boven, 's Zondags-
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morgens, en dan blijft ze op de rand van mijn bed zitten
praten, en dan flapt Carry er al haar geheimen uit, en .. .
en ze zouden het aan me zien."
Hij lachte. „Het is niet aan je te zien, kindje, dat ik
je gezoend heb. Dacht je dat ?"
„Ja." Ze pakte een knoop van zijn jas beet. „Iedereen
zal het zien, en jij bent de schuld, je mag niet wegloopen."
„Moet ik dan nu mee gaan ? het is al laat, en je ouders
zullen het wel begrijpen."
Maar ze keek angstig naar hem op. „0 Dirk."
Meteen belde hij luid aan haar huis. „Goed, ik ga nog
even mee -- lieveling, je bent -- je bent zoo'n rein meisje."

VII.
Erna was nu sinds een paar maanden met Dirk verloofd, en haar uiterlijk leven ging vrijwel zijn gewonen
gang. Ze liep naar kantoor, ze wandelde ook terug naar
huis, maar niet meer, als vroeger, langzamer, met in
zich de rust van den wijden, vrijen avond. Op het kantoor
spande ze zich in, want ze hoorde wel hoe mijnheer
Stuvers in zijn toon tegen haar iets onachtzaams kreeg,
als zou zij haar werk nu licht opnemen. Glimlachte hij
niet zoodra ze, binnengekomen, haastig haar mantel
uittrok en de hoes wegnam van haar schrijfmachine ?
Keek hij niet naar haar gouden ring, Dirk's ring ? Zij
zelf probeerde zoo min mogelijk op die hand te letten
met zijn vreemde sier. Het is geen sier, zei Dirk, het is
een symbool alleen, symbool van je gebondenheid.
- Maar ik zou liever niet gebonden zijn.
- Meen je dat ? moet ik mijn ring terug nemen ? -Ze had langzaam haar hoofd geschud. --- Dat kan niet
meer. Soms beschouwde ze lang haar hand. Die leek
haar nu verminkt te zijn, en zou zoo blijven, haar heele
leven. Ze kon zich dat niet voorstellen het leven leek
wel bijna eindeloos lang. Maar toch was nu plotseling
die eerste tijd, haar jeugd, voorbijgegaan. Doordat hij
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voorbij was, kon ze hem zoo duidelijk zien, zoo helder,
zelfs door betraande oogen. Het is heel mooi geweest,
dacht ze ik heb nooit eerder geweten, dat het zoo
mooi was ; en stil, voor zich, noemde ze het den tijd van
haar onbesmette handen.
Niemand scheen een lang engagement te verwachten,
en Dirk sprak al over het huren van een huis in den Haag.
Wil je aan den kant van Scheveningen, of liever dicht
bij het Bosch ? maar ik geloof dat je van de zee houdt.
Zou je tevreden kunnen zijn met een bovenhuisje, en
stel je hooge eischen aan meubileering, comfort ?
- Ik stel heelemaal geen eischen, Dirk.
maar dat is misschien
- Nee, nee, dat weet ik wel
het moeilijkste voor een man, kindje. Tegen een vrouw
als Carry, met haar zin voor „hoogêr-op", zou ik me kunnen verweren, maar tegen jou
- Waarom zeg je dat ?
je weet het zelf wel. Het valt
- Is het niet waar ?
moeilijk een huwelijksbed te koopen voor zoo een kleine
heilige als jij.
Maar ze hield niet van zulke grapjes. Ze zou haar
hoofd even afwenden en zeggen : h Dirk.
- God, wees niet boos. Weet je, wat me bijna het
eerst opviel aan je ? —
- Nee ?
- Dat je niet vloeken kan. Andere meisjes doen
tegenwoordig voor een dronken koetsier niet onder,
maar jij —
- Ik heb het Diet geleerd als kind -- zei ze ernstig.
Vader en moeder vloeken ook nooit.
- En Carry dan ?
- Ja. Misschien is Carry wel een vondeling. -- Maar
toen ze dat gezegd had, kreeg ze tranen in haar oogen
en haar hart deed wonderlijk pijn. Het was of ze Carry
plotseling, geniepig, een harde klap in haar gezicht had
gegeven. En het ergste : Carry, anders zoo vlug met haar
woorden, zei niets, maar keek haar verbaasd aan. Ze
kon zich niet herinneren, haar zusje ooit zoo gemeen

KINDERSPEL.

299

Le hebben geslagen. Nu had ze hun kinderlijke liefde
geschonden.
— Ik meen het niet, hoor, — zei ze, — ik houd veel
te veel van Carry. —
— Dat dacht ik toch ook. — Maar hij had zich wel
even verwonderd over haar woorden. Die klonken zoo
scherp, als was er haat in haar geweest. Kon zij haten,
en waarom zou ze het haar zusje doen ? Iemand had hem
eens gezegd : pas op voor de felheid van een brave vrouw,
en een oogenblik dacht hij bekoord aan Carry's luchtig,
lachend wezentje. Maar van Erna hield hij. Soms voelde
hij iets van schaamte bij het lezen van haar brieven.
Hoewel hij alleen was, zou hij den brief haastig opbergen,
mompelend : ik heb nu geen tijd — straks. En hij zou
op zijn horloge kijken, zonder eigenlijk te zien. Maar er
was niets dat hem drong, en voor hij het wist, las hij weer
haai woorden. Ze hield van hem, (tat was heel duidelijk ;
— maar haar stein werd droevig. Dan wilde hij zich herinneren hoe 'n vroolijk meisje ze was geweest toen hij
haar leerde kennen. Had hij zich niet aangetrokken gevoeld door de gave klank van haar lach ? --- de argeloosblije blik van haar oogen ? Toch was ze toen nog niet

„het meisje dat je nooit vergeet". Hij had haar wakker
moeten schudden, en nog, nog moest hij dat doen. Er
zou een nieuwe wereld voor haar opengaan ; een mooie
wereld ?, een slechte ? hij wist het niet. Wie kon eens
anders wereld beoordeelen, wie kon weten in wat voor
een wijde kilheid zoo'n jong meisje zou staren, misschien.
Hij zei haar : de menschen zijn laag en berekenend.
Oscar Wilde was van oordeel, dat er geen Christenen meer
zijn geweest na Jezus. Zou hij geen gelijk hebben ? —
Hij zei : Je bent eigenlijk een prinses, Erna ; je moeder
diende bij de menschen, maar jij heb L adelijk bloed. —
En hij gaf haar boeken, vertalingen van Russische
schrijvers vooral. — Ze hoorde alles aan, ze las alles.
Maar haar brieven werden droeviger. Eens zei ze, nooit
groot genoeg te zullen worden voor deze wereld. — Ik
begrijp wel, dat ik heel, heel klein ben, en jouw liefde
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maakt me niet grooter. Je zegt dat ik veel moet lezen —
dat zal me helpen. Maar ik kan niet meer voelen dat ik
zelf ook een mensch ben, als ik van die beest-achtig
slechte en goddelijk-goede menschen lees. Le zijn zoo
groot, zoo groot als ik ze ontmoette, zou ik heel bang
zijn, Dirk, ook al was jij bij me. Waarom laat je me
zulke boeken lezen ? Carry geeft me romannetjes, maar
die vind ik toch ook niet mooi meer, daar word ik eigenlijk kwaad om. Dan is Carry weer beleedigd, en zegt
dat ik eigenwijs ben. Hij wist niet waarheen hij haar
voerde. Wel dacht hij soms : waarom praat ik met haar,
zooals ik met een vriend zou doen ? Ze is mijn mooi,
mooi meisje ; waarom heb ik niet genoeg aan haar kleine,
schuchtere liefdewoordjes ? Die zou geen ander me
kunnen geven, die zijn van haar het meest echte, het
meest eigene. Ze maakt me vurig, bruisend, door haar
teere liefde, wat moet ik dan met haar oordeel over
Dostojewski's sombere boeken, of Tschechow's naakteerlijke vertellingen.? Gaf haar strijd om zich te handhaven in die nieuwe, vijandige wereld hem leedvermaak ?
Hij wist het niet. Soms zei hij zichzelf : het komt door
dat dwaze verloofd-zijn. Ik voel de behoefte, haar brieven
te schrijven, ik verlang naar de hare. Maar hoe weinige
menschen weten -zich te toonen in een brief ? Het zijn
misschien de kunstenaars die dat kunnen, niet zij en ik.
En dan bezoeken we elkaar ; het is als een visite, en er
moet toch eenig discours zijn. Als we zwijgen, neem ik
haar op mijn schoot, en ik liefkoos haar. Maar God,
wat is ze me soms ver, als ik met mijn lippen zoek over
haar gezicht. En dan weer, als ze een kleine opmerking
maakt, iets onbeduidends, of me mijn thee overreikt,
is ze mijn eigen, mijn vrouw, mijn kind. Waarom vertrouwen we niet op onze intuïtie, en wonen samen, leven
samen, al lang, sinds onzen eersten kus ? -- Zoo —
onderbrak hij zichzelf spottend, zoo, wil jij de samenleving
hervormen. En wel uit gemakzucht, omdat, eenmaal
getrouwd, een onderwerp van gesprek zich licht aanmeldt, de kwaliteit van de boter, de kleur van de
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wiegegordij ntj es. Ja, gemakzucht, maar wat ze nu
deden was zoo opgeschroefd. Maar den weg naar verbetering vond hij niet.
Erna zat veel alleen op haar slaapkamer. Ze zei dat
ze Dirk moest schrijven, of dat ze zijn boeken graag
dáár las, in de stilte. Dan zette ze haar tafeltje voor het
open raam en keek uit, naar de toppen van de zomerboomen. Nu moet ik denken -- zei ze zich zelf altijd
weer. Waar was ik gisteren gebleven ? dan moet ik nu
voortgaan. 0, gisteren kon ik niet op iets nieuws komen,
toen was het nog dat oude van eergisteren ? neen,
eergisteren ook niet. Denken was wel moeielijk.
Kijk, de boomen dachten nooit ; die waren vol groene
bladeren en wuifden in den wind. Denken was iets anders
dan liet telkens herhalen van een gestolen gedachte,
zoodat je het onwillens deed op 't laatst en het in je
hoofd werd als een zeurige wijs. Stil, straks zou ze denken.
Nu eerst nog even in de vensterbank zitten en zien of
de lucht al avondlijk werd, of er ook wolken dreven. De
binnenvensterbank was maar smal, en moeder had hun
verboden, erop te zitten. Nu deed ze het iederen avond,

en ze vond het niets erg, ze wilde er best om jokkeii.
Want dit was nu nog het eenige wat haar een beetje
gelukkig maakte : daar zoo stil te zitten, en ... en niets
te denken. Maar plotseling sprong er dan toch een ge-

dachte naar voren ; o, ze hadden zeker onzichtbaar
en geruischloos om haar heen geslopen. Ze waren er
eigenlijk wel --- één drong er binnen, heerscherig. Eerst
was het dit geweest : de ware vrouw is kuisch. Dat had
ze dagen lang moeten hooren ; op de gekste oogenblikken,
midden onder het werk, als mijnheer Stuvers haar een
brief dicteerde, dan klonk het langzaam en helder in haar
hoofd : de ware vrouw is kuisch. Ze probeerde zich te
verdedigen : ik ben nog jong, en nu heb ik voor het eerst
een man lief. En denk ik alleen aan zijn omarmingen,
zijn kussen ? iiee ik Maar het was vruchteloos,

ze moest afbreken. Hoe had ze vannacht niet gedroomd
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van hem. 0, bestond er een woord voor zulke vreeselijke
droomen ? En onveranderd bleef de zin, die was als een
aanklacht : de ware vrouw is kuisch. Ze kon er Dirk
niet over schrijven, het zou zeker onkuisch zijn dat te
doen. Ze begon wel eenige malen een brief aan hem, zelfs
voltooide ze er één, maar bij het overlezen voelde ze zóá
warm het schaamtebloed in haar wangen gloeien, dat
ze haar gezicht verborg en huilde. Nee, ze kon het Dirk
niet zeggen. -- Later was het : een mensch moest nooit
zichzelf beklagen. Ze bracht haar borst dan wat vooruit

en trok haar gezicht in een lach. Ook dat kon ze Dirk
niet schrijven. Hij zou dan denken dat ze heel veel reden
tot klagen had, hij zou argeloos zeggen : wat scheelt
eraan, kindje. Het was onmogelijk, iemand die niets
vermoedde, zoovéél te vertellen, alles te vertellen. Wel
was ze eenmaal het praten nabij geweest, een Zondag
na een lange, vermoeiende wandeling in de duinen. Toen
ze in de tram naar huis zaten, leunde ze een beetje tegen
Dirk aan en sloot haar oogen. Even dacht ze nog aan
de bloemen, die zeker zouden verwelken op haar warmen
schoot, dan zag ze weer die begroeide, zonnige duin-

helling, waartegen ze gerust hadden. Zij was eerst rechtop
blijven zitten, maar Dirk trok haar zoetjes achterover.
Kom toch naast me liggen, liefje. —
Waarom, ik rust zoo ook uit. —
Dan richtte hij zich even
Dat jok je vreeselijk.
op en zei zacht : wees toch zoo bang niet voor me, kind.
Ze glimlachte bij de herinnering. Nu strekte zich weer
dat golvende land voor haar uit, en ze rook den geur van
thijm en munt. Tusschen hun hoofden en den hemel was
niets dan gouden zon. -- Maar Dirk zei plotseling :

„Hé, dat is Carry, of vergis ik me" en ze wist zich weer
in de volle tramwagen, en schoof onwillekeurig wat weg
van Dirk. Ja, het was Carry ; ze wuifde hen oolijk toe,
en richtte zich meteen tot den man, die naast haar za t.
„Hoort ze bij dien man ? zou ze met hem uit zijn
geweest ?"
-
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„Hoogstwaarschijnlijk
daar hij nu zijn hand op
haar knie heeft gelegd."
Ze moest blozen, zij, om haar zusje. Dirk zag het.
„Trek het je niet aan, misschien ... e ..."
„Wat ?"
„Misschien wil ze zich met dien kerel verloven."
Verloven maar zij, Erna, had heelemaal niet aan
de toekomst gedacht, alleen aan deze uren, waarin ze
zelf nog leefde. Wat zou Carry gedaan hebben, terwijl
zij, naast Dirk, op het droge duinmos, zijn hand onder
haar hoofd maar wat was er met Carry gebeurd ?
En toen was het, dat ze Dirk had willen zeggen : ik vind
trouwen eigenlijk niet mooi heusch Dirk, ik vind het
leelijk. Een natuurlijke drang ? maar dan moesten we
onze natuur veredelen. Zeg nu niet dadelijk : dat is,
onmo gelijk. Hoe weet je dat ?, moeten de menschen
dan altijd even slecht blijven ?
Ze dorst het niet
zeggen ; ze had graag willen huilen
heel even maar.
Dan zou daarna alles anders zijn. Carolientje zou naast
haar zitten, in plaats van Dirk. Ze was met Carry uitgeweest, een dag naar zee, net als vroeger. Ze voelde zich
nu moe, maar dat hinderde niet, want de avond zou heel
stil voorbij gaan. En dan kwam de nacht. Vroeger werd
de nacht nooit onderbroken, was groot en wijd daardoor
en toch ook : heel kort. Nu kwam altijd Dirk in haar
droomen, of in wakend denken, en de nacht werd klein,
verbrokkeld. O, ze had niet geweten hoe mooi alles was,
vroeger, voor ze er zelf een eind aan maakte.
Dien avond, alleen met Carry onder het uitkleeden,
wist ze niet hoe over den middag te beginnen. Maar
Carolientje vond het het beste, om maar weer brutaal
te zijn.
„Hoor eens, je verklapt me natuurlijk niet, hè ? Hebben
jullie ook zoo heerlijk in de duinen gelegen, in het warme
zand ? God, wat een zon vandaag."
„Hoe ken je dien man ?"
„Hij is chef van onze afdeeling. Leuk snuit heeft hij,
een beetje zwaarmoedig.
—

-

304

KINDERSPEL.

maar ze zag hoe Erna's gezicht was
„Hij is
vertrokken.
„Scheelt er wat aan ? moe zeker. Heeft Dirk het jou
ook zoo lastig gemaakt ?"
„0 Carry."
Carolientje lachte, kort en hoog, en kwam toen naast
Erna staan. Losjes sloeg ze haar arm om Erna's middel.
„Waarom huil je ... Is er ... is er dan wat gebeurd ?"
„Met mij niet." Ze boog haar hoofd nog dieper en zei
zacht, half gesmoord in haar handen : „maar met jou ?"
Het zusje bloosde. „Och wel nee ; hij is beroerd
getrouwd, maar ik heb hem gezegd dat ik niets wilde,
niets ; hij hoeft ook niet te scheiden, ik kan nog best
buiten hem."
„0". Langzaam draaide ze zich om, weg uit Carolientje's arm, en begon heur haar los te maken. Even
stond Carolientje wat beduusd, door die onverschilligheid nu, na die plotselinge tranen. Maar ze dacht : mij
ook goed, en vroolijk zei ze : „je hoeft dus om mij geen
zorgen te hebben, hoor."
Maar Erna's gedachten waren als bange kinderen in
een donker bosch, voor wie de maan, de sterren, vertrouwde dingen vanuit moeders venster, vreemd werden,
groot en vol onheil. Hoe alledaagsch was niet een huwelijk ; iedereen trouwde immers en droomde alleen van
geluk. Waarom zag zij er dan tegen op, waarom tobde
ze zoo ? Ik vind het zoo leelijk zou ze prevelen, zoo
leelijk. De andere menschen zien het niet, die lachen
maar, met domme, blinde oogen. Carolientje bijvoorbeeld, zelfs Carolientje. Maar ik zie het.
En moeder
dan ? Ze hield heel veel van haar moeder, en, onbewust
nog, wist ze achter moeders oogen een wijsheid die ze
niet peilen kon.
"

VIII.

Op een avond zat Erna weer in de vensterbank en
keek naar de zomersche lucht. Traag vervormden zich
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de witte wolkenmassa's En veel trager nog, moest ze
denken, kwamen en verijlden de menschengedachten.
Maar dan plotseling een bliksemschicht, die den hemel
deed opklaren, misschien. Ze moest het Dirk nu
schrijven. Kijk, dat was als een logge wolk : ze moest
het Dirk nu schrijven. Want sinds gisteren dreef die
gedachte door haar hoofd, en al gaf ze ten antwoord :
ja, ik zal het doen, hij liet niet af. Gisteren was ze in de
schouwburg geweest. Dirk schreef haar : ik zie dat ze
Hamlet zullen geven. Het spijt me, ik kan er niet voor
over komen, maar ga jij vooral. En neem geen plaats
op het schellinkje, want daar tellen de menschen de
dooden, hardop, en dat is belachelijk. Het gaat er niet
juist om het aantal dooden, kindje. Ze dorst niet te
zeggen, wat het alles had beteekend, dat vreemde,
vreemde spel. Maar Hamlet riep : „ga naar een klooster".
Zoo scherp waren die woorden, zoo snijdend, en ze dacht
dat Ophelia zou sterven, alleen door ze te moeten hooreis,
telkens weer. Hij gooide zijn woorden naar haar, zoo
onbarmhartig als je geen dier, geen plant, met steenen
zou willen gooien. Maar zij was meer dan dier of plant
ze had meer moeten zijn. Ze stierf niet waanzinnig
werd ze. 0, ze had zich fier moeten oprichten en zeggen :
ik zal kuisch zijn. Heel eenvoudig zeggen, deemoedig,
en toch zoo trotsch. Ik zal kuisch zijn. Uit liefde
voor Ham lel, of om te boeteij voor de onkuische ziel
van de koningin. Ze moest het, Dirk schrijven. Maar --maar wat had zij voor reden ? Ze had zoo'n lieve moeder,
en Carolientje van Carry mocht ze niets slechts denken;
het was leelijk van haar, dat te doen. Nu tuurde ze weer
naar de groote wolken, die zoo vredig voorbij voeren
en dacht heel even, dat het alles natuurlijk dwaasheid
van haar was. Maar ze stond langzaam op en ging aan
het tafeltje zitten. Schrijfpapier lag al gereed ; nu doopte
ze haar pen in. Het was of een ander zich bewoog in
haar. Lieve Dirk schreef ze, en dan vlot, in éénen
door, zoo vlug als een brief vroeger nooit ging. Aan het
eind zuchtte ze even ; ja, nu had ze het al gezegd — alles ;
n. E. XX 9
20
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heel duidelijk stond het er ; ze had niet gedacht het zoo
goed te kunnen schrijven. Zonder aarzelen ging ze verder
een enveloppe, dichtplakken •-- een postzegel. Hoe dikwijls had ze dat al gedaan : een brief aan hem, en nooit
was het in haar opgekomen, dat ze eens den laatsten zou
schrijven. Was dit de laatste ? ja, j dat kon wel niet
anders. Dan zou ze dus in 't vervolg weer in de huiskamer
zitten, bij vader en moeder. Hier had ze niets meer te
doen en 't gevaar van naar bene den te vallen vanaf de
smalle vensterbank, was ook voorbij. Moeder kon gerust
zijn alleen, ze had het gevaar niet geweten. Niemand
had iets geweten van haar, Carolientje niet en Dirk ook
niet. Nu zouden Dirk de oogen open gaan. Vreemd, zoo
rustig als ze zich voelde. Het is maar gelukkig, dacht ze,
dat ik zoo ben, veel minder fijn besnaard dan ik me verbeeld heb. Ze lachte even spottend. Eigenlijk voel ik
niets, zei ze, heelemaal niets alsof ik geen hart had.
Toen het donker werd, liep ze naar beneden en zette
in de gang haar hoed op. Dan opende ze de kamerdeur
op een kier. „Even een brief posten, hoor."
„Goed," riep moeder terug.
Zachtjes, als zou ze kwaad gaan doen, liep ze de trap
af. En nu stond ze buiten, in 't schemerdonker van den
zomernacht. De groote wolken lieten zich nog onderscheiden ; aan den waterkant ruischten de boomen. Ze
voelde iets geheimzinnigs om zich heen, iets wat ze
niet eerder had opgemerkt, terwijl ze toch haast iederen
avond buiten kwam. Vanuit de verte drong paardengetrappel en belgerinkel tot haar door. Ook dat klonk
zoo vreemd, en even dacht ze : hoe zouden nu de menschen
er wel uitzien ? Ze verwonderde er zich niet over, dat
ze voortliep, zonder meer veel te denken aan het posten
van haar brief. Want wat kon ze eigenlijk anders dan
voortloopen ? er bleef nu immers niets meer te doen.
Ze had Dirk geschreven ; ze voelde den brief in haar
hand, dit was nu even goed als wist Dirk het al. Hoe
lang geleden leek de avond van haar verloving. Was dat
aan 't begin van dezen zelfden zomer geweest ? och,
i
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toen verlangde ze zoo naar Dirk ze wist niet waarnaar ze
verlangde. Er lag een wereld tusschen toen en nu. Ze wilde
kuisch blijven ;
ze wist niet voor wien ze dit deed. Maar
ze ging toch niet naar een klooster
wat moest ze dan
met de menschen ? Ze wist het niet
ze wist het heelemaal niet
ze moest toch maar voortloopen. Waarom
holde ze zoo ? Nu zag ze al de groote lichten van het
Leidscheplein. De menschen zouden wel zien dat ze een
brief in haar hand had en zouden begrijpen, dat het nu
juist in dien brief stond. Ze repte zich nog meer, om gauw
bij het licht te komen. Haar oogen voelde ze wijd-open
en glanzend. Er was een stem in haar hoofd die hoog
jubelde : dit doe ik voor jullie, ik offer mijn liefde, zien
jullie het wel. En ze liep maar licht en vlug op de maat
van dat wonderlijke lied. Ja, daar waren de menschen.
Ze gingen haar voorbij, ze keken niet. Plotseling stond
ze stil en zag zich zelve weer in het gewone leven. Al het
gezwollene, vreemde, viel weg, zooals een droom wegzinkt hij het ontwaken. Maar omdat er nu een man naar
haar keek, liep ze weer voort, heel langzaam. Ze voelde
zich als iemand die lang ziek is geweest en weer loopt,
voor 't eerst. En wat was ze ver van huis gegaan, en ze
moest terug, ze kon hier niet blijven, tusschen al die
onverschillige menschen, die alleen aan hun eigen leven
dachten. De brief zou ze wel in haar blouse stoppen, dan
kon Carolientje straks niet zeggen : blijf je zoo lang uit,
en heb je nog niet eens je brief gepost ? Niemand hoefde
te weten wat ze gedacht had ze wist het zelf nauwelijks. Maar nu voelde ze een groote droefheid in zich, een
geslagenheid, omdat het toch was, als had ze nu iets heel
moois verloren. Iets heel moois -- en waarom had ze
het van zich weg laten gaan ? Kon ze het dan niet terugvinden ? „Ga naar een klooster, ga naar een klooster" ;
daarmee begon het of was dat eigenlijk het eind ?
0 ja, het begon veel eerder, lang geleden, in haar jeugd.
En nu was het weg. Kijk, ze stond voor het huis van
mijnheer Stuvers, ze zou even tegen de deur gaan leunen
om uit te rusten. Als mijnheer Stuvers wist dat ze daar
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stond, zou hij haar binnen roepen. En dan, als ze hem zei :
nu is het alles weg, dat mooie dan zou hij haar troosten,
want hij hield heel veel van haar. Hij zou bij zich zelf
denken : mijn zoon krijgt een edele vrouw. Heusch, een
beetje geprezen mocht ze wel worden. Maar ze glimlachte even en dacht : hoe ben ik zoo groot, en zoo klein.
Toen ze gerucht hoorde aan den binnenkant van de
deur, schrok ze op. Maar ze begreep dat de grendels
werden uitgeschoven. Als ze nu eens riep, of hard klopte,
nu gauw, dan werd ze nog gehoord -- neen, ze deed het
niet. Ze liep weg en nam de tram naar huis. Gelukkig
bleek het nog niet zoo laat te zijn, als ze gedacht had.
Je houdt het nog wel uit, fluisterde ze zich zelf toe —
je houdt het nog net uit. Meer hoeft immers niet. Je zegt
dat de avond zoo mooi was en dat je hebt gewandeld.
Je praat met zoo'n effen stem, als toen je heen ging :
even een brief posten, hoor. En je zorgt wel, dat de brief
niet kraakt in je blouse. Ze moest maar door blijven
fluisteren, want als ze het niet deed, zou ze zeker gaan
huilen, hier, in de tram. En dan was er thuis geen houden
meer aan. 0 moedertje, moedertje, ik ben zoo ziek en
ongelukkig. Wel nee, ze was niet ziek en ongelukkig —
ze had Dirk immers niet verspeeld -- Dirk, dien ze lief
had. Ze voelde het nu eerst goed tot stervens toe hield
ze van hem. Och God, wat beteekende : tot stervens toe
ze moest nu liever op de halte letten. „Raampoort",
riep de conducteur. Zie je, bijna zou ze te ver zijn meegereden.
Moeder keek haar onderzoekend aan, terwijl ze luchtig
vertelde en haar hoed opborg. Carolien tje vroeg : „Heb
je wat ?"
„Wel nee maar ik ben toch moe geworden door dat
loopera ik ga meteen door naar bed."
Waarom liep moeder achter haar aan op de trap naar
boven, zoo zwijgend, en plechtig bijna ? Waarom —
maar ze dorst niets zeggen. Nu stonden ze in de slaapkamer, tegenover elkaar ineens, en moeders handen
lagen op haar schouders.
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„Zeg het mij maar kindje, is er iets gebeurd ?"
'Le boog haar hoofd. „Nee, nee, ik war maar in zoo'n
vreemde bui — het is nu weer over. Misschien kwam het
wel door dat tooneelstuk ; dat meisje werd krankzinnig,
ziet u. En ik dacht : ze had anders moeten doen ; — ik
zou beter hebben gedaan. En ik schreef het aan Dirk --begrijpt u ?"
„Dat je liever niet met hem wilde trouwen ?"
„Ja" zei ze fluisterend.
Toen kuste de moeder haar. „Je bent mijn kind, mijn
eigen lief kind."
Maar heel zacht zei Erna : „Ik heb den brief niet
verstuurd . . ."
Ix.
'foen Erna dien morgen wakker werd, glimlachte ze
om haar droom. En ze wilde zeggen : Carry, moet je
begrijpen, want er bewoog iemand in de kamer.
Maar ze deed eerst haar oogen.open, en zag Dirk hij het
raam staan. Nu glimiachte ze opnieuw en voelde een
plotseling sneller bloedklop in haar hart. Natuurlijk,
het was Dirk. Hij stond met zijn rug naar haar toe.
Straks zou hij wel omkijken en haar open oogen zien —
of moest ze dan gauw h?ar ooge3 weer sluiten ? Wat
vreemd, het was of ze niet hardop zijn naam dorst zeggen.
Heel stil bleef ze liggen. Zeker had ze lang geslapen ;
Dirk was al uitgeweest en was terug gekomen met blocmen en druiven, voor haar — en ze had er niets van
gehoord. Druiven op den vroegen morgen ; ze leken zoo
koel, en haar lippen waren warm. Maar nu had Dirk
zeker het meer gezien, eerder dan zij. Gisterenavond had
hij gezegd : morgen kindje, morgen het meer. Je slaapt
van nacht als aan den oever. Maar ze was zoo moe geweest
dat ze niet eens haar hoofd uit het rijtuig had gestoken,
zooals de andere menschen. Eén zei : ik zie het glanzen,
en Dirk had het nog over de sterren, die zich flonkerend
weerspiegelden. Hoe iemand nog zoo poëtisch kon zijn, na
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een roezige bruiloft en een reis van nacht en dag. Maar nu
nu, in den morgen. Wat zou Dirk zien vanuit het
raam ? Het huis lag tegen de helling, en zeker was in
het dal het meer, maar ze wist niet of deze kamer misschien aan den bergkant lag ? Maar dan moest ze van
hieruit tegen de helling aankijken gras en bloemen en
boomen zien. Neen, neen, niets dan een blauwen hemel.
Plotseling draaide Dirk zich naar haar toe.
„Kom, ben je eindelijk wakker, vrouwtje ?"
Ze bloosde. „Ja. Zeg Dirk, is het heel laat ? Keek je
naar het meer ? 0, geef mij één druif, tusschen mijn
lippen."
„Je krijgt ze allemaal. Hier, ik kan ze niet op een gouden
schotel leggen, eet ze uit mijn handen. En zou je er ook
bij gaan zitten, luie meid ?"
„Wat staat dat mooi, die groene druiven in je handen.
Heb je ze heusch van morgen gekocht ?"
„Heusch terwijl jij sliep. Van een klein jongentje
aan het meer, natuurlijk. Het is al zoo laat, weet je, dat
het jongetje zich warm had geloopen onder de zon. Zijn
bloote voetjes waren zoo rood als jouw lippen en zijn
oogen die waren zoo blauw als het meer. Ga je mee
kijken ?"
„Ja. -- Laat me dan opstaan. Nu weet ik pas wat het
is, hier te zijn. Gisteravond kon het me niets schelen,
hoor. Maar nu voel ik me weer als een prinses. En ik heb
vannacht zoo zot gedroomd van onze bruiloft ; of eigenlijk was het de bruiloft van Carolientje. Dat komt zeker,
doordat ze zoo mooi was, eergisteren, veel mooier dan
de bruid."
„Wie zegt dat ?"
„De bruid zelf. Iedereen moest naar haar kijken. 0, ik
vond het erg prettig, dat ik niet zoo de hoofdpersoon was.
Je moest altijd bij zulke dingen een stille toeschouwer
kunnen zijn, vind je niet ?"
„Maar je was en bent de hoofdpersoon, voor mij. Wie
is Carolientje ? een brunette van honderd in een lood,
maar jij, mijn heerlijkheid, mijn ..."
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Ze legde haar hand op zijn mond en hij kuste die hand.
„Dirk, wil je ---- wil je vast naar beneden gaan, ik kom
heel gauw ."
„Heb je dat het liefst ?"
Ze aarzelde even. „Ja, wel het liefst."
„Och kleine meid. Maar laat nie niet te lang wachten.
Een halfuur ?"
„Nauwelijks."
Toen ze alleen was, sprong ze uit bed en liep naar het
open raam. Ja, het dal, en eén stralende zon over alle
helle kleuren. 0, hier zoo plotseling te zijn vanuit de
dompige stad. Wat was er toch allemaal gebeurd, gisteren,
en eergisteren, en al die dagen daarvoor ? Ze reisde maar
van Amsterdam naar den Haag, en terug. Ze zorgde
voor het huis. Ze moest honderde dingen koopera. In vele,
vele donkere \vinkels was ze geweest en had gezegd : dit
vil ik hebben, en dit. Bezorgen dan en dan, --- ja, maar
stellig, ik moet erop kunnen rekenen. Dan haastig weer
weg, weer verder. -- - Ze lachte. Nu wilde ze niets meer
hebben, heeleb aal niets, en ze hoefde ook niet verder.
0, dit was haast weer de diepe bevrediging van vroeger,
voor Dirk kwam. Vroeger ? -- zei Dirk, toen liep je
leventje zoo vlak. Had je wel ooit een wensch, en wer d
die wensch gestild ? Hij schudde zijn hoofd hij
lachte graag orn wat hij noemde : haar kinderspel. —
Maar hij wist het niet
hij kon het niet weten, hoe dat
alles geweest was. Haar kinderspel -- en nu ?
0 Erna,
had hij gezegd, gisteren, in deze zelfde kamer,
o Erna,
ik wist niet dat ik ooit zóó veel zou begeeren. Als een
god voel ik me.
Maar
Was dat godenspel geweest ?
misschien was een kind wel heiliger dan een god. - -- Kom,
wat had ze Dirk beloofd ? een half uur, en ze stond den
tijd te verdoen. Ze moest zich reppen. Eergisteren hielp
Carolientje haar hij het aankleeden, eerst voor het
trouwen. Toen liep Dirk door de gang ; ze hoorde zijn
stappen. En daarna, toen ze weer van kleeren moest
wisselen, had Carolientje geroepen : gut Dirk, nu mag je
wel binnen komen. Maar hij had dat niet gedaan, en
--
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ze was er hem dankbaar voor. En Carolientje zei, zoo'n
beetje smalend : nou, is dat een gelukkig begin ? Ja,
ja, het begin was gelukkig.
Wat later stonden ze aan het meer. Blauw omneveld
waren de verre bergtoppen aan genen oever. In effen
schaduw van de berghelling was het water diep blauw
en zonder rimpel. Kon het nog water zijn, dat stille,
sterke kleurenvlak ? Erna keek naar de struiken, die
hun ongebonden takken ophieven en dan weer bogen,
zoodat hun groene blaadjes rustten op het blauw. Ze
moesten toch wel met de voeten in het water staan,
zooals de wilgen langs de slooten in haar eigen land. En
verderop, kijk, daar was zilverig; rimpelend water, zooals
ze het kende, water onder zon en wind, dat altijd vloeide
en blonk.
„Nu moeten we dien schaduwweg nemen, tusschen
den berg en het water. Dat een mensch daar loopen kan,
he ?"
.
„Ben je bang ?"
„Wel nee --- maar het is haast te mooi. En we wandelen
naar die toppen in den nevel. Zou daarop niet de eeuwige
sneeuw liggen ? Maar langzaam, langzaam Dirk, anders
zijn we er veel te gauw."
Hij keek haar lachend aan, en nam haar hand in de
zijne.
„0 kind, ik geloof dat je gelukkig bent."
„Ja, en ik wil het zoo graag laten duren. Geluk is
eigenlijk als een torentje van blokken, dat altijd wankel
is, en omvalt."
„Maar het kan ook zijn als een meer. Kijk." Hij voerde
haar tot bij het water. „Zoo stil en helder en diep."
„Ja Dirk." Nu bogen ze beide voorover en zagen hun
spiegelbeeld. „Jij lacht nooit, als ik zoo iets zeg jij
geeft er antwoord op. Maar vroeger ..."
„Zou Carolientje gelachen hebben ?"
„Ja. Eens zei ze : „lieve deugd, waar heb je dat
gelezen ?" Nou, misschien had ik het ook wel uit een bock,
maar --
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„Maar andere menschen lezen over zulke dingen heen.
Geduld, Carry's tijd komt nog."
Ze nam zijn arm en een poosje liepen ze zwijgend voort.
Erna hield haar gezicht geheven in den milden zomerlucht. Welig schoten varens en struiken aan den bergvoet
op ; glanzende klimop reikte tot hoog in de boomen,
wier toppen wiegden tegen het azuur van den hemel.
En blauwig waasden de verten. Ze stond even stil, en
zuchtte.
„We zullen daar nooit komen, Dirk."
„Wat een geluk ; nu blijven het de eeuwige-sneeuwbergen."
„Ja — en ik voel me weer als op onzen trouwdag, voor
we naar het stadhuis reden. We stonden maar gearmd
voor het raam, ik in mijn witte bruidsjapon, en ik dacht :
de rijtuigen moesten nog lang, lang niet komen. Maai
toen hoorde ik zoo veel paardengetrappel in de verte —
en het naderde.. . . en
„Dus dit is toch anders ; — ook beter ? Had je gewild,
dat we nu nog daar stonden, gearmd voor het raam, jij
in je witte bruidsjapon ?"
„Nee — het is toch goed zoo."
„En ons geluk is niet als een blokketorentje, kind."
.

.

."

WEERSTELSEL EN POLITIEWEZEN
DOOR

LUCTATOR.

Onder de ernstige en moeielijke problemen, met welker
oplossing Regeering en Volksvertegenwoordiging zich
spoedig moeten bezighouden behoort stellig niet in de
laatste plaats hervorming van verdedigingsstelsel en
van Politiewezen. Tusschen beide bestaat nauw verband
en de verklaring van die samenhang mag aanspraak
maken op de aandacht van het geheele volk, in welks
leven de inrichting van weerstelsel en politiewezen diep
ingrijpt.
De noodzakelijkheid om wijziging en verbetering te
brengen wordt algemeen erkend. De drang om haar tot
stand te brengen, uit zich op vele wijzen en 't is bekend
dat de Regeering met voorbereidenden arbeid bezig is.
Natuurlijk zal de hervorming van onze defensie langs
verschillende wegen bereikt kunnen vaarden, naar gelang
van het standpunt van waaruit dit belangrijk probleem
wordt bezien. Maar als wij de strooiring, die aanstuurt
op ontwapening, waarvoor de tijden nog niet rijp genoemd
kunnen worden, buiten beschouwing laten, dan valt de
aandacht op twee hoofdstroomingen :
De eene, geleid door de toonaangevende beroepsmilitairen, stelt zich op het standpunt dat alleen verbe-
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tering van het bestaande uitkomst kan geven. Zij heeft
zich immer ten v oorbeeld gesteld de inrichting en het
gebruik van de weermachten der ons omringende groote
mogendheden en is daardoor gekomen tot het ver vaardigen van onvolkomen copieen, zoo goed neogelijk theoretisch passend gemaakt voor ons land. De aanhangers
van dit stelsel zijn in hoofdzaak oorstanders van defensiepolitiek en oorlogvoering in grooten stijl en het mag aan
hun betoogen en ijiereI1 worden toegeschreven, dat de
ontwikkeling van onze defensie in eene richting is gegaan,
waarin een afzonderlijk veldleger, geschikt voor den
bewegingsoorlog, een vestingstelsel en een oorlogsvloot
met groot materieel plaats vonden. Evenwel zij moeten
erkennen dat het verkregene geenszins voldoet aan de
eischee die de moderne oorlogvoering stelt, en om het
bestaande te brengen op het peil der moderne oorlogvoering zouden zoovele millioenen noodig zijn, dat reeds
uit dien hoofde hieraan niet te denken valt. Integendeel
heeft de Regeering zich al tot het nemen van bezuinigingen genoopt gezien (Inkrimping van de legersterkte
en van den z.g. eersten oefeningstijd).
De nood is dus hoog en voor de oplossing van dit
ernstige probleem mag wel de publieke belangstelling
gevraagd worden, nu men onlangs weer uit onverdachte
bron (rede van oud-generaal Snijders te Bandoeng)
heeft kunnen vernemen, hoe het er met ons weerstelsel
voorstaat, ondanks de groote opofferingen, die de natie
sedert onheugelijken tijd zich heeft moeten getroosten
door jaarlijks vele millioenen uit te geven en duizenden
jongelingen aan hun gezinnen en aan den maatschappelijken arbeid te onttrekken.
De tweede strooming vindt hare voorstanders onder
hen, die de overtuiging hebben dat 's Lands defensiestelsel en de inrichting en oefening van de weermacht
in andere banen moeten worden geleid. Zij vragen, dat
een en ander vóór alles in overeenstemming worde
gebracht met de economische en geldelijke draagkracht,
met den geest en de billijke wenschen des volks en dat
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rekening gehouden zal worden met de gesteldheid van
den grond, de ligging en de politieke beteekenis van het
land. Zij stellen zich op de basis, dat, omdat wij een
zelfstandig volk zijn, met eigen taal, eigen kunst, eigen
geschiedenis, zeer bijzondere bodemgesteldheid, ligging
en politieke beteekenis, wij ook aangewezen zijn op een
eigen weerstelsel. Zij meenee, zich daarbij eveneens
grondende op de lijdensgeschiedenis van de Nederlandsche weermacht, op de ondervindingen geboekt in de
annalen der Nederlandsche krijgsgeschiedenis en op
uitspraken van gezaghebbende Nederlandsche en buitenlan dsche militaire autoriteiten, dat het bestaande stelsel
niet deugdelijk is en dit nooit geweest is, dat het land
ongeschikt is door zijn bodemgesteldheid en door zijn
geringe oppervlakte voor den bewegingsoorlog, daarentegen wel geschikt voor verdediging aanpassend aan de
eigenaardigheden van het terrein en dën volksaard en
ten slotte, dat de bestaande organisatie te weelderig
ere niet goed te maken is. (Zie in verband hiermede Bene
uitspraak van Fritz Hoenig in : „Die politische uiid militirische Lage Belgiens und Hollands in Rücksicht auf
Frankreich-Deutschland" Berlin 1878).
Zij stellen zich op het standpunt, dat oorlogvoeren
geen bezigheid meer is van vorsten of machthebbers,
dat er voor kleine staten zeker geen oorlogsberoep meer
is, gelijk oud-Minister Colijn in „de Stemmen des Tijds"
schreef : D.1. „dat de vereischte mentaliteit voor het
oorlogsberoep in de kleine legers niet aanwezig is",
aangezien oorlogvoeren voor kleine staten, die geen
agressieve politiek voeren, nooit iets anders kan zijn
dan de tot een maximum opgevoerde machtsuiting van
een gansch volk in den strijd op leven en dood.
wijl nu de ervaringen in den wereldoorlog hebben
geleerd dat zelfs de machtigste staten gebruik hebben
moeten maken van alle krachten van den staat en van
het gansche volk, geldt dit nog zooveel te meer voor de
kleine volken : de kleine staat is -verplicht de organisatie
van al zijne krachten en middelen, personeel en materieel,
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reeds in vredestijd tot het maximum op te voeren.
Men vertrouwe nietS op tijdige hulp in de ure des
gevaars. De rampen, overkomen aan België, Servië en
Roemenië zijn waarschuwende voorbeelden.
De organisatie nu moet noodzakelijk aan den eisch
voldoen dat zij binnen den kortst mogelijken tijd d. i.
in enkele uren in actie kan komen over het gansche
land (Territoriale, wapensgewijze indeeling der weerplichtigen). Zij moet rekening houden met de economische en finantieele draagkracht der natie (korte z.g.
eerste oefeningstijd, als uitvloeisel van lichamelijke
opvoeding der jeugd in tuchtkweekenden zin ; minimum
aantal dienstplichtige jaren ; inkrimping van beroepskaders (in van sommige Wapens en dienstvakken ;
opheffing van instellingen en middelen, die blijkens de
ervaring gemist kunnen worden (Vestingstelsel, groot
Vlootmaterieel). En vooral zal men moeten bevoideren;
dat het weerstelsel en de militaire dienst de belangstelling
en toewijding van het volk hebben, inplaats van de
onverschilligheid, den tegenzin en zelfs de afkeel Y an
thans : de wijze, waarop de tucht wordt bijgebracht en
de eerste oefentijd doorgebracht, moeten daarop worden
gericht. De geest voor het nationale behoud, de opofferingszin moeten ontwikkeld worden. Zonder dezen moreelen factor, zonder den geest „le plus grand general",
zooals Napoleon verklaarde, zal ieder stelsel falen.
Wanneer men aandacht schenkt aan de stemmen die
in 's-Lands vergaderzaal, in de pers, in vereenigingen
enz. gehoord zijn en kennis neemt van bet H. K. Defensie
rapport, krijgt men den indruk dat een groot deel der natie
hervorming van het weerstelsel, langs de lijn der in de
tweede plaats genoemde groep, een kans wil geven. Of
dit inderdaad geschieden zal, is nog een open vraag.
Ofschoon de oplossing van het vraagstuk moeilijk is,
kan op de hulp van een zeer belangrijken factor worden
gerekend n.l., dat het tijdsgewricht voor het Averk ongemeen gunstig is, omdat de algemeene lusteloosheid en
de economische uitputting ook demoralisatie in mili-
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tairen Zin beteekenen, die elke aandrift tot een nieuwen
oorlog, waarin wij betrokken zouden kunnen worden,
voor jaren uitsluit. Ten opzichte van de uitwendige veiligheid kan men voor de eerst volgende jaren betrekkelijk
gerust zijn, en derhalve beginnen met de toepassing van
een nieuwe stelsel, terwijl onafhankelijk daarvan het
bestaande grootendeels in zijn tegenwoordiger en zelfs
verbeterden vorm, kan blijven bestaan, om in actie te
worden gebracht wanneer onverhoopt de nood aan der
man mocht komen en de nieuwe organisatie nog niet
zou kunnen worden gebruikt.
Wat aangaat de inwendige rust en veiligheid, is het
anders gesteld. Hier is geen reden tot gerustheid, doch
noodzakelijkheid om te handelen.
II.
Het is wenschelijk om Bene zaak van zulk een beteekenis
als hervorming `an de defensie is, eerst dan ter hand te
nemen wanneer het oogenblik gunstig is en de uitvoering
ongestoord kan plaats vinden, i. c. wanneer de buitenlandsche politieke toestand het toelaat en er oldoende
waarborgen zijn voor de verzekering ti an de inwendig e
orde en rust.
Om dit laatste te verkrijgen moet hervorming van
het weerstelsel voorafgegaan worden door herziening
van het politiewezen en zeker is dit het geval, wil zij
gaan in de richting, waarin de volksdrang haar onmiskenbaar stuwt.
Volgens de beginselen der Grondwet is het doel der
weermacht handhaving van de uitwendige en inwendige
veiligheid des Rijks. In overeenstemming met de eischen
van den tijd moeten de twee deelen dezer taak voortaan
gescheiden worden en ieder afzonderlijke uitvoerders
hebben.
Het deel der weermacht, dat tot taak heeft : handhaving der uitwendige veiligheid, mag slechts in de
uiterste noodzakelijkheid aangewezen worden om steun
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te verleenen aan het tweede hij handhaving der binnenlandsche rust.
Het tweede heeft tot doel : te waken voor de openbare
en persoonlijke veiligheid en leent zijn diensten aan de
justitie, de uitvoerende macht en elk ander wettig gezag.
Het vormt de openbare macht voor den inwendigen
dienst des Rijks, de Rijks-Politie.
Indien het politiewezen van den staat nu zoodanig
georganiseerd is, dat het voor de handhaving der inwendige ti eiligheid voldoende waarborgen biedt, dan behoeft
b.v. reeds tot dit doel geen blijvend gedeelte, noch een
zeer kostbare cavalerie onder de wapenen gehouden te
worden en dan is het motief van hen, die aanvoeren dat
o.m. ten behoeve van de binnenlandsche veiligheid het
kazernestelsel ongewijzigd gehandhaafd moet blijven,
opgeheven.
In een en ander nu ligt het nauwe verband tusschen
defensie en politiewezen. Nu de geweldige oorlog tot het
verleden behoort en zijne ontzettende erfenis is vrijgekomen t. w. : een grootendeels gedemoraliseerde menschheid en een algemeene economische ineenstorting, vervult slechts één zorg de nog helder denkenden vóór
alles : het tot stand brengen van den economischen wederopbouw. Evenwel om dezen opbouw mogelijk te maken
zijn meer dan ooit rust, orde en tucht noodig, teneinde
het thans zoo moeelijk te verwerven maatschappelijk
bezit te beveiligen en het resultaat van den arbeid te
verzekeren. Daarvoor is in de eerste plaats noodig een
daartoe bekwaam orgaan. Het leger is voor die taak niet
geschikt. In de eerste plaats niet omdat het daarvoor
niet is opgeleid, slechts repressief kan werken, in den
regel te laat in actie wordt gebracht en dientengevolge
in zijn optreden veel te ver gaande gevolgen laat zien.
In de tweede plaats niet omdat het leger, zijnde een
afspiegeling van het gansche volk, ook in zijne gelederen
talrijke elementen telt afkomstig uit die klassen des
volks, die in gisting kunnen zijn.
Deze opvatting beperkt zich trouwens niet tot ons
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land, maar wordt in het buitenland gedeeld. In de uiteenzetting der beweegredenen voor het ontwerp van wet
overgelegd aan de Fransche Kamer 3 April 1906, betreffende oprichting van een corps mobiele gendarmerie,
lezen wij :
„Depuis plusieurs années, il a été nécessaire de faire
„intervenir l'armée pour assurer l'ordre ou l'exécution
„des lois.
„Il serait superflu d'insister sur les graves inconvénients
„de tout ordre que présente l'emploi de la troupe, non„seulement dans les grêves, mais dans tous les cas oft
„Fautorité a dû faire appel A son secours.
„Le role de la force publique étant avant tout un role
„de surveillance et de protection, la gendarmerie seule
„devrait en être chargée.
„L'armée dont le role essentiel en temps de paix est
„de se préparer A. la défence du terri Loire, ne serait plus
„détournée de son devoir normal . . .”
Voor de inwendige veiligheid is een preventieve actie
noodig, uitgeoefend door volstrekt betrouwbare over
het geheele land verspreide politiekernen, die gewoon
zijn zoowel zelfstandig als in militair verband politiegezag uit te oefenen m. a. w. een krachtige militair
georganiseerde rijkspolitiemacht als openbare macht.
Men mag hopen dat dit een populaire instelling zal
zijn, die vertrouwen geeft, ook aan de werkgevers wier
ondernemingsgeest het land weer vooruit moet brengen.
De belangrijke taak der grensbewaking tot het keeren
van ongewenschtie- vreemdelingen uit andere in gisting
verkeerende staten kan ook alleen aan zulk een instelling
met vertrouwen worden overgelaten, omdat zij, ingevolge hare organisatie, geheel zal kunnen bestaan uit
regeeringsgetrouwé personen en aanhangers of agitators
van een politiek, die op omwenteling aanstuurt, daaruit
geweerd kunnen worden.
Het bovenstaande moge geen verkeerden indruk
wekken ; elke gedachte aan MA-even naar militarisme zij
daarbij uitgesloten. Het doel moet zijn vorming van een
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Rijkspolitiemacht, een openbare macht, de sterke arm
der uitvoerende macht, wier leden zijn politieambtenaren.
Met de legende dat een militair georganiseerde rijkspolitie hier te lande niet op haar plaats is, moge veilig
voorgoed afgerekend worden.
Het tuchtregime van het stelsel dient uitsluitend om
zijne bruikbaarheid te verhoogen, het is een onmisbare
factor. Echter dienen er doeltreffende maatregelen
genomen te worden, die beletten dat, ook in tijden van
oorlogsgevaar, staat van beleg of oorlogstijd, de civiele
autoriteiten gehinderd worden in het gebruik van deze
openbare macht, als gevolg van de onbeperkte wijze
waarop de legerautoriteiten de diensten van de macht
zouden kunnen opeischen, zooals tenaanzien van het
gebruik der maréchaussée, zelfs in strijd met de wettige
voorschriften, het geval is geweest tijdens de afgeloopen
mobilisatie.
Van de Fransche Gendarmerie wordt bij mobilisatie
ongeveer een vijfde deel der sterkte aan gendarmen en
3 der sterkte aan officieren ter beschikking van de legers
gesteld. Het overige deel blijft ter plaatse en wordt aangevuld met gendarmen, die het Wapen vóór den 45-jarigen
leeftijd hebben verlaten. Daar te lande acht men bij
deze getallen den publieken dienst van den staat reeds
aanzienlijk verzwakt.
De openbare macht dient voor de verzekering van de
inwendige veiligheid, zal uit den aard der zaak mede
werken aan de handhaving van de uitwendige veiligheid,
waarvoor de staat al zijn krachten beschikbaar heeft
te stellen, maar het gebruik door de militaire overheid
zal moeten worden beperkt in overeenstemming met het
doel der macht en in evenredigheid met de behoefte
voor den inwendigen politie- en justitiedienst des Rijks.
ijet tuchtstelsel bij de politiemacht is er alleen voor
de deugdelijkheid, het is een zaak van inwendig beheer
van de instelling ; het mag geen hinderpaal zijn voorhet
gebruik door de publieke machten, evenmin een knellend
harnas voor de leden der politiemacht. Het is evengoed
n. E. XX 9
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een zaak van belang, als de bewapening, de bekwaamheid _
en ervaring, de lichamelijke geschiktheid der individuen,
het is bovenal de factor die het goed en krachtig gebruik _
in massa mogelijk maakt.
Het op de been brengen van een goed bruikbare en
voldoend talrijke militair ingerichte Rijkspolitiemacht,
eene openbare macht, ten dienst van de inwendige veiligheid des Rijks, is in het belang van de hervorming
van het weerstelsel, is daarvoor noodzakelijk en evenzeer
in het belang der hervorming van het politiewezen,.
waarvan zij het voornaamste deel zal dienen te vormen._
In geldelijk opzicht zal dit voor de beide hierbedoelde
takken van staatszorg van groote beteekenis zijn, een
enorme besparing beteekenen.
,

Wil men van goede politiemannen een goede openbare
macht vormen, hare kosten waard, dan moeten zij goe d .
georganiseerd worden. Vooral is noodig een zoo groot
mogelijke eenheid. Verbrokkeling in het politiewezen
leidt tot geldverslinding en de gemeenschap wordt van
twee zijden er door geschaad. Samenwerking van verschillende organisaties echter, van hoogerhand voorgeschreven en die theoretisch niet onmogelijk schijnt, i s
practisch onuitvoerbaar.
Uit dit oogpunt bezien opent de door den Minister
van Justitie in uitzicht gestelde politiereorganisatie
een weinig bemoedigend perspectief. Wie zich voorstelt
dat er samenwerking zal zijn tusschen verschillende
ambtenaarsgroepen, ieder tot een zelfde taak geroepen
in eenzelfde ressort werkende, in ongeschokte goede
verstandhouding en ieder blijvende op een hoog peil,
zal bedrogen uitkomen. Dit is onbestaanbaar, als gevolg
van menschelijke karaktereigenschappen en fouten, die
er nu eenmaal zijn en zullen blijven. Voorbeeld en leiding
van hoogere chefs zal niet baten, aangenomen zelfs
dat deze zonder zulke menschelijke kortzichtigheden
.
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waren. De eene rubriek zal noodzakelijk de andere tot
mindere werkzaamheid en tot verwording doemen.
De politieambtenaar moet zijn beroep in zijn geheel
goed leeren kennen ; de uitoefening moet hem bevrediging geven en moet zijn dag met ernstigen, degelijken
arbeid vullen. Het gevoel van de verantwoordelijkheid
voor hetgeen aan zijn waakzaamheid en zijn zorg is
toevertrouwd, is voor hem een prikkel tot nauwgezette
plichtsbetrachting. Het besef evenwel dat ook anderen,
van hem onafhankelijk, voor eenzelfde taak staan, wekt
bij den een noodlottiger naijver, werkt bij den ander
verflauwend op den ijver, bij nog een ander tot nietsdoen,
tot het afschuifsysteem.
Om goed preventief zoowel als repressief te kunnen
werken moet de openbare macht in een groot aantal
kleine kernen verspreid liggen, die in onderling contact
arbeiden.
De voordeelen van het geconcentreerd wonen in kleine
kernen, liggen zoo voor de hand, dat 't niet noodig is
daarover uit te wijden. Er is een macht hij elkaar, er is
leiding, er zijn dienst en arrest-lokalen, telefonische
aansluiting, de post is nooit verlaten. De op zich zelf

staande politieambtenaar daarentegen, wonende onder
de bevolking, wordt bij eenige gisting meestal zeer spoedig
van onwaarde. De kern mag slechts uit een kleine groep
bestaan normaal 6 à 7 hoofden, waarvan een of twee beschikbaar voor versterking elders, dus ook voor tijdelijk
te maken mobiele afdeelingen. De groep alleen oefent
in haar bewakingskring den politie- en justitie -dienst
uit, dus geen andere politiemachten staan daarnaast.
Het vereenigd houden van deze macht in kleine kernen
is noodzakelijk, in de eerste plaats voor den dienst der
justitie en politie en in de tweede plaats om den geest

goed en de werklust gaande te houden en om vermilitairiseering en dictatorisch misbruik buiten te sluiten. Zoo
werden ook tegen het voornemen der Fransche Regeering
in 1906 om een sterk mobiel Korps Gendarmerie op te
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richten tegenwerpingen van gezaghebbende zijde vernomen o. m. deze :
,.Par suite de son organisation quasi régimentaire ce
„corps n'est pas susceptible, en temps normal, de ren
-„dresvicnmatèdepol
rurale.
„Enfin, it est à craindre que ce corps spécial ne
„vienne à constituer à la longue une sorte de garde pré
-„torienpaculèmtexopsd'éa."
Met een verbrokkeld politiewezen zijn de maatschappij
en de justitie slecht gediend, het is zeer kostbaar, maar
vooral ondeugdelijk. Onze Regeering is daarvan trouwens
overtuigd en wenscht o.a. eene reorganisatie om die
verbrokkeling te verminderen. Zij schijnt voornemens
de Rijksveldwacht daarbij een belangrijke rol toe te
bedeelen en wil in de eerste plaats reorganisatie en groote
uitbreiding van dit Korps.
Of dit een gelukkige keuze mag heeten, is de vraag, en
in verband hiermee zij gewezen op een door den Franschen Minister van Justitie in 1902 uitgebracht rapport,
omtrent het beheer der crimineele justitie in Frankrijk,
waarin de gardes champêtres weinig lof oogsten.

„Partout, en effet, zegt hij -- ou ne s'étend pas la
surveillance de la gendarmerie, on ne rencontre dans les
campagnes que des agents facilement accessibles á des
considérations of' l'intéret de la justice ne prédomine
toujours. Le concours de ces derniers à l'oeuvre de la
justice donne des résultats à peu pres négatifs.
L'éloge de la gendarmerie n'est plus à faire et les
parquets n'ont d'ordinaire aucune observation á formuler
contre le concours que cette arme leur apporte. Il serait
A désirer cependant que les gendarmes fussent moms
distraits du service judiciaire par leurs occupations
administratives ou militaires".
Een Fransch schrijver uit die dagen laat zich aldus
uit : „l'institution des gardes champêtres est surannée
et ne répond plus aux besoins nouveaux de la société".
Opgemerkt zij hierbij dat de Fransche gardes-cham-
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pêtres, agents de police judiciaire zijn, overeenkomende
met onze hulpofficieren.
Nu gaat vergelijking van de Fransche gardes-champêtres met de Nederlandsche burgerlijke rijkspolitie
niet in allen deele op, doch juist in de eigenschappen,
waarin deze instellingen overeenkomen en karakteristiek
zijn, vindt men in Frankrijk (bij de gardes-champêtres)
en bij ons (bij de Rijksveldwacht) de zwakke punten en
gebreken der organisatie. Wat betreft onze Rijksveldwacht is het bekend dat zoowel de Minister van Justitie
als de leden van het Korps zelf, dringend reorganisatie
noodig achten en daarom is het verrassend dat deze
instelling in de nieuwe politieos ganisatie zal moeten
fungeeren als voornaamste element, en wel na te zijn
hervormd, geheel in den geest van het militaire Rijkspolitiekorps (de maréchaussée) dat reeds bestaat, dat
als deugdelijk bekend staat en dat derhalve vanzelf v oor
dit doel aangewezen is.
Hoe het gesteld is met de Rijksveldwacht als politieorganisatie, wordt onomwonden te kennen gegeven in
de „POLITIEGIDS" van 15 Mei 1920 No. 418, een tijdschrift dat als orgaan van liet Korps mag worden beschouwd. Wij vernemen daar, dat de meer dan gebrekkige
inrichting van het hooger kader en de ongewenschte den
politiedienst belemmerende toestand bij het lager kader,
de oorzaak zijn dat het Korps Rijksveldwacht ten eenenmale te kort schiet in het voldoen aan een der belangrijkste eischen van een moderne politieorganisatie : het
voortdurend in aanraking blijven van leidende, controleerende, waar noodig bezielende superieuren met het
ondergeschikt personeel. Verder : dat de gezonde tucht
ontbreekt, die slechts onder krachtige deskundige, éénhoofdige leiding kan worden verkregen. En nog verder :
„Dit alles lei- ert reeds meer dan voldoende stof op om
„tot de overtuiging te geraken dat reorganisatie van het
„Korps urgent is."
Er bestaat bij de Rijksveldwacht „ambtelijke degene.
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ratie" die ten deele haar oorsprong vindt in de trage
werking van de comptabiliteit bij het Korps.
„In de huidige organisatie, met het gebrek aan hooger
„personeel en administratieve hulpkrachten is een beter
„systeem onuitN oerbaar, een stelsel als b.v. bij het Wapen
„der Koninklijke Marechaussee, waar geregeld maande„lijksche afrekening met alle beambten mogelijk is.
„Wat te dien opzichte voor dat wapen gewenscht is,
„is absoluut noodzakelijk voor de Rijksveldwacht."
De zelfstandigheid en vrijheid als ambtenaar van den
Rijksveldwachter zijn niet verzekerd, ten gevolge van
het belang dat hij heeft bij het krijgen van gratificaties
en door zijne afhankelijke positie tot den Burgemeester
en de Gemeentepolitie. En er zijn nog meer misstanden,
die steeds ernstiger worden zonder hoop op verbetering,
daar het Korps zich zijn slap beheer, zijn impotente
organisatie, die geen rekening houdt met de practijk,
bewust is, zoo is het woningvraagstuk zeer ernstig, in
't bijzonder in dezen tijd van woningnood die den, rijksveldwachter afhankelijk maakt van huiseigenaren of
invloedrijke personen. Ook beschikt het korps niet over
dienstlokalen voor het hoorera' van verdachten, getuigen,
aangevers, noch over arrestlokalen, telefonen enz.

Iv.
De redenen waarom de keuze onzer regeering niet
gevallen is op de Marechaussee als grondslag voor de
politiehervorming, als hoofdorgaan van de nieuwe openbare macht, moeten, naar men zegt, gelegen zijn in het
militair karakter van het wapen, waardoor het voor de
openbare machten te stroef in het gebruik zoude zijn en
bovendien in de door de Regeering blijkbaar aangenomen
onmogelijkheid om het, met behoud zijner goede eigenschappen, snel uit- te breiden. Beide bezwaren, waarvan
het laatstgenoemde, blijkens de daaromtrent gepubliceerde verslagen, door de Regeering overwegend werd
geacht, vinden echter geen algemeene erkening, worden
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van andere zijde als zeer betwistbaar beschouwd, en,
voo1 zoover er inderdaad bezwaren zijn, wordt opheffing
daarvan zeer goed mogelijk geacht.
Daar de zaak oogenschijnlijk geen groote, maar inderdaad ti er-strekkende beteekenis heeft, beslissend is voor
het voortbestaan, althans voor de waarde van een
deugdelijk militair ingericht politiekorps, zelfs in zijn
tegenwoordige gestalte, is het van belang hierbij een
oogenblik stil te staan. Het militaire karakter mag alleen
maar het doel hebben de instelling deugdelijk te maken.
Het Korps moet bestaan uit lichamelijk krachtige mannen, die, behalve toegerust met de kennis noodig N oor
hun beroep (den dienst der Politie en Justitie) bedreven
moeten zijn in den wapenhandel, individueel en in georganiseerd verband moeten kunnen optreden. Deze bedrei- enheid kan het best worden opgedaan en onderhouden door militaire opleiding en oefening. Wanneer een
troep politiedienaren, bestaande uit de beste elementen,
het vermogen mist om in verband onder éénhoofdige
leiding op te treden, is zij hij eenigszins sterke en dreigende
volksverzamelingen tot werkeloosheid of erger gedoemd.
Indien de mannen vóór zij bij de maréchaussée komen
goed militair zijn geoefend, behoeft het onderhouden
daarvan niet veel tijd te kosten, noch knellend te zijn.
Het spreekt dus van zelf dat het staan onder de krijgswet oordeelkundig moet warden opgevat als noodzakelijke
factor voor een deugdelijke organisatie en dat het nooit
aanleiding mag geven tot beuzelarijen en kleinzieligheden die niets uitstaande hebben met het doel van het
militair karakter, dat niet anders kan beoogen dan de
mogelijkheid te scheppen om van de daaraan verbonden
bevoegdheden een goed en juist gebruik te maken, met
strenge onthouding van elk onnoodig gebruik, d. i.
misbruik. Zoo opgevat zal het militair karakter noch
belemmerend werken op het gebruik van het wapen door
het openbaar gezag, noch knellend behoeven te zijn voor
zijne leden.
Maar daarom moet de aard van den band, die de
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maréchaussée met het Departement van Oorlog verbindt, aan dien kant goed begrepen worden. De band
dient alleen om de instelling deugdelijk en paraat te
maken en het mogelijk te maken dat het Legerbestuur
haar beschouwt als het steeds mobiele deel van de weermacht, dat ten behoeve der verzekering van de inwendige
veiligheid van het land, steeds op het hoogstmogelijke
peil moet worden gehouden.
Vervolgens het tweede bezwaar : periodieke, vrij sterke
d. i. snellere uitbreiding v an het Wapen zoude het verlies
zijner goede eigenschappen beteekenen, omdat het gehalte
van het geheel zou dalen, een te-kort aan kader, gebrek
aan kazernementen en woningruimte voor gehuwden
zouden ontstaan. Tegen deze bedenkingen wordt aangevoerd, dat het een dwaling is te meenen, dat het individueele gehalte van het personeel de belangrijkste factor
is, die de zoozeer geroemde en bewezen deugdelijkheid
van het Korps verzekert. Dit is onjuist, zij is wel een
factor van beteekenis, doch niet de voornaamste. De
voornaamste is : de organisatie in haar geheel. Het is
uiterst twijfelachtig of het individueele gehalte bij het
Korps beter is dan b.v. dat der Rijksveldwacht. Algemeen
individueele voortreffelijkheid bestaat nergens, ook niet
bij de maréchaussée. De klacht is zelfs vernomen dat
in de laatste mobilisatie-jaren in te betreuren mate
personen bij de maréchaussée zijn aangenomen, waarvan
het individueel gehalte beneden het gewenschte peil was,
met het gevolg dat jaarlijks een groot aantal verwijderd
is moeten worden. Maar omdat het nu een feit is, dat het
individueele gehalte niet boven dat van andere politiekorpsen uitsteekt, het wapen in de laatste jaren een zeer
belangrijk percentage aan onervarenen van jeugdigen
leeftijd heeft geteld en het onder deze ongunstige omstandigheden toch zeer goed werk heeft geleverd, mag worden
besloten, dat uitbreiding in belangrijk sneller tempo
niet alleen mogelijk is zonder het massa-gehalte te schaden, maar dat deze zelfs verbeterend op het individueele
gehalte kan werken, indien de voorwaarden van dienst-
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neming, de vooruitzichten in loopbaan en de betaling
zoo zijn geregeld dat toevloed van voor het Wapen
geschikte mannen verzekerd is, die toch in overvloed
te vinden zijn onder de ettelijke honderdduizenden, die
tijdens de mobilisatie onder de wapenen waren en goed
militair geoefend zijn.
Door de opleiding der nieuwelingen weer hij de brigades
over te brengen, waarbij zij sedert bijna een eeuw geweest
is met gunstig resultaat, en Bene centrale opleiding voor
onderofficier in het leven te roepen, zou aan het te kort
aan onderofficieren spoedig tegemoet kunnen worden
gekomen. Eene tijdelijke verkleining van het verhoudingscijfer tusschen onderofficieren en manschappen.
thans 2 : 5, behoeft geen vrees te wekken voor achteruitgang, mits de aanvulling met goede elementen geschiedt, want dit cijfer bedroeg voorheen, toen het Korps
ook goed was, 1 :5 en hij de Fransche gendarmerie is
het nog 1 : 4. Bij de Fransche Gendarmerie worden ook
de éleve-gendarmen en gendarmen allen op de brigade
opgeleid.
Wanneer het waar is dat de uit den grond N errezeti
militaire politicaf deelingera, na slechts een enkele maand
geïnstrueerd te zijn door onderofficieren der maréchaussée,
goed werk te zien geven, dan kan daar uit het resultaat
beoordeeld worden van de opleiding van geschikte en
degelijke mannen, een of hoogstens enkele per brigade,
te midden der practijk levende onder voortdurende
leiding en toezicht van den brigadecommandant, der
overige onderofficieren der brigade en der oudere maréchaussées. En om het gevaar voor het binnentreden van
minder gewenschte personen te keeren dienden de nieuwelingen als leerling voor een proeftijd van een jaar te
worden aangenomen, en niet beneden den leeftijd van
21 jaar. Dat is een minimum-leeftijd : in Frankrijk
kan men eerst op den leeftijd van 25 jaar gendarme
worden. Wél worden daar op den leeftijd ti an 22-25
jaar éleve-gendarmen aangenomen, die, zoo zij aan de
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eischen voldoen, op 25 jaar tot gendarme worden
benoemd en beëedigd.
Het geconcentreerd samenwonen van de leden eener
politiekern is noodzakelijk, omdat dit een der factoren is,
die de deugdelijkheid der organisatie verzekeren. Uitbreiding van het personeel zal meer woningruimte eischen
en hierbij moet de noodzakelijkheid dat ook de gelegenheid om te kunnen huwen verruimd zal moeten wol den
in het oog gehouden worden. De waarde van den ongehuwden ambtenaar voor zijn arbeid wordt \w1 eens
hooger gesteld dan die van den gehuwde, maar daarbij
wordt vergeten dat de waarde van den gehuwde als
mensch in maatschappelijken zin, die ten goede komt
aan zijn dienstuitoefening, veel grooter is. Meer dan ooit
moet in deze tijden van demoralisatie in het huwelijk
de kern van den maatschappelijken wederopbouw worden
gezien. Er is wel aangevoerd dat het voordeelen biedt
het grootste aantal ongehuwd te houden, omdat er doorstrooming moet zijn en menschen die geen bevordering
maken niet aan het Wapen gebonden moeten worden ;
maar deze nadeelen zijn door goede regeling zeer wel op
te heffen en de ervaring leert dat het gehuwd zijn ook
groote voordeelen heeft.
Wanneer als eisch wordt gesteld dat de man niet vóór
zijn 21 ste jaar als leerling mag worden aangenomen om
bij voldoen, na 1 jaar definitief te worden aangesteld
en hem de gelegenheid wordt gegeven na 3 jaar dienst
te kunnen huwen, ware deze moeielijkheid op bevredigende wijze uit den weg te ruimen bij toepassing van
het stelsel, dat zij, die geen bevordering kunnen maken,
na 12 jaar dienst kunnen worden ontslagen met evenredig pensioen en in aanmerking komen voor plaatsing
bij andere takken van dienst.
In Frankrijk kunnen alle departementale gendarmen
huwen. Na ten minste 15 jaar dienst kunnen zij met een
evenredig pensioen het Wapen verlaten.
Het gehuwd zijn heeft belangen voor den dienst en
voor den persoon. De voeding in kosthuizen is dikwerf
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niet voldoende en heeft andere groote nadeelen o. a.
gaat zij ten nadeele van het isolement, schept ongewenschte afhankelijkheid en worden de diensten min
of meer gericht naar de etensuren. Zorg voor voeding
en ontspanning moeten in het gezin gevonden worden.
De dienaar van de openbare macht moet zich vele maatschappelijke vrijheden en voordeelen ontzeggen waaraan
de huwelijksche staat grootendeels kan tegemoet komen.
Vooral in groote steden, waar zij meermalen bloot staan
aan verleiding op zedelijk gebied, kan concentratie
van ongehuwden bedenkelijke nadeelen hebben. De
ervaring heeft dit reeds geleerd.
Het verdient dan aanbeveling de ongehuwden niet
dan in zeer kleinen getale te doen samenwonen. Overal
waar een vrij groot aantal menschen bijeen is, treden
de nadeelen van de psychologie der massa aan den dag.
Het individu gaat te veel verloren. Een geest van vermaak, rumoerigheid, overmoedigheid, dikwerf baldadigheid, _ treedt aan den dag. De ernst en werklust wijken
voor boert en zucht tot vermaak. De gemiddelde waarde
van het geheel daalt.
Het zoude te veel plaatsruimte vragen ons dit alles
in den breede uiteen te zetten. De gevolgtrekking ligt
trouwens voor de hand en deze is dat de mogelijkheid
om te huwen, verruimd moet worden. Het meerendeel
moet gehuwd kunnen zijn. Deze mogelijkheid, ook ten
aanzien der kosten, moet onder het oog worden gezien
en zal gevonden moeten worden, omdat daarmede het
belang van den dienst gebaat en een eisch van moraliteit
vervuld zal zijn. Elke uitbreiding, die niet gepaard gaat
met eene evenredige verruiming van het aantal gehuwden
in bovenaangegeven zin, is vooraf gedoemd tot mislukking en zal de waarde van het Wapen schaden.
Het is waar dat met de uitvoering groote geldelijke
bedragen gemoeid zullen zijn, die thans wellicht het
viervoudige en meer zullen bedragen van hetgeen zij
enkele jaren geleden bedragen zouden hebben, toen een
vrijwel algemeene drang tot uitbreiding zich reeds
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krachtig deed gevoelen. Het zal echter niet noodig zijn
de voor de uitbreiding noodige gebouwen aan te schaffen
op den thans uiterst kostbaren voet. Met z.g. semipermanente gebouwen, die een tijdsduur van 20 tot 30 jaar
hebben, zoude veel te bereiken zijn, verder door aankoop
of huren van perceelen, die door verbouwing of verandering geschikt te maken zijn.
Het is bekend dat ook verschillende leden der Volksvertegenwoordiging zich op het standpunt stellen,
ondanks hunne bekendheid met de bezwaren daartegen
aangevoerd, dat belangrijk snellere uitbreiding van ons
Militair Rijks-Politie-Korps noodzakelijk en ook mogelijk
is, met behoud zijner goede eigenschappen en deugdelijkheid en dat zij daar krachtig voor ijveren. Het is
niet te veel gezegd wanneer verklaard wordt dat zij in
ruime en ook in gezaghebbende kringen overtuigde
medestanders hebben. Het is te hopen dat de Regeering
nu eens met gunstig gevolg het oor zal leenen aan deze
stemmen, en deze aangelegenheid opnieuw aan een
ernstig nauwkeurig onderzoek zal onderwerpen met het
oog op de belangrijke beteekenis, welke de goede oplossing
dezer oogenschijnlijk meer interne aangelegenheid eenex
instelling van thans nog beperkten omvang heeft voor de
ontwikkeling van de gewichtige vraagstukken der herziening van legerstelsel en politiewezen.
Moge zij daarbij dan tot het besluit komén dat het
aanvattingspunt van dezen arbeid gelegen is in het
scheppen van een krachtige Rijkspolitiemacht, waarvoor als grond- en bouwsteen zal worden genomen de
maréchaussée, wier reorganisatie, voor zooveel dit geeischt moet worden, en uitbreiding onverwijld met
beleid en met kracht ter hand moeten worden genomen,
ongeacht de daartegen aangevoerde bezwaren, die overwonnen kunnen worden.
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CONCLUSIE.
Bedoeling dezer regelen is geweest : uiteenzetting van
het verband dat er bestaat tusschen de vraagstukken
der hervorming ' an het weerstelsel en van het politiewezen. De beschouwingen hebben tot de conclusie gevoerd, dat organisatie van een Rijkspolitie het eerst
noodig is. Becijferingen van kosten zijn achterwege
gebleven. Hierover ten slotte enkele opmerkingen.
Het is te verwachten dat de kosten van de hierI ehandelde Rijkspolitiemacht zeer aanzienlijk zullen
zijn. De veronderstelling is echter niet gewaagd, dat zij
ruimschoots gedekt zullen worden, door de besparing,
welke verkregen wordt door oph: ffing en inkrimping
van die legerinstellingen, welke nu nog geacht worden
van nut te zijn voor de inwendige veiligheid. Het ligt
voor de hand, dat, naarmate b.v. de Maréchassée werd
uitgebreid, de militaire politieafdeelingen en het aantal
buitengewone ambtenaren der belastingen gaandeweg
kan worden ingekrompen of opgeheven, zoodat ook de
zeer aanzienlijke uitgaven voor deze tijdelijke instellingen ten bate der kosten van het Rijkspolitiekorps
konden komen. Met reden mag de verwachting worden

gekoesterd dat de gelden gevonden zullen worden. Het
is bekend dat het der Regeering hooge ernst is met de
zorg voor de inwendige veiligheid en dat zij zich bereid
heeft getoond daaraan belangrijke sommen ten koste
te leggen. De bewering werd dezer dagen vernomen, dat,
globaal, doch naar officieele cijfers berekend, de gelden,
die van November 1918 tot Mei 1920 uitgegeven zijn
geworden, alleen aan de Grenswachten, Passencontroles
en Doorlaatposten, reeds toereikend zouden zijn geweest
om een honderdtal marechausseebrigades gedurende
zeven jaar te bekostigen. En bij deze berekening zijn niet
in acht genomen de zeer hooge kosten door het Departement van Financiën voor de Grensbewaking uitgegeven,
noch die van de militaire politie-afdeelingen, den vrij-
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willigen Landstorm en de burgerwachten. Al mogen de
middelen, die voor de Grensbewaking gebezigd zijn
geworden, niet aan de verwachting hebben beantwoord
en dientengevolge het bereikte effect niet in evenredigheid der uitgegeven gelden zijn, het feit der offervaardigheid der Regeering op dit gebied valt niet te ontkennen
en wettigt optimisme aangaande het vinden der oplossing
in geldelijk opzicht van het vraagstuk der politiehervorming.
Mei 1920.

ISRAËLIETISCHE VERTELKUNST
DOOR

A. VAN DER FLIER.

De Israëlietische vertelkunst, als wier meest zuivere
proeve wij de verhalen over de aartsvaders kunnen beschouwen (Gen. 12 50), onderscheidt zich in menig
opzicht van die uit lateren tijd en bij andere volken en
heeft zooveel eigenaardigs en schoons, dat het zeker
de moeite loont haar nader te leeren kennen.
Wat daarbij aanstonds opvalt, is dat de handeling alles
overheerscht, zoodat bijna kan gezegd worden, dat hier
alles handeling is. De verhaler deelt zelf bijna nooit
iets mede, teekent ook niet maar personen en gebeurtenissen, maar laat de personen die hij ten tooneele voert,
het een of ander doen voor het oog zijner hoorders, die
gebeurtenissen zich in hun bijzijn afspelen. Zoodat de
handeling hier de plaats inneemt van de psychologische
uitbeelding der moderne verhaalkunst.
Van Abraham wordt niet gezegd, dat hij gastvrij was,
maar verteld, hoe gastvrij hij de drie mannen onthaalde,
die bij hem kwamen, van Hagar niet, dat zij zich
gekrenkt gevoelde in haar trots van moeder te worden,
toen Sara haar vernederde, maar dat zij van haar meesteres wegliep ; wij hooren niet, dat Laban door de glans
van het goud der sieraden, die zijn zuster van den vreemdeling ten geschenke had gekregen, verblind werd, maar
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dat hij zich haastte hem binnen te noodigeil ; niet dat
bij Abraham de gehoorzaamheid aan God het won van
zijn vaderliefde, maar dat hij zich dadelijk gereed maakte
om Izak te offeren ; niet dat Tamar haar man trouw
bleef ook na zijn dood, maar dat zij zich kinderen wist
te verschaffen van zijn bloedverwant. „Er (der antike
Erzähler), zegt Gunkel (Die Sagen der Genesis § 3) terecht,
hat nicht die moderne Stimmung dass das interessanteste
und würdigste Thema der Kunst das menschliche Seelenleben sei ; sondern sein kindlicher Geschmack verweilt
am liebsten bei der äussern sinnenfälligen Tatsache".
Vandaar dat de personen zoo heel weinig sprekend
optreden. Dikwijls zwijgen zij geheel, wanneer de moderne
verhaler hen zeker zou laten spreken, wanneer zelfs
spreken bij den geheelen toestand behoort. Jozef spreekt
geen woord, als hij in de cisterne wordt geworpen of
naar Egypte gevoerd. Eerst later blijkt uit hetgeen
zijn broers tot elkander zeggen, hoezeer hij gejammerd
had en gesmeekt om toch naar zijn vader terug te mogen
gaan. Hagar spreekt evenmin als zij Abraham 's tent
moet verlaten. Rebekka zwijgt wanneer de koning
haar van haar man laat weghalen enz. De toestand
brengt wel spreken mede, maar de handeling vereischt
dit niet en daarom blijven de figuren stom. Of Jozef
klaagt of niet, hij wordt naar Egypte gebracht; wat
Abraham ook zeggen mocht, God gaf hem een bevel
waaraan hij moest gehoorzamen. Wanneer de personen
wel spreken, maken hun woorden deel uit van de handeling of vormen zij van deze de voorwaarde. Abraham
vraagt aan zijn vrouw zich uit te geven voor zijn zuster.
Nu kan zij in den harem van Farao worden opgenomen.
Abraham neemt Hagar tot bijvrouw op aandringen van
Sara. Hieruit is te verklaren, dat God zoo dikwijls sprekend voorkomt. Want God oefent invloed op de handeling uit voornamelijk door hetgeen Hij zegt.
Hierbij komt in de derde plaats de groote karigheid
in de schildering der bijomstandigheden. Waarin zich
de minachting van Hagar voor Sara uitte, is evenmin

ISRAËLIETISCHE VERTELKUNST.

337

aangeduid als het middel, waarmede deze zich wist te
wreken. De verhalers lieten dit niet na uit gebrek aan
vaardigheid. Want naast deze leemte staat, dat soms het
een of ander wel uitvoerig verhaald wordt, wanneer dit
voor de handeling van beteekenis is, en dan blijkt, dat de
wijze waarop dit geschiedt, zeker wel is te prijzen. Zoo
wordt b.v. de maaltijd, dien Abraham zijn gasten voorzette, zeer uitvoerig verhaald, terwijl daarentegen het
onthaal der engelen bij Lot met enkele woorden wordt
afgedaan.
Een ander kenmerk is de levendige v oorstelling, of
liever gezegd de aanschouwelijke wijze, waarop de handeling wordt verhaald. Juist dit verklaart het geheim van
de groote bekoorlijkheid aan deze kunst eigen. Voortreffelijk is hierbij gebruik gemaakt van het instrument
van hun taal, dat zich hiertoe bizonder goed leent.
Die geschiktheid is vooral gelegen in het werkwoord.
In de Hebreeuwsche taal wordt met het werkwoord geen
bepaling gegeven vuil den tijdsduur, waarb nnen een
handeling valt, zooals wel in onze taal het geval is. Wij
drukken met den werkwoordsvorm de tijdsruimte uit,
waarop de een of andere handeling betrekking heeft,
al moeten hiervoor dikwijls weer hulpkrachten, z.g.
hulpwerkwoorden, dienst doen. Zoo zeggen wij : ik heb
gedaan, ik doe of ik zal doen, en dit met al de variaties, die
wij hierbij kunnen aanwenden. De Hebreër deed dit niet.
Hij richtte zijn aandacht op de handeling zelve, op het
handelen en drukte nu in zijn werkwoordsvormen alleen
uit of dit handelen al of niet ten einde was gebracht,
m. a. w. of het bezig was te gebeuren, of dat de handeling
was afgeloopen, zoodat de uitkomst dier handeling was
verkregen. Nemen wij b.v. het werkwoord : doodslaan.
Dan kan hij dit zoo gebruiken, dat hij daarmede uitdrukt, dat iemand aan het doodslaan is, hetgeen, omdat
aan tijdsruimte niet wordt gedacht, dus beteekeneil
kan zoowel : hij slaat dood of hij
ti zal doodslaan. Maar
in een anderen vorm kan hij daarmede aanduiden, dat
iemand het doodslaan achter zich heeft.
0. E. XX 9
22
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Op zichzelf is dit zeker een goed middel om het een
of ander op aanschouwelijke wijze te verhalen. Intusschen
zou dit niet aangeven van de tijdsruimte, waarop een
handeling betrekking heeft, zich toch ook voor een
vertelling min of meer als een hinderlijk gebrek moeten
doen gevoelen. Maar op even eenvoudige als vernuftige'
wijze is in dit gemis voorzien door een kleine toevoeging,
die van een woorddeeltje, dat en beteekent, of in deze
verbinding : en dan, en toen. Deze toevoeging werkt als,
de springveer in een schrijf- of tikmachine. Zooals door
het drukken op die veer het papier verspringt en een
nieuwe regel kan worden aangevangen, zoo verspringt
door de toevoeging van dit woorddeeltje het verhaal
dat wordt opgezet door een toestand te teekenen, vaar
den tijd toen die toestand tot stand gekomen was, om
dan een of andere handeling een aanvang te laten nemen.
Zoo komt dus reeds toenadering tusschen hetgeen anders
geheel los van elkaar zou komen te staan. Maar tegelijk
is deze toevoeging een hulpmiddel om het een aan het
ander te verbinden. De Hebreeuwsche taal mist het
causaaalverband, waarin wij een verhaal plegen te zetten.
Wel was dit verband ook aan den Hebreër niet onbekend
natuurlijk, maar in den regel althans drukt hij dit niet
uit. Hier'n kunnen wij een kenmerkend onderscheid
vinden tusschen onzen zinsbouw of in het algemeen
dien der moderne talen en dien van het Hebreeuwsch.
Terwijl wij onze zinnen als het ware opmetselen met
voegwoorden deze benaming geeft recht van metselen te
spreken, zoodat een verhaal op een gebouw gaat gelijken
behelpt zich de Hebreër door met dat woorddeeltje
aan te geven, dat de volgende handeling in verband staat
met de vorige. Van welken aard dit verband is hierop
moet de nadruk vallen zegt hij niet. Hij laat aan den
hoorder over dit zelf te gevoelen, zelf te zien, maar heeft
nu ook de verplichting de handeling zoo uit te beelden,
dat dit verband zich onwillekeurig aan den hoorder
kenbaar maakt. Dat hij hierin uitmuntend is geslaagd,
kan telkens worden opgemerkt.
-

.
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Dit is, naar ik meen, vooral te danken aan de keuze der
handelingen en aan de wijze waarop zij geteekend worden.
Ik hoop dit straks aan te toonen, maar wijs er nu nog op,
hoe bizonder geschikt dit eenvoudige middel is om een
aanschouwelijke voorstelling te geven. Wij zouden het
kunnen vergelijken met het : en toen in onze kinderverhalen, indien niet de onmogelijkheid om in onze taal
het gebeuren zelf uit te drukken, althans in een eenvoudige
vertelling, een eentonigheid wekt en het verhaal zoo
gelijkvloersch doet worden, dat reeds het oudere kind dit
en toen gaat minachten en verfoeien. Dank zij de bovengenoemde eigenaardigheid van het Hebreeuwsche werkwoord kan dit : en toen hier juist wel het gewenschte
hulpmiddel zijn.
Misschien is het voor de uitwerking beter voor deze
toevoeging een andere vergelijking te gebruiken dan die
met het werken van een veer in een schrijfmachine en te
zeggen, dat de verhaler met behulp van deze toevoeging
de handelingen tot een film weet te verbinden en al s
een film te doen werken. Wie met het oog hierop zulk
een verhaal in het oorspronkelijke leest, krijgt een gevoel
alsof hij in een bioscoop zit. Het eene beeld ziet hij na
het andere verschijnen op het doek der verbeelding, terwijl elk beeld weer een nieuwe handeling voorstelt. Zonder deze bijvoeging zou het slechts een rij verwante
beelden zijn, nu echter is er een onafgebroken voortgang. Maar men ziet alles gebeuren. Geen platen worden vertoond, waarbij al of niet toelichting noodig is,
maar de personen ziet men handelen, de uitkomst ziet
men tot stand komen
De voorbeelden zijn op iedere bladzijde te vinden.
Want dit is aan het verhaal als zoodanig eigen en komt
daarom in ieder verhaal voor. Ik kies een paar voorbeelden uit die bizonder sprekend zijn. Natuurlijk moet bij
de weergave in onze taal wel bedacht worden, dat in het
oorspronkelijke de handeling als handeling wordt uitgedrukt. Wij moeten dus de verbeelding te hulp roepen
en ons voorstellen dat wij het zien gebeuren, zullen
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wij eenzelf den indruk ontvangen als zij, voor wie deze
verhalen oorspronkelijk zijn bestemd.
Het eene is ontleend aan Abraham's offerande. Nadat
de verhaler het bevel van God heeft medegedeeld, gaat
hij vertellen, hoe dit werd uitgevoerd :
(En dan) staat Abraham 's morgens vroeg op, (en dan)
gaat hij zijn ezel het tuig ombinden, (en dan) neemt hij
twee van zijn knechten mee en Izak zijn zoon, (en dan)
gaat hij brandofferhout splijten, (en dan) richt hij zich
op, (en dan) gaat hij heen enz.
En iets verder : (en dan) neemt Abraham het brandofferhout, (en dan) legt hij het op Izak zijn zoon, (en
dan) neemt hij in zijn hand het vuur en het mes, (en dan)
gaan zij beiden tezamen enz.
Het andere, korter maar niet minder duidelijk, is
ontleend aan de ontmoeting van Eliëzer met Rebekka :
Toen daalt zij af naar de bron, (en dan) vult zij haar
kruik, (en dan) klimt zij naar boven, (en dan) loopt de
knecht haar tegemoet enz.
Om het tijdsverband uit te drukken, maken wij de
verschillende deelera dikwijls aan elkaar ondergeschikt,
maar hoezeer verliest hierdoor het verhaal aan aanschouwelijkheid. Zoo zeggen wij : toen Jozef zijn broeders
zag, herkende hij hen. Maar de Israëlietische verhaler
zegt : (en dan) ziet Jozef zijn broeders, (en dan) kent
hij hen. Dit is aanschouwelijker en tegelijk juister. Want
het zien, het opvangen van het gezichtsbeeld gaat aan
de verstandswerking van het kennen vooraf, hoe snel
het een ook op het ander moge volgen. Een bepaling als
door : toen, moet daarom altijd met zekere speelruimte
worden genomen en het verband dat hiermede wordt
tot stand gebracht, heeft noodzakelijk zekere speelruimte,
zit altijd min of meer los, wat in het Hebreeuwsch evenzeer wordt vermeden.
Een enkele maal wordt op deze wijze ook een causaalverband uitgedrukt, waarvoor in onze taal weer een
voegwoord wordt gebruikt, hoewel dit laatste in het
Hebreeuwsch ook wel eens gebeurt. B.v. : (en dan)
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noemt Abraham den naam van die plaats Jahwe jird
(de Heer zal voorzien); hetgeen vertaald kan worden
met : daarom noemde Abraham den naam dier plaats
enz. Of : (en dan) zegt Abraham over Sara, zijn vrouw :
zij is mijn zuster, (en dan) zendt Abimelech de koning
van Gerar, (en dan) neemt hij Sara; hetgeen kan worden
vertaald met : omdat Abraham van Sara zijn vrouw,
zeide : zij is mijn zuster, zond Abimelech de koning van
Gerar en nam hij Sara.
Evenals echter bij de vertooning eener bioscoop af
en toe, vooral aan het begin, een stil beeld verschijnt,
waardoor een mededeeling wordt gegeven, die de toeschouwer op de hoogte brengt van hetgeen hij weten
moet om de film goed te kunnen volgen, of waardoor
alles wat volgt in samenvatting woi dt voorgesteld, evenzoo gaat het toe in de geestelijke bioscoop der Israëlitische vertelkunst.
Meestal dient hiervoor die werkwoordsvorm, welke
aangeeft, dat een of andere persoon iemand is die de
handeling door het werkwoord uitgedrukt heeft verricht.
Wanneer de nadruk meer op de handeling valt, komt dit
h erop neer, dat het een of ander is gebeurd. Zoo begint
het verhaal over Izak's geboorte aldus : En Jahwe
bezocht Sara gelijk hij gezegd had. Daarna begint de
film met : (en dan) wordt zij zwanger enz. Het kan dus
worden weergegeven met : Verhaal over de bezoeking
van Jahwe aan Sara, of eenvoudiger nog : Bezoeking
van Jahwe aan Sara. Dit is dus ongeveer zooveel als
een opschrift. Evenzoo bij het begin van Abraham's
offerande : Hierna heeft Jahwe Abraham op de proef
gesteld, (en dan) zegt hij enz. Dat is dus : Jahwe stelt
Abraham op de proef. Dikwijls is het meer een mededeeling. Zoo begint hf. 24 : Abraham was oud geworden en
hoogbedaagd en Jahwe had Abraham in alles gezegend. (En dan) spreekt Abraham enz.
Ook midden in een verhaal kan de verhaler op deze
wijze iets mededeelen, dat hij overigens laat voor wat
het is en dat dus alleen tot opheldering dient. Zoo staat
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b.v. in 31 : 19 : Laban was heengegaan om zijn kudde
te scheren, (en dan) gaat Rachel de terafim stelen, die
haar vader bezat. Bij de ontmoeting van Abraham's
knecht met Rebekka wordt medegedeeld : het meisje
was bizonder mooi, maagd en geen man had haar [nog]
bekend. In 19 : 11 : De mannen, die bij de deur waren,
hadden zij met verblindheid geslagen van den jongste
tot den oudste, waardoor verklaard wordt wat volgt :
(en dan) gaan zij zich vermoeien om de deur te vinden.
Opmerking verdient, dat bedoelde werkwoordsvorm ook
gebruikt wordt in het voorafgaande, hetgeen bewijst
hoe nauwkeurig de verhaler was in zijn kunst. Het
geheele vers luidt : (En dan) zenden de mannen hun
hand uit, (en dan) doen zij Lot binnengaan tot hen naar
het huis en de deur sloten zij. Omdat het in het verhaal
aankomt niet op het dicht doen maar het dicht zijn van
de deur, wordt deze werkwoordsvorm aan het slot gebruikt.
Op deze wijze raakt de toehoorder of -schouwer bekend
met het een of ander, dat het verhaal toelicht. Maar
tevens wordt zoodoende afwisseling verkregen en te
groote vermoeidheid door de voortdurende opvolging
der trilbeelden voorkomen. Een ander middel, hiervoor
gebruikt, is het sprekend invoeren van den een of anderen
persoon. I-If. 27 begint b v. op deze wijze : Izak was oud
geworden en zijn oogen verduisterd. (En dan) roept hij
zijn oudsten zoon (en dan) zegt hij tot hem : zie, hier
ben ik. (En dan) zegt hij : zie toch, ik hen oud geworden
enz.
Een verhaal begint ook wel eens met de toevoeging,
waardoor gewoonlijk de eene handeling aan de andere
wordt vastgeknoopt. Hierdoor wordt als in samenvatting
genoemd wat het verhaal straks voor oogen stelt, terwijl
hierna eerst de toestand wordt geteekend, waarbij de
bizonderheden aanknoopen. B.v.: (en dan) verschijnt
hem Jahwe in het eikenbosch van Mamre. Hierop
volgt : Hij nu was gezeten bij de deur der tent als de
dag heet was, (en dan) slaat hij zijn oogen op.
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Brengt de geheele verhaaltrant groote aanschouwelijkheid mede, deze wordt nog vergroot door tal van
kleine hulpmiddelen, die den hoorder met te meer spanning het verhaal doen volgen.
Een hiervan is het partikel : zie. Bv. : (en dan) ziet
Jakob en zie een put in het veld en zie drie kudden
kleinvee enz. De beoogde uitwerking wordt nog versterkt
als de voorafgaande handeling nog niet geheel ten einde
is gebracht. Voordat hij zijn gebed voleindigd had en
zie Rebekka kwam uit (eigenlijk : was uitkomende).
Een anderen keer dient hiervoor een korte bepaling.
op den derden dag (en dan) slaat Abraham zijn oogen
op, (en dan) ziet hij de plaats van ver. In dit voorbeeld
komt nog een ander hulpmiddel voor, doordat de handeling in twee deelen wordt uiteengelegd. En wel die van
het zien, zoodat eerst gesproken wordt van een de oogen
opslaan, daarna van het zien zelf. Duidelijk is, dat dit
geen pleonasme isk Ook een eigenaardige vorm van het
werkwoord kan goede diensten bewijzen, omdat deze
den nadruk verhoogt en de handeling als het ware onderstreept. Zoo zeggen Lea en Rachel tot Jakob : Immers
zijn wij voor hem als vreemden geacht geworden, want
hij heeft ons verkocht en ons geld (bedoeld is de bruidsgave, de z.g. mohar) heeft hij ook op den duur vereterl
d. i. verteerd. Terwijl Jozef's broeders schamper vragen :
zult gij werkelijk koning over ons zijn, zult gij over ons
heerschen ?
Levendig is ook het verhaal over den bakker van
Farao. Dan ziet de opperste der bakkers, dat hij goede
uitlegging had gegeven, (en dan) zegt hij tot Jozef (letterlijk) : ook ik in mijn droom en zie : drie korven met
wittebrood op mijn hoofd.
De indruk wordt ook verhoogd door een tegenstelling,
waarvan de deelen alleen door het woordje : en verbonden
zijn : Toen zegt Abraham : mijn Heer Jahwe, wat zult
gij mij geven ? En ik loop kinderloos (d.i. leef kinderloos voort).
Gewoonlijk geeft de verhaler meer dan een mededeeling
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en teekent hij een persoon of toestand in een paar trekken..
Ook hiervoor leent zich de Hebreeuwsche taal bizonder
goed, omdat het bijvoegelijk naamwoord als bijstelling
achter het zelfstandig naamwoord wordt geplaatst,
De Hebreër zegt niet : een goed man, maar : een man,
een goede. De aanschouwelijkheid wordt hierdoor weer
bevorderd, afgezien hiervan, dat het juister is eerst het
algemeene voor te stellen en daarna de kenmerkende
maar tegelijk beperkende bizonderheid. Natuurlijk kan
in de plaats van een bijvoeglijk naamwoord ook een
bepaling volgen. B.v. Rebekka neemt de kleeren van
Ezau, haar zoon, haar oudsten, de kostbare (beste).
Of : toen zie ik in mijn droom en zie zeven aren opkomende
in één halm, volle en goede. En zie zeven aren, dorre,
magere, verzengde van den oostenwind, opspruitende
achter deze. En zij (Sara) had een dienstmaagd, een
Egyptische, en haar naam was Hagar.
Ook wordt een persoon soms in een bepaalde beweging
voorgesteld. Dit geschiedt door middel van het parti-

cipium. Rebekka wordt voorgesteld als een, die bezig
is uit te gaan. Het uitgaan wordt niet geteekend als een
handeling, die op dat oogenblik plaats vond, maar de
persoon wordt voorgesteld als verkeerende in de beweging
van het uitgaan. Een soort van snapshot dus. Abraha m
wordt b.v. geteekend als neergezeten bij de deur van zijn
tent. In een vertaling kan dit alleen weergegeven worden
door een hulpwerkwoord, maar van het teekenachtige gaat
veel verloren.Van Rebekka wordt gezegd (lettertijk), dat zij.
was een, die hoort naar het gesprek voeren van Izak met
zijn zoon Ezau. In een vertaling wordt dit : Rebekka
had staan luisteren naar hetgeen Izak tot Ezau zeide.
Hierdoor wordt naar voren gebracht de inhoud van Izak's
woorden. Maar de - Israëlietische verhaler teekent, veel
aanschouwelijker, Rebekka als iemand die aan het
luisteren is, die staat met het oor tegen het gordijn der
tent, onder de hand dat Izak aan het spreken is.
Dit kan nog versterkt worden door een woordje, dat
het zijn of bestaan van iets uitdrukt. Jakob's zonen
.
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zeggen tot hun vader : indien gij zijt iemand, die zendt
onzen broeder, zullen wij gaan. Jakob zegt tot zijn vrouwen : een ziende ben ik het gelaat van uw vader, dat het
niet is voor mij als gisteren en eergisteren. Daarin ligt
dus opgesloten, dat hij reeds langen tijd aan alles had
opgemerkt dat zijn schoonvader anders gezind tegenover
hem was geworden. Van de vogels heet het in den droom
van den bakker, dat zij etende waren uit de bovenste
korf, die hij droeg. Zij waren aldoor aan het pikken. En
Jozef wordt geteekend als de man, die heerschende was
over het land en die aan de geheele wereld koren verkocht.
Ook de werkwoordsvorm, die aanduidt, dat de handeling heeft plaats gehad, kan den indruk, dien de verhaler
wil wekken, versterken. Wanneer b.v. Jozef's broeders
verzekeren : wij allen zijn zonen van één man, oprecht
zijn wij, (en dan) niet zijn geworden uw knechten verspieders. Want daarmede wordt gezegd, dat zij, die dit niet
geworden zijn, het nimmer zijn geweest, dat zij er zelfs
geen gedachte op hebben gehad. Of met de boven genoemde bijvoeging : Bij wien van uw knechten hij (nl. de
beker) gevonden zal worden, die zal zijn iemand, die den
dood ondergaan heeft. Dit wijst de volstrekte zekerheid
aan, dat hij tot straf gedood moet worden. Er is geen
mogelijkheid, dat die straf niet zou worden toegepast.
Ook de voorzetsels verhoogen de aanschouwelijkheid.
Van Tamar wordt verhaald, dat zij haar weduwkleed
verwijderde (letterlijk) weg van boven haar. Rebekka
trekt de geitenvellen op Jakob's hand en op de gladheid
(het gladde gedeelte) van zijn hals. Farao stond in zijn
droom boven den Nijl, want hij stond op den oever, die
natuurlijk hooger is dan de waterspiegel. Evenzoo staat
Abraham's knecht boven de kameelera, omdat zij geknield lagen. En van de drie ranken wordt gezegd, dat
zij in den wijnstok waren.
Bij hetgeen wij reeds van deze vertelkunst leerden
kennen, zal het geen verwondering wekken, als wij zien
met welk een nauwkeurigheid en juistheid soms het een
-
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ander wordt geteekend. De trossen van den wijnstok,
die de schenker in zijn droom zag, deden de druiven
(letterlijk vertaald) koken. De druiven botten uit zooals
blaasjes opborrelen in het kokende water. In zijn raad
aan Farao om het koren te distribueeren, spreekt Jozef
van een man met een goed verstand en met levenswijsheid,
naar wien de koning moet omzien om hem aan het hoofd
te stellen. De ervaringen van den distributietijd, die nog
kort achter ons ligt, hebben wel geleerd van welk een
juist inzicht deze raad getuigde. En zijn broeders zeiden
tot elkander, toen zij hard door hem behandeld werden,
dat zij schuldig stonden aan hun broeder, „wiens benauwdheid van ziel wij gezien hebben, toen hij ons stond
te smeeken" (letterlijk in zijn gedurig smeeken tot ons),
maar naar wien zij niet hadden willen luisteren, en dat
daarom die benauwdheid (hier wordt hetzelfde woord
gebruikt) over hen gekomen was.
Een bizonder sprekend voorbeeld is het volgende. De
schenker vertelt aan Jozef zijn droom en zegt : „de beker
van Farao was in mijn hand. Toen nam ik de druiven
en perste ze uit in (eigenlijk : naar) de hand van Farao.
Daarop gaf ik den beker (letterlijk) boven op de holle
hand van Farao. De bekende voorstelling van den Assyrischen vorst Assurbanipal, die met zijn gemalin onder
wijngaardloof en bij citherspel aan het wijndrinken is
en dit doet met den beker in de holle, saamgebogen hand
(zooals bij ons de boeren doen bij het koffiedrinken)
bewijst, hoe getrouw naar de natuur dit is voorgesteld.
Tot in kleinigheden nauwkeurig is ook, wat in het
verhaal over Lot's redding is te vinden : „Toen haastten
die mannen, grepen (dus : grepen haastig) zijn hand en
de hand zijner vrouw en de hand zijner twee dochters.
Zij vatten dus den een na den ander aan om hen toch
maar de deur uit te krijgen.
Is ook niet teekenachtig wat van Jozef's broeders
wordt gezegd, dat zij voor den machtigen heer genaderd
zich neerbogen „met beide neusvleugels naar den grond
heen ?" Of dat van Potifar bij het hooren van de beschulof
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diging door zijn vrouw tegen Jozef ingebracht, „zijn neus
ontbrandde ?" Immers wordt door groote woede het
bloed verhit en snuift iemand een heeten adem door
den neus uit.
op een nauwkeurige voorstelling een bewijs dus,
dat de verhaler zich geheel in zijn verhaal had ingeleefd
berust wel, dat in Jakob's droom in Bethel gezegd wordt :
„Hij droomde en zie een ladder was gesteld naar de aarde
en zijn top reikte naar den hemel en zie engelen Gods
waren daarop opklimmende en nederdalende" Want
Jakob ligt uitgestrekt op den grond. Hij ziet dus naar
boven, kan de ladder volgen tot in den geopender hemel,
maar het ondereinde ziet hij niet ; hij kan alleen zien,
dat de ladder op de aarde rust, terwijl zijn blik eerst
volgt de engelen, die naar boven klimmen, wat voor
iemand in liggende houding het gemakkelijkst is.
Dit alles bewijst, dat de oude Israëlieten in de kunst
van vertellen een vrij hoogen trap hebben bereikt, al
moet veel op rekening worden gesteld van de taal, waarvan zij zich konden bedienen.
Toch komt hun kunst niet uit boven het primitieve.
Juist het alles beheerschende van de handeling, wat
haar kenmerkt, het weinig spreken der personen en de
karigheid in het schilderen van bijomstandigheden zijn
van dit primitieve karakter evenzoovele bewijzen. Werd
ook niet in de schilderkunst eerst vrij laat in de middeleeuwen een achtergrond aangebracht ?
Bij dit primitieve behoort wat ik zou willen noemen
de enkelvoudigheid. Naar mate een kunst hooger klimt,
wordt zij ingewikkelder, krijgt zij rijkere vormen en meer
verscheidenheid. Er is niet veel onderzoek noodig om
op te merken, dat wij hier nog staan als bij een begin.
Niet meer dan één ding, één gebeurtenis tegelijk wordt
vermeld. Er is hoegenaamd geen inspanning noodig om
het verloop te volgen. Al ontbreekt de spanning niet,
toch vinden wij niets van een intrigue of wat daaraan
denken doet. Van meet af is alles klaar en doorzichtig.
De verhalers doen in het minst geen moeite het een of
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ander te verbergen of te verwikkelen. Nemen wij b.v. het
verhaal over den zegen van Izak. Hier is spanning. Izak
spreekt met Ezau af om hein te zegenen. Maar als Ezau
op jacht gaat naar een stuk wild, gelijk zijn vader hem
gevraagd had, treedt Rebekka op, die Jakob voorstelt
zich van den eerstgeboortezegen meester te maken. In
dit alles zit spann ng, groote spanning. Vooreerst is er
de tegenstand van Jakob tegen het plan zijner moeder.
Hoe zal het gaan ? Zal het Rebekka gelukken hem over
te halen ? Dan is er het gevaar dat Izak het bedrog zal
ontdekken, eindelijk de vrees voor Ezau's terugkomst,
die ieder oogenblik kan plaats hebben. Maar er is geen
verwikkeling. De toestand, de loop der gebeurtenissen,
de aard en gezindheid der personen, hun plannen en
bedoelingen, alles ligt van den aanvang af open en bloot.
Vandaar dat deze verhalen bij uitstek geschikt zijn voor
kinderen. Maar tevens blijkt hieruit, dat zij niet uitkomen
hoven het primitieve.
Tot de enkelvoudigheid behoort ook, dat het aantal
personen, dat ten tooneel wordt gevoerd, zeer geriti g is,
in den regel slechts twee of drie. In genoemden zegen
Izak en Ezau, Rebekka en Jakob, Jakob en Izak, Ezau
en Izak. Als er meer zijn blijven de anderen meer of minder
in de schaduw. Eén is dan woordvoerder, terwijl de anderen zwijgen. Zooals bij het bezoek der drie engelen aan
Abraham, waarvan twee een zwijgende rol vervullen of
bij het op de proef stellen van Jozef's broeders, van wie
alleen Juda spreekt. Soms spreken twee personen, maar
dan zeggen zij hetzelfde, zoodat dit geen verschil er mee
maakt of maar één het woord voerde b v. bij hetgeen de
twee engelen zeggen tot Lot en de zijnen. Hoogstens wordt
verhaald dat meerderen tot elkander spreken, zooals
Jozef's broeders, maar ook dit wordt uitgedrukt alsof
slechts één spreekt.
De handeling blijft aan de oppervlakte of beter gezegd,
bij het verhalen der handelingen wordt aan de oppervlakte gebleven. Het zijn teekeningen, geen schilderijen.
Alles is aanschouwelijk. Wij zien Jakob naar de kudde
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loopen, een geit daaruit nemen, slachten en het gedoode
dier aan zijn moeder brengen. Wij zien haar de beste kleeren van Ezau, die zij bewaarde, Jakob aantrekken, wij zien
haar de geitenvelletjes leggen om zijn hals en handen.
Maar wij zien dit met behulp der verbeelding. Aan een
eigenlijke min of meer uitvoerige beschrijving, een laten
zien hoe het een of ander in zijn werk ging, waagt de
verhaler zich niet. Natuurlijk is dit veel moeilijker en
eischt dit veel meer kunstvaardigheid.
Ook zijn de handelende personen meer als typen
voorgesteld. De saamgestelde natuur van den mensch
komt niet tot haar recht. Abraham is de geloovige bij
uitnemendheid. Jakob is slim, Ezau onverschillig, Laban
een voorbeeld van inhaligheid, Lot van zelfzucht enz.
Slechts één karaktertrek wordt uitgebeeld. Dit geschiedt
op bizondere treffende wijze. Maar het blijft hij die eene.
Geen poging wordt gedaan om hen te doen kennen in
de veelvoudigheid van hun wezen. Zij zijn tooneelspelers,
die maar één zijde naar den beschouwer toekeeren en
altijd dezelfde.
Van dit primitieve karakter getuigt niet minder de
wijze waarop soms personen optreden of verdwijnen.
Wij hooren opeens van zonen van Laban spreken, zonder
dat van te voren van hen melding is gemaakt. Maar even
snel als zij opkomen, verdwijnen zij, zonder dat ook
van dit verdwijnen iets wordt gezegd. Van Abraham's
knecht wordt bij zijn terugkeer nog verhaald, dat hij
Izak alles vertelde, wat hij gedaan had. Maar hierbij
blijft het. Wij hooren daarna niets meer van hem. Zelfs
met voorname figuren als Rebekka gaat het niet anders.
Van haar wordt nog verteld, dat zij Jakob aanraadt
naar haar broeder te vluchten, maar daarmee is het
dan ook uit.
Hierbij is ook te noemen de gelijksoortigheid der
verhalen. Alle hebben zij betrekking op het nomadenleven, maar ook keert gedurig hetzelfde terug. Wij hooren
van het wonen in tenten, die afgebroken en opgeslagen
worden, van kudden bepaaldelijk van kleinvee, schapen
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en geiten. Runderen worden samen met kameelen en
ezels alleen vermeld als bewijs van rijkdom, laatstgenoemde dieren komen ook als rij- of lastdieren voor. Wij
hooren van putten, waarbij herders en herderinnen komen
om de kudden te drenken, als de zware steen, die de
opening afsluit, is opgelicht, van maaltijden zooals
Bedoeïnen plegen te gebruiken, een stuk brood, koeken,
vleesch, gestremde melk, van een gaan naar Egypte
om koren te koopen enz. Maar dit alles herhaalt zich
telkens. Al is het doel der reis verschillend, voor het
vertellen van de reis zelf maakt dit niet veel verschil.
Hoogstens mag den eenen keer de reis op kameelen, den
anderen keer op ezels, of ook wel te voet gedaan worden.
Ook al was er aanleiding te over om geheel iets anders
te laten zien. Sara werd opgenomen in den koninklijken
harem, Lot woonde in een stad, het tweede en grootste
gedeelte van Jozef's geschiedenis speelt in Egypte. Te
vergeefs echter verwacht men hierover iets naders te
hooren. De verhaler beperkt zich tot een mededeeling.
Hij raakt het aan, maar verder gaat hij niet. Wij komen
buiten de strak getrokken grenzen niet uit.
Van grenzen moet daarom gesproken worden, grenzen
zooals aan het primitieve eigen zijn. Maar aan den anderen
kant mag ook erkend worden, dat de verhalers bimen
deze grenzen iets buitengewoons hebben gegeven en
het met hun kunst tot groote hoogte hebben gebracht.
Een achtergrond wordt niet of nauwelijks aangegeven.
Alles blijft bepaald tot de personen en hun handelingen
en dit zijn maar enkele en binnen een niet grooten kring.
Maar zij worden scherp uitgebeeld en op zeer aanschouwelijke wijze voor ons gefilmd. Aan eenige beschrijving
van zielstoestanden wagen de verhalers zich niet, maar
het is de vraag of de handeling, die zulk een toestand _
vertolkt, haast nog niet krachtiger tot ons spreekt dan
de meest treffende beschrijving. Wanneer verteld wordt, .
dat Jozef, toen hij Benjamin zag en nog maar een enkel
woord tot hem gezegd had, een heilwensch, een vriendelijke begroeting, haastig heenging om te weersen, of wan_.
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neer van Hagar na de mededeeling, dat Sara haar vernederde, gezegd wordt dat zij wegliep, of van Laban
wordt verhaald, hoe hij zich haastte om den vreemdeling
uit te noodigen zijn intrek bij hem te nemen, toen hij de
gouden sieraden zag, die zijn zuster ten geschenke had
gekregen. De personen zijn typen maar als zoodanig
onovertroffen. Abraham, Lot, Jakob, Laban, om alleen
de voornaamsten te noemen, staan ons voor oogen als
levende voorbeelden van geloof, zelfzucht, list en hebzucht.
Daarbij weten de verhalers zich van alle overdrijving
vrij te houden. Er is geen zweem van charge in, het blijft
binnen het echt menschelijke. Ook dit echt menschelijke
in hun doen is een der voornaamste faktoren van de
groote bekoorlijkheid dezer kunst. Het type als zoodanig
wordt goed volgehouden, geen van allen valt ooit uit
zijn rol en toch komt nimmer de gedachte op alsof zij.
maar een rol zouden spelen.
De verhalen zijn enkelvoudig maar niettemin boeiend.
Een kind kan ze volgen, maar ook volwassenen zullen
er hun aandacht niet aan onthouden. Dit is vooral te
danken aan de spanning, die de verhaler weet aan te
brengen en die met behulp van eenvoudige middelen
maar bij een juiste toepassing niet weinig wordt versterkt.
Sara wordt in den harem van den Egyptischen koning

opgenomen. Hoe zal dit afloopen ? Hoe, als Abraham
den berg beklimt om zijn zoon te slachten ? Als Rebekka
Jakob aanraadt zich voor Ezau uit te geven en hij bij
zijn ouden vader binnentreedt ? In het eerstgenoemde
verhaal wordt nog medegedeeld, dat Abraham allerlei
geschenken ontvangt ter wille van zijn gewaande zuster,
zonder dat wij nog weten hoe het Sara verging. Aan
Abraham vraagt Izak hij het voorwaartsklimmen, waar
het dier is dat geofferd moet worden. Izak meent Jakob
aan zijn stem te herkennen enz.
Toch verloopt alles op geheel natuurlijke wijze. Er
treedt geen deus ex machina op, er gebeuren geen wonderen, die den loop der dingen wijzigen, maar het een
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komt uit het ander voort. Omdat er hongersnood ontstaat, trekt Abraham naar Egypte. Omdat zijn vrouw
zoo mooi is en de Egyptenaren op stuk van vrouwen niet
veel omslag maakten, gaf hij haar uit voor zijn zuster.
Omdat Farao hierdoor misleid werd, liet hij Sara in zijn
harem brengen en gaf hij Abraham geschenken. Daarom
echter brengt God Farao in nood. En dientengevolge
geeft Farao haar terug. Eenzelfde samenhang vinden
wij overal.
Deze enkelvoudigheid brengt ook mede, dat de aandacht zich onverdeeld kan hechten aan wat het eigenlijke thema uitmaakt. Bij den zegen van Izak gaat het
alleen hierom, hoe Jakob dien in zijn bezit weet te krijgen,
bij Abraham's offerande, hoe hij getrouw blijkt te zijn
en toch Izak gespaard blijft enz.
Nog op twee eigenschappen dezer kunst moet worden
gewezen. Op de antieke kleur en op den humor.
De antieke kleur is vooral zichtbaar in het verhaal
over Abraham's koopen van de spelonk van Machpela :
Toen stond Abraham op van zijn doode en hij sprak tot
de Hetieten : ik ben een vreemdeling en bijwoner bij u ;
geeft mij een eigen graf bij u, opdat ik mijn doode kan
begraven. Toen antwoordden de Hetieten Abraham :
luister toch naar ons mijn heer, gij zijt onder ons als een
verheven vorst Gods, begraaf uw doode in het graf, dat
gij verkiest, niemand onder ons zou zijn graf u weigeren
doode te begraven. Toen stond Abraham op,
om
boog zich neder voor de ingeborenen, de Hetieten, en hij
sprak tot hen : als gij toelaat, dat ik mijn doode begraaf,
luistert dan naar mij en doet moeite voor mij bij Efron,
den zoon van Zohar, dat hij mij geve de spelonk van
Machpela, die zijn eigendom is aan het uiteinde van zijn
veld, dat hij mij die geve, terwijl gij getuigen zijt, voor
de volle geldswaarde tot een eigen graf. Efron nu was
gezeten onder de Hetieten en Efron de Hetiet antwoordde
Abraham, terwijl de Hetieten het hoorden, zoovelen als
ter poort van zijn stad ingingen : neen, mijn heer, luister
naar mij. Het stuk land geef ik u ten geschenke en de
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spelonk die daarin is geef ik u ten geschenke, ten aanschouwe van mijn volksgenooten geef ik u die. Begraaf
uw doode. Toen boog Abraham zich neer voor de ingeborenen en hij ze de tot Efron ten aanhoore van de
ingeborenen : maar als gij, indien gij (de rede is afgebroken, of er is iets uit den tekst weggevallen), luister
naar mij, ik betaal u het geld, dat het stuk land kost.
Dit moet gij aannemen, opdat ik daarin mijn doode kan
begraven. Toen antwoordde Efron Abraham : Och mijn
heer, luister toch naar mij ; wat maakt een stuk land van
vierhonderd zilveren sikkels uit tusschen mij en u ?
Begraaf uw doode. Toen ging Abraham in op wat Efron
zeide en Abraham woog Efron het geld af, waarvan hij
gesproken had ten aanhoore van de Hetieten, vierhonderd zilveren sikkels, gangbaar bij den koopman (d. i.
overal gangbaar).
Wie, gelijk wel is geschied, Abraham bizonder deemoedig zou willen voorgesteld vinden en er een karaktertrek in zien van het Joodsche volk, dat, zoo noodig zich
eerbiedig kan betoonen jegens de heidenen die het in
den diepsten grond veracht, miskent evenzeer de antieke
kleur als wie achter de hoffelijkheid der Hetieten
afkeer ontdekt voor dien koop, omdat zij niet wilden
dat Abraham onder hen grondbezit en recht zou verkrijgen. Alsof zij in dat geval zoo gemakkelijk zouden
hebben toegegeven, alsof zij dan niet geheel anders
zouden gesproken hebben ! Maar wel is hier zeer duidelijk
de antieke kleur te zien, die ons vreemd is en waaraan
wij eerst moeten gewennen. Dit was de manier in het
Oosten in dien overouden tijd van iets te koopen en te
verkoopen, gelijk ook het herhaald zich buigen van
Abraham niet anders is dan een passende beleefdheidsbetooning, waarin de aartsvader, die weet hoe het hoort,
in het minst niet te kort schiet. Zegt ook Laban niet
tot Jakob : als ik gunst bij u gevonden heb ? Het verhaal komt hierop neer, dat Abraham van Efron een
spelonk koopt en daarin Sara begraaft, maar de wijze
waarop die koop plaats heeft, is echt antiek. Trouwens
n. E.XX9
23
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ook heden is een dergelijke wijze van koopen in het
Oosten, waarbij iets ten geschenke wordt aangeboden,
maar verwacht wordt, dat de begiftigde het betalen
zal, volstrekt niet onbekend.
Antiek is evenzoo, dat Abraham zijn gasten, die hij wil
onthalen, uitnoodigt zich languit neer te leggen met het
hoofd geleund op den arm. De Israëlietische boer placht
zijn eten in zittende houding met over elkaar gekruiste
beenen te nuttigen. In later tijd werd door de voornamen
de Babylonische mode gevolgd om in half liggende houding op een rustbed te eten (Amos 6 : 4 : die liggen op
elpenbeenen divans). Zooals het hier wordt voorgesteld,
is het zeker naar overoude Bedoeïnen gewoonte en dus
een zeer antieke trek.
Aan deze kunst ontbreekt ook niet de humor. Ik laat
daar of deze met recht gevonden wordt in de slimme
praktijken, waarmede Jakob zich wist te verrijken ten
koste van zijn geldgierigen schoonvader. Want hiermede
kan eenvoudig in het licht worden gesteld hoe door en
door geroutineerd Jakob was in het herdersvak. Maar
onmiskenbaar is de humor aan het woord, als Jakob
bij de ontmoeting met Ezau zulke overmatig beleefde
woorden in den mond worden gelegd. Niet slechts, als
hij zijn broeder op diens vraag, wat het voor een kamp
was dat hij had aangetroffen, antwoordt : opdat ik
gunst vond bij mijn heer. Hij biedt het hem dus ten
geschenke. Maar vooral als hij bij Ezau's afwijzen,
aanstonds met de woorden : neen toch, als ik gunst bij
u gevonden heb, neem mijn geschenk uit mijn hand van
mij aan, want ik heb u toch mogen aanzien zooals men
God aanziet en gij hebt mij vriendelijk bejegend. Hoe
onderdanig doet Jakob en hoe bovenmate hartelijk
tegenover den broeder wiens zegen hij had gestolen,
omdat hij nu in het nauw zit, terwijl hij onder al die
plichtplegingen en strijkages toch eigenlijk alleen bedoelt zichzelf en het zijne in zekerheid te brengen !
Nog sterker misschien spreekt de humor uit de scene
der ontmoeting van Jozef's broeders met den gewaanden
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Egyptischen machthebber. Zij zijn naar zijn paleis
gebracht en hebben daar hun geschenken uitgestald.
Tegen den avond treedt Jozef binnen : Toen brachten
zij hem het geschenk, dat in hun hand was en zij bogen
zich voor hem neer ter aarde. Hij vroeg hun naar hun
welstand en zeide : maakt uw oude vader het wel, over
wien gij gesproken hebt, leeft hij nog ? Zij antwoordden :
uw knecht, onze vader, maakt het wel, hij is nog in leven.
Toen neigden zij zich en bogen zich neer. Natuurlijk
komt bij den hoorder de herinnering op aan Jozef's
droomera, die zijn broers zooveel ergernis hadden gegeven
en die nu op zoo ongedachte wijze in vervulling gingen,
maar de hoorders, die in het geheim zijn, moesten zich
niet weinig vermaken bij de voorstelling van den diepen
eerbied, waarmede die broers zich nu tegenover Jozef
gedragen, gelijk de verhaler met dat herhaalde : zij bogen
zich neer, de tweede maal nog versterkt met dat : en zij
neigden zich, zelf toont er ook niet weinig genoegen in
te scheppen.
Ten slotte nog iets over de compositie.
Elk verhaal blijkt weer uit kleinere deelen te bestaan,
is, wat genoemd wordt, geleed. Het is gemakkelijk deze
geledingen aan te wijzen. Zoo bestaat b.v. het verhaal
over het bezoek der engelen bij Lot uit deze deelen :
vergeefs worden zij
Lot neemt hen bij zich in huis
de boodschap der
door de mannen der stad belaagd
het
engelen en het uitbrengen van Lot en de zijnen
Abraham ziet
Lot's vrouw
verwoesten der steden
de rook. Of de ontmoeting van Jakob met Rachel:
komst van Rachel —
Jakob ontmoet de herders
ontvangst door Laban.
Jakob maakt zich bekend
Het een volgt wel van zelf op het ander, maar is toch een
deel op zichzelf.
De verschillende deelen hangen nauw samen. „Het
behoort, zegt Gunkel, tot de taak van den verhaler te
motiveeren hoe het een na het ander komt. Dit brengt
tevens groote helderheid in het verhaal. De hoorder
wordt niet genoodzaakt een verwarrend groot getal

356

ISRAËLIETISCHE VERTELKUNST.

menschen tegelijk voor ooggin te hebben, maar zij worden
hem na elkander getoond. Hij heeft dus al en tijd hen
rustig te bezien en hun gestalten in zich op te nemen.
Hetgeen bovendien te gemakkelijker in zijn werk gaat,
omdat het getal personen, gelijk reeds werd opgemerkt,
zoo klein is. Bovendien, zoo zou ik hieraan willen toevoegen, wordt door deze geleding de aandacht des te
gemakkelijker vastgehouden. Want ieder deel of ieder
tooneel, hoe klein ook, is af, vormt op zichzelf een geheel,
en teekent zich zoo duidelijk af, dat de hoorder het zich
goed voor den geest kan stellen, terwijl het een van zelf
op het ander volgt.
Dit geleed zijn geldt ook, en nog in sterker mate, van
hetgeen verhaald wordt van eenzelfde persoon, zoodat
gesproken is geworden van verhalen ---, of sagenkransen.
Zeker is dat elk verhaal op zichzelf staat en soms slechts
op zeer losse wijze aan een ander is ' astgeknoopt. In de
verhalen over Abraham b.v. hebben wij achtereenvolgens
een over zijn roeping, over Sara's avontuur in Egypte, de
scheiding met Lot, de Godsverschijning met offer, de
geboorte van Ismaël, de instelling der besnijdenis, het
bezoek der drie engelen enz. De verbinding tusschen het
eerste en het tweede is alleen : er was een hongersnood
in dat land, een verbinding, die gemakkelijk ook bij een
ander verhaal had kunnen worden aangebracht. Die van
het tweede en derde is al even los. Abraham trok op uit
Egypte en Lot met hem. Lot had ook veel vee en het
lànd was voor beiden te klein. Het heeft hier den schijn
alsof Lot zich in Egypte bij hem heeft gevoegd, hetgeen
natuurlijk de bedoeling niet is. Wat vroeger, in 12 : 5,
was trouwens al medegedeeld, dat hij met Abraham was
meegegaan uit Ur der Chaldeën. Maar wel is de vraag
nu afgesneden, waarom zich de moeilijkheid niet vroeger
had voorgedaan. In elk geval ia hiermede de knoop
gelegd met het vorige verhaal. Als die knoop er maar
is, is het voor den verhaler genoeg. Gunkel wijst er op,
dat sommige verhalen nog een begin en een slot toonen
te bezitten en daarmede hun oorspronkelijk karakter
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bewijzen, zooals dat van Abraham's offerande : God
beveelt Abraham zijn zoon te offeren. Aldus de inleiding.
Beiden Abraham en Izak keerden naar Beërseba terug.
Ziehier het slot. Deze betrekkelijke zelfstandigheid is
duidelijk te herkennen. Zelfs zien wij, dat in een zekere
groep verhalen zich weer een andere afteekent. De
Abraham-Lot verhalen staan bv. op zichzelf zonder
ander verband met de vorige dan dat Lot mee uit Haran
was opgetrokken. De Bene groep is soms in de andere
gezet. De minder gewichtige wordt daarbij door de meer
belangrijke omsloten. Deze vorm van compositie, het
z.g. kaderverhaal, is in de geschiedenis der letterkunde
een algemeen bekend verschijnsel. Men denke slechts
aan de duizend-en-één-nacht, Decamerone, Gil Blas of
sagen van Hauff, of verschillende verhalen van Dickens.
Ten onzent is een voorbeeld te vinden o. a. hij Potgieter
in zijn reisverhalen. Zoo komt de Jakob-Laban groep
voor in het kader der Jakob-Ezau verhalen. De overgang
van de Bene groep tot de andere wordt bij voorkeur
gezocht in de reis, die de hoofdpersoon maakt. Als het
eerste gedeelte der Jakob-Ezau verhalen ten einde is,
trekt Jakob op naar Aram, waar hij allerlei beleeft bij

Laban. En als hij vandaar terugkeert, begint het tweede
gedeelte der Jakob-Ezau verhalen.
Natuurlijk moet dit laatste op rekening worden gesteld
van de (eerste) verzamelaars. Maar is ook hun plaats
niet onder de meesters der Israëlietische vertelkunst ?

Immers danken wij den vorm, waarin de verhalen tot
ons gekomen zijn, grootendeels aan hen.
iet zijn groepen, kransen van verhalen. Wij hebben
hierin geen doorwerkte symfoniën, maar, evenmin
men vergunne mij de vergelijking potpourri's. Omdat
zij, al zijn zij niet geheel gelijksoortig, zich toch groepeeren om denzelfden persoon, wiens karakter of type
wordt volgehouden. Abraham is de man van geloof, om
het even als hij uittrekt uit Haran of Gods belofte aanvaardt, als hij bidt voor Sodom of zijn zoon wil offeren.
Jakob is de listige, als hij van Ezau's vermoeidheid ge-
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bruik maakt om zich in het bezit van het eerstgeboorterecht te stellen, als hij den zegen zich weet toe te eigenen,
maar evenzeer als hij in dienst is bij Laban en als hij
Ezau ontmoet.
Is dit kenmerk van de compositie van groepen van
verhalen, die zelf weer geleed zijn, niet, al is het niet in
gelijke mate, terug te vinden in andere verhalen, in
verschillende bijbelboeken, ja eigenlijk den geheelen
bijbel door ? Gunkel spreekt, als hij de vraag stelt, welke
eenheid maatgevend is, die der afzonderlijke verhalen of
die der groepen of verzamelingen, vergelijkenderwijze
van de evangeliën. Deze vergelijking is sprekend, maar
kan gemakkelijk worden uitgebreid. Zelfs een zoo goed
sluitend geheel als de verhalen over David in 2 Sam. 9-20
toont van naderbij beschouwd eenzelfde karakter.
Daarom kan dit beschouwd worden als een kenmerk
van de Israëlietische verhaalwijze in het algemeen, en
niet van hun vertelkunst alleen. Deze neemt met eere haar
plaats in naast andere voortbrengselen van Israëlietische
schrijvers en heeft een meesterwerk voortgebracht, dat
ook, afgescheiden van den godsdienstigen en zedelijken
inhoud, verdient om, gelijk het geworden is, gemeengoed
der menschheid te zijn.

VERZEN
VAN

HERMAN MIDDENDORP.

DE GROOTE RHYTHMU S .
De groote rhythmus der natuur
ruischt eenzaam in den val der doode blaren,
en reuzig rijst de rij der eindelooze jaren
uit mijmering van uur aan uur.
Zoo menig avond, al te snel
in 't grauwen van den diepen nacht verduisterd,
heb ik vergeefs de wonderlijke stem beluisterd,
die aanruischt uit der tijden wel ; —
die op zijn stagen maatgang deint
na korten praal de daling der geslachten,
de held're schitt'ring vóór den doodsslaap der gedachten,
en 't leven op en neder lijnt ; —

die naar een onbegrepen wil
opstuwt en toom al ons begeeren machtig,
de helste vreugden maakt op dra verdoove' indachtig ;
dan wordt het in de harten stil.
Zoo menig uur dat langs mij schreed,
gelaten om 't vervuld zijn vóór 't verglippen,
liet mij den wrangen smaak van vragen op de lippen,
waarop niet één het antwoord weet.

360

VERZEN.

Door 't goud van eiken zonneschijn
deint rusteloos de hunkring van het Andre ;
vage benauwing van d' onm66glijk te verand'ren
wiss'ling van zijn en niet te zijn.
Als wieken boven zonnewei
schuift over 't land de schaduw der seizoenen,
en op den beurtzang van vergrijzen en vergroenen
danst alle leven dwaas voorbij.
Want achter alle dingen wacht
de Sterke, met de rust van 't zeekre winnen ;
hij stort de schoone dagen van hun hooge tinnen
en wenkt den nacht, den grooten nacht.
Wat dan ? — dat donkre woord weet geen ;
de teedre stemmen om ons heen verstommen,
de laatste schijn van aardsche liefd' al na verglommen ;
steil rijst de zwarte vraag : waarheen . . .
Maar in den doolgang van den tijd,
waar de uren schuw verscheemren langs de wanden,
die 'k angstig aantast met mijn zenuw-kille handen,
zoek ik een uitweg, en verbeid
den dag, dat ik een teeken vind
in glans van zon, in 't ruischen van den regen,
in 't geuren van de bloemen langs de landsche wegen,
in 't klagen van den najaarswind.
Een teeken, dat geen harten slaan
om niet, geen klacht vergaat, geen tranen leeken
verloren, dat geen liefde ontijdig sterft, een teeken
dat God mij niet voorbij zal gaan . . .

BIIJ IS DE WEEMOED.. .

Mij is de weemoed van wie vroeg verloren
het pad naar Liefdes bloem-bedolven dal ;
ik kan den zilvren klank der lied'ren hooren,
maar weet dat ik het niet bereiken zal.
Toch werd ik met een diepen drang geboren
te zoeken Liefdes bijzijn overal ;
ik speurde steeds haar uitgewischte sporen ;
geen berg scheen mij te steil, geen brug te smal .
Dit is van al mijn vreugd de donkre keer :
dit is de vale schaduw van mijn leven :
dit slaat mijn zuivren wil tot schoonheid neer :
dat mij door elk beminnen is gebleven
het arm bezit van wat mijn hart zoozeer
verlangend is, aan anderen te geven.

LEVENSLEER.

Aan A. F.
Wie nooit de schaarme wegen
van diepsten deemoed ging,
zal nimmer zijn gestegen
tot Liefdes loutering.
En niemand heeft te geven
het schoonst van hart en mond,
die aan den rand van 't leven
niet zelf als beedlaar stond.

VERZEN
VAN

EDWARD B. KOSTER.

DE KOMST VAN THESEUS TE ATHENE.

Naar Bakkhylides.
Heerscher van 't heilige Athene,
Vorst van de vreugdig levende Ionen,
Wat schalde daareven de kopergetongde
Trompet voor oorlogsgezang ?
Bestookt soms de grens van ons land
Een heirlegerleidende
Vijandig gezinde man ?
Of drijven, ten spijt van de herders,
Onheilberamende roovers
De kudden van schapen voor zich uit ?
Of wat bijt u in 't hart ?
Spreek, want ik denk, dat als één van de menschen
Hulp van weerb're jongeren heeft,
Voorwaar ook gij die bezit,
Zoon van Pandion en Kreousa.
Dit lied diende waarschijnlijk om voorgedragen te worden op het
Theseusfeest in Athene. Het bestaat uit vier strofen, elke van 15
regels, die afwisselend door het koor en door den Atheenschen koning
Aigeus werden gezongen.
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Zooeven kwam, het lange pad
Van d'Isthmos wiss'lend met de voeten,
Een heraut : hij meldt onzegb're werken
Van een sterken held, die Sinis doodde,
Den oppergeweldigen, het machtigst in kracht
Van de menschen, de zoon was hij
Van Poseidon, die de aarde daav'ren doet ;
En 't mannenmoordend zwijn in de dalen
Van Kremmuon, en den baudeloozen
Skiron sloeg hij neer ;
En stuitte Kerkyons worstelmacht
En Polypemons versaarlijken hamer,
Dien Prokoptes verloor,
Vindend een sterkeren held.
Ik vraag met vrees hoe dit einden zal.
Welk man vanwaar zegt de heraut
Dat hij is en welke rusting dragend ?
Voert hij met oorlogstuig bekleed
Een leger van veel mannen aan ?
Of komt hij alleen met zijn waap'nen

Als een dolende wandelaar
Naar het vreemde land,
Zoo sterk en zoo weerbaar,
Zoo moedig ook, die de stoere kracht,
Van zulke geweldige mannen bedwong ?
Voorwaar, een god drijft hem aan,
Dat hij 't onrecht gerechte straf beraamt ;
Want makk'lijk is 't niet altijd kwaad
Te doen zonder 't kwade te ontmoeten.
Alles wordt in den duur van den tijd vervuld.
Hij zegt dat slechts twee helden hem begeleiden,
En om zijn schitt'rende schouders
Hangt het ivoorgegreepte zwaard ;
In zijn handen twee geslepen spiesen,
Op het vuurharige hoofd
De mooigedreven Lakonische helm ;
Om zijn borst een dönk're chiton
En mantel van Thessalische wol ;
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En uit zijn oogen blinkt de purp'ren
Lemnische vlam ; een jeugdig man is hij,
Zeer jong in bloei, en hij zint
Op spel van den oorlog en ook
Op koperdaav'renden strijd,
En hij zoekt het heerlijkheidlievende Athene.

NOCTURNE
DOOR

WOUTER HULSTIJN.

Hoor :
Hoor het koele riemgeplas
in avondstond
Een zilvren adern was
dicht aan mijn mond.

Het grijze mastzeil schuift
zacht door den droom
Haast onbewogen wuift
een witte boom.

Rondin gefluister is
de sterke boeg.
Is 't dat de duisternis
bestemming vroeg ?

NOCTURNE.

Een verre mannenrei
klinkt uit de kim
Dicht aan mijn voet voorbij
versnelt een glim.

-

En zoet nabij danst zacht
een bronzen vrouw,
onhoorbaar in den vacht
van avondgrauw.
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Mr. J. C. VAN OVEN.

XXV.

De Russisch-Poolsche oorlog.
Het is het noodlot dezer aanteekeningen dat haar
waarde gesteld zij hèbben waarde op het oogenblik
der verschijning in druk niet meer actueel doch uitsluitend historisch is, want evenals tijdens den oorlog
leven wij ook nu weer in een tijd waarin elke dag een
gebeurtenis brengt die onzen kijk op verleden, heden
en toekomst volslagen wijzigen moet. Aldus verzoek
ik den lezer die deze beschouwing misschien onder de
oogen krijgt als de Polen definitief verslagen zijn of
als zij de Roode troepen den beslissenden slag hebben
toegebracht, er rekening mee te houden dat, terwijl ik
schrijf, de Poolsche troepen in een élan als dat van de
Franschen aan de Marne de Russische legers van
Warschau hebben teruggedreven tot aan Brest Litovsk
toe en dat Russische troependeelen aan den noordelijken vleugel in groot gevaar verkeeren van afgesneden
te worden. Kortom, dat terwijl een week geleden de
Poolsche hoofdstad op het punt stond van te vallen
en de Europeesche staatslieden hun diplomatieke be-
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rekeningen baseerden op de verplettering van den
jongen Poolschen staat, deze van slachtoffer verkeerd
is in overwinnaar, al is nog niet het gansche gebied
van den staat van Russen bevrijd. Niemand die voorspellen durft of deze voorspoed duurzaam zal zijn en
zeker kan 't gebeuren dat over een week de Russen
weer bij Warschau staan, maar de lezer zal het mij vergeven als ik die mogelijkheid vandaag buiten beschouwing laat en constateer dat Russen en Polen zich tot
dusver ongeveer gelijkwaardige tegenstanders getoond
hebben, die als zij niet in vrede willen leven vermoedelijk nog langen tijd elkander met afwisselend succes
kunnen bekampen.
Zullen zij dat doen, of zullen zij den anderen weg
volgen, dien van vreedzaam overleg met het doel
naast- en met elkander te leven als goede buren,
al heet de eene republiek communistisch te zijn, de
andere kapitalistisch ? Ook hier moet ons vraagteeken
blijven staan, want evenals in den grooten oorlog zijn
er blijkbaar ook in dezen kleineren bij beide partijen
stroomingen in de eene en in de andere richting, terwijl ook onder de Europeesche diplomaten verdedigers
van de eene en de andere strooming gevonden worden.
In elk geval zijn de wapenstilstands- en vredesonderhandelingen die verleden week in Minsk begonnen,
niet aanvaard met het doel om tot een in waarheid
vredelievende oplossing van het, geschil te komen : de
Russen zijn de onderhandelingen begonnen, omdat zij
hoopten langs dezen weg den verslagen gewaanden
vijand vredesvoorwaarden op te leggen zoo hard, dat
hij in feitelijke afhankelijkheid verviel, maar niet zoo
dat de Engelsche staatslieden daarin aanleiding vonden
om het zoo juist begonnen overleg af te breken ; de
Polen gingen ter bespreking op omdat hun het water
aan de lippen stond en zij hoop hadden, dat door den
diplomatieken steun uit het westen hun onafhankelijkheid gered zou worden. Of dit gelukt ware, als, gelijk
verleden week de heele wereld verwachtte, Warschau
-

O. E. XX 9

24

370

AANTEEKENINGEN OP DE WERELDGEBEURTENISSEN..

gevallen was, het is heel moeilijk te zeggen. Wij bevonden ons allen in afwachting van de oplossing dier
vraag, die beslist zou hebben over de quaestie van
vrede of oorlog tusschen Oost en West, toen het onverwachtte succes van Pilsoedsky met zijn Franschen
helper Weygand opeens heel den toestand wijzigde
en de Polen niet meer als door het westen beschermde
slachtoffers tegenover Roode overwinnaars stonden,
maar als geduchte tegenstanders die vandaag of morgen opnieuw zeer gevaarlijk kunnen worden voor de
Sovjet-regeering.
Of nu na deze wijziging de besprekingen in Minsk
kunnen overgaan in waarachtige vredesonderhandelingen, die mogelijk kunnen eindigen met een vrede
door vergelijk, grondslag van den Oost-Europeeschen
vrede, dit hangt af van een macht van factoren, die
wij onmogelijk kunnen weten, maar waarvan we er
sommige kunnen raden. De voornaamste factor is, als
in elken oorlog, de meening van de militaire leiders
over den strategischen toestand : meenen Pilsoedsky
en Weygand of Broessilof c.s. dat zij den vijand vóór
den winter finaal kunnen slaan, dan heeft men niets
te verwachten van de conferentie in Minsk en wij
achten het zeker lang niet onwaarschijnlijk dat nu deze
zoo slecht vordert, de reden daarvan in de Poolsche
successen ligt, gelijk verleden week de Russen traineerden.
Maar afgezien hiervan, is het de vraag of men in Rusland eerlijk vrede wil met een kapitalistisch Polen,
en hier komen wij op de waarschijnlijkheid van 't bestaan van twee stroomingen in Moskou : een die ter
wille van de verbetering der levensomstandigheden
Sovjet-Rusland wil doen treden in de samenleving der
kapitalitische landen en een die dit niet verlangt. De
eerste strooming bracht Kamenef en Krassin naar
Londen en dringt naar het aanknoopen van handelsbetrekkingen en weldra ook politiek contact met Engeland, de andere beschouwt vermoedelijk die pogingen
om contact met het westen te krijgen slechts als een
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middel tot propaganda voor de wereldrevolutie en wil
daarnaast direct Rusland's macht te vuur en te zwaard
uitbreiden, naar het westen ten koste van Polen, naar
het oosten in Pei zië en de Levant. Die laatste strooming
dan vindt sterken steun bij de ouderwetsche Russische
nationalisten en imperialisten, ja ze wordt wellicht
reeds in hoofdzaak door dezen vertegenwoordigd, en
we mogen op grond van vele berichten aannemen, dat
Slavisch imperialisme meer dan het Bolsjewistisch ideaal
de bron van geestdrift is geweest die de overwinningen
op de Polen mogelijk heeft gemaakt.
Welke van deze beide stroomingen nu, die wij in
Sovjet-Rusland meenen te mogen aannemen, door de
tegenslagen winnen zal, wij wagen ook hieromtrent
geen voorspelling ; daarvoor weten wij veel te weinig
van de verhoudingen onder de Russische machthebbers,
maar hiervan en van de gezindheid der militaire leiders
zal het afhangen of te Minsk de grondslagen van den
Oost-Europeeschen vrede gelegd zullen worden.
Hebben de diplomaten van het westen de macht
om invloed uit te oefenen op den gang van zaken in
het oosten ? Ongetwijfeld. Zeker hebben zij niet de
macht om den Polen de overwinning te bezorgen, en
misschien zelfs niet eens om den oorlog uit te maken
door de Polen in de steek te laten. Ook beide partijen
tot vreedzaam overleg dwingen kunnen zij zeker niet :
dat is gebleken toen de Polen in het voorjaar de Russen
op eigen gelegenheid aanvielen - al was daar zeker
wel heimelijke steun van sommige kanten aan Ententezijde bij in 't spel -- en nu weer, toen Lloyd George
dreigement na dreigement naar Moskou slingerde,
maar de Russen toch niet afhielden van hun westwaartschen zegetocht en toch de geëischte onderhandelingen niet begonnen. En ik geloof wel dat het
weer zoo gaan zal als de Polen mochten blijven winnen
en de groote broers in Londen tot matiging manen :
naar hun raad zal, vreezen wij, niet geluisterd worden.
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Almachtige goden, welke als die van Homeros, het
noodlot der strijders bestemmen, zijn de Europeesche
diplomaten dus zekerlijk niet, maar toch invloed
kunnen zij uitoefenen, wei degelijk ! Zij kunnen geen
legers naar Polen zenden, niet alleen omdat de „Council
of Action" der Britsche Labour Party het verbiedt
en het I.V.V. dit verbod geïnternationaliseerd heeft,
maar vooral omdat ze twee jaar na den oorlog hun
land geen nieuwen oorlog waarbij de eigen veiligheid
niet in 't spel is, kunnen laten voeren. Bovendien zou
de strategische positie van een Ententeleger, tusschen
Duitschland en Rusland ingeklemd, weinig benijdenswaardig wezen. Doch ook zonder deelneming aan den
oorlog kan invloed geoefend worden : onmatige Poolsche
eischen kunnen bedwongen worden door principieele
weigering van eiken steun, en Russische machtswellust
kan worden tegengegaan ik zeg niet „verhinderd"
door wederinstelling der blokkade, afbreking van het
overleg met Kamanef en Krassin, kortom door bestendiging van Rusland's isolement, waaruit het ondanks
alles, zal moeten treden wil het weer gaan leven ! Aldus
kan de vrede in het oosten, weliswaar niet worden
opgelegd met machtigen arm, gelijk het scheen te kunnen in het najaar van 1918 toen de Entente de eenige
machtsfactor was in Europa, maar wel kan wellicht
op deze wijze een zoo sterke drang in de richting van
den vrede worden uitgeoefend, dat bij Polen en Russen
zelf de overleg-partijen het winnen op hun tegenstanders.
Edoch, dit alles is alleen dan mogelijk als de Entente
een Entente blijft, en ze is dat niet meer of althans
voor het oogenblik is zij het weer niet. Zooals de Homerische
goden zijn ook de Entente-staatslieden onderling verdeeld en hun tweespalt bedreigt hen met machteloosheid in dit voor hun eigen volkeren zoo uiterst gewichtig
tweegevecht. De oorlogs- en de vredespartij, men vindt
ze ook onder hen : de eerste die het Bolsjewistisch regime
wil bevechten te vuur en te zwaard, d.i. met het zwaard
van Polen en van Wrangels mannen nu er geen Fransche
-
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en Britsche soldaten naar Polen kunnen gaan ; de tweede
die, waarlijk zonder eenige sympathie voor het Russische
zoogenaamde communisme, toch met de regeerders
in Moskou in contact willen treden, in de hoop het
Russische volk en tegelijk de westersche handelslieden
te bevoordeelen, met wellicht als einddoel het vanzelfafsterven van Lenin's regime als Rusland er gaandeweg
beter aan toe komt. Deze laatste politiek, men weet
het, is sinds maanden die van de Britsche liberalen en
ze is na vele weifelingen aanvaard door Lloyd George
en zijn regeering, ondanks minister Winston Churchill's openlijke tegenkanting. Deze behoort n.l. tot
de oorlogs-partij en onder de Britsche conservatieven
heeft hij ongetwijfeld talrijke geestverwanten, maar
het middel dat hij gebruiken wil om de Russen klein
te krijgen wordt door velen onder hen die denken als
hij sterk afgekeurd : hij wil niet zoozeer de Polen als
wel de Duitschers gebruiken om Rusland te verslaan,
m.a.w. Duitschland weer groot en sterk maken. En
daarin nu staat hij recht tegenover de krachtigste
vertegenwoordigers der anti-Russische strooming : de
Fransche diplomaten, want dezen, al beschouwen zij
Sovjet-Rusland als Belsebub, zien in Duitschland nog
immer den Satan zelf, en Belsebub met Satan te verjagen is nog heel wat gevaarlijker dan het tegenovergestelde. Tusschen beide richtingen in staat dan
de regeering der U. S. A., die in een door Wilson zelf
opgestelde nota heeft bekend gemaakt dat zij met een
regeering als die in Moskou, die de tot dusver in de
samenleving als redelijk en eerlijk geldende regelen
niet erkent, niets te doen wil hebben, maar die toch
ook geen hand wil uitsteken om die heeres klein te
krijgen, zelfs als het er om gaat het mededoor Wilson
zelf in leven geroepen Polen te redden. Italië eindelijk
staat geheel aan den kant van Lloyd George en de
Britsche liberalen.
Aldus het „eenheidsfront" der geassocieerde en geallieerde mogendheden, die te Versailles de arme wereld
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aan nieuwe grondslagen zouden helpen, in het eerste
ernstige conflict sinds den oorlog : Engeland en Italië
versus Frankrijk, met Amerika in het midden en een
sterke partij in Engeland zelf die eigenlijk meer aan
den Franschen kant staat ! De lezer weet hoe Millerand
het conflict scherp aan den dag bracht door, daags na
de bespreking met den Britschen ambtsgenoot in Hythe,
den anti-Sovjet-generaal Wrangel, die van de Krim
uit oprukt in den rug van het Roode leger, te erkennen
als Russische regeering. Terwijl wij schrijven is het
conflict nog niet bijgelegd en Lloyd George, die er op
zijn vacantiereis in Luzern met Giolitti en Sforza over
praat, zal de „be wegelijkheid" van zijn geest ten volle
behoeven om de vriendschap met den bondgenoot
weer te herstellen zonder volte face in de PoolschRussische politiek aan zijn kant of aan den Franschen 0.
Tenzij hij er heelemaal niet meer van weten wil
en na de klap in 't gelaat die zijn vriend Millerand hem
toediende, de Engelsche diplomatie er in berust dat
de Fransche andere wegen wandelt dan zij. Maar dit
zou dan toch waarlijk het einde der Entente beteekenen,
en wij vermoeden dat men het nog niet zoover wil
laten komen.
Natuurlijk is er bij deze verdeeldheid onder de Ententemogendheden heel weinig sprake van invloed oefenen op
het Russisch-Poolsche conflict. Had de geheele Entente
het Britsche stelsel gekozen, dan zou er, zooals ik boven
schreef, sprake kunnen zijn van invloed in den geest
van vreedzaam overleg. Koos daarentegen de geheele
Entente de Fransche politiek, misschien zou zij dan
den Polen de overwinning kunnen bezorgen, tenminste
als de arbeiders het niet verhinderen. Nu echter schijnt
zij vrijwel machteloos en moet het aan Polen en Russell
-

1) Na het ter perse gaan, werd het resultaat der conferentie in
Luzern bekend : een volte face der Britsch-ltaliaansche politiek
op grond der onaannemelijke Russische vredesvoorwaarden. Maar
definitief is deze houding van L. G. en Giolitti toch misschien
wel niet !
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zelf overlaten of zij tot het uiterste wenschen te vechten,
dan wel tot redelijke overeenstemming te komen.
Frankrijk's houding is voor ons, die dit alles met
groote belangstelling uit de verte gadeslaan, zeer moeilijk verklaarbaar. Wij begrijpen dit spreekt van zelf
heel goed het standpunt van een regeering die, zooals
Wilson doet, zegt niets te maken te willen hebben met
Lenin, Tsjitsjerin en Trotski, al was het alleen maar,
gelijk Wilson zegt, omdat dezen zelf hun handteekening
onder een tractaat met kapitalistische regeeringen, niet
als bindend zullen beschouwen. Edoch, het verre Amerika
kan zich aldus in hoogheid terugtrekken, het nabije
Frankrijk kan des te moeilijker daarin blijven volharden
hoe langer Lenin c.s. de macht behouden, althans als
het zichzelf op den duur niet in groote gevaren wil
brengen, want in vijandschap leven met Rusland en
Duitschland beide is ontegenzeggelijk voor Frankrijk
een gevaarlijke politiek, al ligt er een voor 't oogenblik weer overwinnend Polen tusschen beide vijanden in.
En des te gevaarlijker wordt voor Frankrijk deze op
isolement uitloopende houding als het haar alléén,
zonder Engeland's medewerking, slechts door Amerika
half gesteund, aanneemt. Ja, als de Polen finaal mochten
overwinnen, Wrangel lauweren oogsten en dan misschien
een 1'Iilj oekof of Broessilof Lenin's plaats innemen,
de oude staatsschuld erkennen en Frankrijk's bondgenoot worden gelijk weleer dan zouden de Fransche
diplomaten hun politiek gerechtvaardigd zien. Maar
is een staatkunde die op zulke gebeurtenissen speculeert,
niet al te avontuurlijk ?
Even weinig als Millerand's politiek kunnen wij
bewonderen die van de Britsche „Council of Action"
der Labour Party, geëndosseerd door het I.V.V., dat
is het Internationaal Verbond van Vakvereenigingen
dat op politiek terrein debuteerde met de mislukte
boycot t van Hongarije. Deze arbeiders-corporaties
meehen den oorlog tusschen Russen en Polen te kunnen
beëindigen door een absolute weigering van alle troepen-
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en munitievervoer voor de vechtende Polen. Zoo sympathiek nu als ons hun doel is, zoo negatief, naïef en
simplistisch lijkt ons het middel. Zij redeneeren aldus :
wij laten geen munitie en mannen door voor de Polen ;
dezen moeten ophouden met vechten en omdat de
Russen gezegd hebben dat Polen onafhankelijk zal
blijven, heeft dan een ieder wat hij verlangt ! Ja, Ja
die onschuldige Russische duiven ! Zouden de arbeiders• leiders werkelijk den Russischen Leer niet herkennen
in zijn communistische vermomming ? Die Poolsche
onafhankelijkheid als slot van een Russische overwinning, zij doet ons altijd denken aan de onafhankelijkheid die België in 't vooruitzicht werd gesteld voor
't geval Ludendorff de overwinning had behaald !
Maar wat gemakkelijk hebben het deze arbeidersleiders-diplomaten en wat gemakkelijk maken zij het
zich zelf, vergeleken bij de ouderwetsche regeerders.
Die moeten, voordat zij een belangrijk besluit nemen,
een uitvoerig onderzoek doen instellen naar de feiten
en hun besluit dienen zij te verdedigen tegenover een
parlementaire oppositie die soms lang niet malsch is.
Hier grondt men zich op couranten-berichten en enkele
mededeeling; n van een partijgenoot en het besluit wordt
zonder sanctie door een vertegenwoordiging genomen
en toch door de broeders, in andere landen zelfs, als
hoogste wijsheid aanvaard. Het parlementaire stelsel
is misschien verouderd, heeft zich zelf overleefd, de
diplomatie der vakvereenigingsleiders heeft nog enkele
leerjaren noodig.
-

}
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Psychotechniek van Handel en Bedrijf, door Dr. F. Roels.
N°. 4 der serie : Zielkundige Verwikkelingen, onder leiding
van Dr. Jac. van Ginneken. A'dam. R. K. Boek-Centrale.
De oorlog niet zijn plotseling opkomende zeer sterke vraag naar
arbeidskrachten van hooge specialisatie, heeft de schuchtere proefnemingen van Münsterberg en enkele anderen op het gebied van het
psychotechnisch onderzoek, sedert 1910 ondernomen, in korten tijd
doen uitgroeien tot op menig gebied weldoorwerkte onderzoekingsmethoden. Speciaal Amerika, waar de Psychology Committee of the
National Research Council, en Duitschland, waar psychologen als
Piorkowski, Lipman en Moede de leiding hadden, hebben daarvan
voordeel getrokken. Na den oorlog hebben deze bemoeiingen zich belangrijk uitgebreid, het is al niet meer gemakkelijk een volledig overzicht te krijgen van de 'aboratoria voor psychotechnisch onderzoek
en de publicaties op dit gebied.
In zijn handig klein boekje geeft Dr. Roels een overzicht over deze
ontwikkeling, haar oorzaken, voorloopige resultaten en van het doel
dat men wil bereiken. Wie een eerste orientatie op dit gebied verlangt,
zal het zeker met genoegen lezen. Jammer alleen dat de schrijver niet
meer aan concrete voorstellen heeft laten zien, hoe men door toepassing dezer methoden tot economischer bedrijf kan geraken. Het eenige
met cijfers toegelichte voorbeeld dat hij geeft (p. 76) omtrent den invloed
van schafttijden en overwerk is niet zeer sterk sprekend, omdat het
zóó eenvoudig is, dat men niet begrijpt dat hiervoor het geweldige
apparaat van psychologen en laboratoria vereischt wordt. En toch
zullen ten slotte de concrete toepassingen, en deze alleen, het pleit
voor de nieuwe methoden kunnen winnen. Zooals het boekje nu is,
vrees ik dat het alleen de reeds bekeerden overtuigen en versterken
zal in hun goede verwachtingen.
Maar misschien is dat dan ook de bedoeling. Want dit boekje
is eigenlijk niet geschreven voor het groote publiek ; het richt zich tot
een zeer bepaalden kring : de Algemeene R. K. Werkgevers Vereeniging om deze op te wekken naast het Zielkundig Beroepskantoor uitgaande van de R. K. Vakorganisatie, sedert eenigen tijd te Utrecht
in werking, te stichten een Instituut voor Bedrijfs- en Handelspsycho-
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logie. In hun samenwerking een groot gedachte onderneming, en
men kan het verstaan dat de schrijver met rechtmatigen trots er op
wijst dat geen enkele andere groep in Nederland er aan zou kunnen
denken werkgevers en werknemers aldus te vereenigen in dienst van
een te gelijk economisch en ideëel belang. Inderdaad, het consequente
streven naar afzonderlijke R. K. organisatie, dat wij zoo vaak in
weinig gelukkigen vorm tegenkomen, leeren wij hier wel van de beste
zijde kennen. Laat ons hopen dat de resultaten voor werknemers en
werkgevers zóó luid zullen spreken dat men ook elders tot samenwerking op dit gebied bereid zal zijn. PH. K.
De Katholieke Staatspartij, in haar oorsprong en ontwikkeling geschetst door Dr. J. H. J. M. Witlox. Eerste deel.
Teulings Uitgevers-Maatschappij. 's -Hertogenbosch, 1919.
Ook dit boek mag genoemd worden uitvloeisel en voorwerp tevens
van gerechtvaardigden Katholieken trots. Welke andere politieke
partij in ons land zou een harer aanhangers kunnen inspireeren tot
een arbeid van zulken omvang, alleen aan haar vóórgeschiedenis gewijd ? In vier deelen stelt de schrijver zich voor achtereenvolgens te
behandelen : De Noord-Nederlandsche Katholieken in de politiek
onder Koning Willem I, de Katholieken onder Koning Willem II, de
Katholieken als Thorbeckiaan, en Van zelfstandigheid tot eenheid
d.w.z. het tijdperk van ± 1870 tot 1897, het jaar waarin de Katholieke
kiesvereenigingen door de aanvaarding van een gemeenschappelijk
program zich aaneensloten tot de Katholieke Staatspartij, die sedert
een zoo groote, bijna beheerschende factor in onze politiek is geworden !
Het eerste deel van dit omvangrijke program, een groot octavoboek van' 392 bladzijden, ligt thans voor ons. Uit den opzet van het
werk blijkt reeds, dat hier veel meer gegeven wordt dan de geschiedenis eener politieke partij. Een groot stuk kultuurgeschiedenis, het
staatkundige leven van het Katholieke deel van ons volk wordt
ons geboden. Terecht zegt dan ook de prospectus, dat deze uitgave
bestemd is zoowel voor niet-Katholieken als voor Katholieken. De
aankondiging gaat voort : het is een wetenschappelijk boek, dat te
gelijk historici en algemeen-ontwikkelden zal voldoen. Het eerste
durf ik niet te beslissen, al acht ik het waarschijnlijk om den geen
moeite schuwenden ijver en de groote nauwgezetheid waarvan het
getuigenis aflegt, maar vooral om het velerlei moeilijk toegankelijke
materiaal waarover de schrijver heeft kunnen beschikken. Dat het
voor den niet-vakman, die zich interesseert voor een uiterst gewichtige
periode van onze staatkundige en beschavingsgeschiedenis, een belangwekkend; vlot geschreven en zeer leesbaar boek is, durf ik met
des te meer gerustheid te verzekeren. Daarbij is het in tweeerlei opzicht
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in hooge mate actueel. Wij leeren de vóórgeschiedenis kennen van
de Belgische afscheiding van '30. En ook wie, in het licht onzer ervaringen van de laatste jaren, voor die afscheiding niets dan dankbaarheid
voelt, zal het moeten betreuren dat het regeerende Holland zich
in die dagen zóó klein heeft getoond en zóózeer aanleiding heeft gegeven tot afkeer en verwijdering, die tientallen van jaren moest
nawerken.
Op het gebied der binnenlandsche politiek is het boek actueel, omdat het ons — in dit jaar der schoolstrijd-pacificatie — een groot stuk
van de voorbereiding van dien strijd leert kennen. Ook hier helaas
Holland-op-zijn-smalst. Slechts geheel aan 't eind der behandelde
periode zien wij Thorbecke en enkele andere liberalen, wier orgaan
de Arnhemsche Courant is, staan aan de zijde der Katholieken in hun
strijd voor vrijheid van godsdienst en onderwijs. Waarom Thorbecke
hier opkomt voor een vrijheid die hij in de beweging der afgescheidenen
zoo zeer had miskend, wordt niet nader ontleed. Waarschijnlijk zullen
het tweede, en vooral het derde deel dat de schrijver belooft, ons
doen zien welk beeld hij zich van den grooten staatsman van het
liberalisme heeft gevormd.
Terecht zegt Dr. Witlox in zijn voorrede : Een onderliggende partij,
die vrijheid zocht, vraagt onwillekeurig, althans voor haar streven
in 't algemeen, de sympathie, ook van niet-geestverwanten. De wijze
waarop hij zich van zijn taak kwijt, verzekert hem, ook in bijzonderheden, van die sympathie. Pu. K.
De Leugen in het Karakter door Fr. Paulhan, uit het
Fransch vertaald onder toezicht van en met een inleiding
voorzien door Dr. H. van der Hoeven Jr. Zenuwarts te
Utrecht. Rotterdam. W. L. en J. Brusse's Uitgevers-Maatschappij, 1919.
Wie afgaande op den titel van het boek en de afzonderlijk vermelde
qualiteit van den schrijver der inleiding zou meenen hier een empirischpsychologische studie over leugenachtige karakters te zullen vinden,
zal bedrogen uit komen. Van empirie, laat staan van een wetenschappelijk onderzoek, is geen sprake in dit boek. Het is één brok „dogmatisme" in de slechtste beteekenis van het woord : eindeloos uitgesponnen herhalingen en variaties van éénzelfde als onbetwistbaar
vooropgestelde bewering. En dit thema zelf mist reeds in den aanvang de bekoring der nieuwheid ; wij kennen het allen uit Ibsens
Wilde Eend ; het is niets anders dan de theorie van den dokter die bij
zijn patienten de „levensleugen" in stand wil houden, omdat zij anders
tegen de wereld niet opgewassen zijn.
Hoe ver de scherpzinnige schrijver gaat in het zoeken zijner argumenten moge uit een enkel staaltje blijken. Pascal wordt van leugen-

380

LEESTAFEL.

achtigheid beschuldigd omdat hij in de meetkunde een geneesmiddel
zocht voor zijn lichamelijke pijnen. Immers daarmede bedriegt hij
zichzelf ; terwijl hij in waarheid pijn heeft, meent hij er geen te
hebben. Aprs cela, tirons l'échelle. Wat ik dan ook braaf gedaan heb.
Na een honderdvijftigtal bladzijden te hebben doorworsteld, heb ik
de rest maar onopengesneden gelaten.
Voor de uren van verveling, die ik heb doorstaan, blijft mij slechts
één troost. De Iezers van O. E. zijn nu gewaarschuwd, en schrijver,
vertaler en inleider zullen zich verblijden zoo deze kritiek hen mocht
bereiken, omdat zij daarin natuurlijk niets anders zullen zien dan een
— uiteraard sterk verlengende -- krachtige aanprijzing van hun
PH. K.
werk.
Arthur Schnitzler : Casanova's Terugkeer, vertaald door
Alice van Nahuys, met een inleiding van J. de Meester.
Amsterdam. Ein. Querido, 1920.
De lectuur der Mémoires van den Chevallier Casanova de Seingalt
(dertien deelen, klein gedrukt !) loont de moeite, niet in de eerste
plaats omdat de schrijver onderhoudend en soms geestig vertelt, want
bijwijlen kan hij erg langdradig en zeurig zijn, maar vooral omdat
de geur der achtiende eeuw u als het ware tegemoet waait uit het
verhaal zijner avonturen. Deze avonturier, diplomaat, intrigant,
bedrieger, duellant en voor alles vrouwenverleider maakt, ondanks
zijn leugens en bluf, zoozeer den indruk een waarachtige verpersoonlijking te zijn van deze merkwaardige periode in de geschiedenis van
West-Europa, dat ge door het lezen in zijn herinneringen uw geest
niet slechts verrijkt met de kennis van een zeer groot aantal neer
of min vermakelijke, meestal zeer scabreuze en soms regelrecht pornografische histories, maar ook met een goede dosis inzicht in de
cultuurgeschiedenis van den tijd van Lodewijk XV.
Heeft liet nut een nieuw Casanova-avontuurtje toe te voegen aan
de vele die hijzelf verteld heeft en daarop de menschheid dezer dagen
te vergasten ? Ik kan het niet inzien, vind het verhaaltje ook niet erg
amusant en ook niet zoo heel sterk in Casanova's stijl, misschien wel
meer in die van de Decamerone. Ik zie ook niets van den fijnen humor,
de psychologische ontleding, de bewonderenswaardige conceptie en
zeker niets van den lichten verteltrant, die de heer de Meester er blijkens
zijn aanbeveling in ontdekt heeft. Kortom ik lees honderdmaal zoo
lief in de Mémoires van den Ridder zelf, aan wien de door de M. genoemde qualiteiten wel degelijk toegekend moeten worden. En vooral,
de groote aantrekkelijkheid der herinneringen zelf, ontbreekt hier :
de geur der achttiende eeuw.
Het verhaaltje is uitstekend vertaald. Men ontmoet er zelfs bijna
geen enkel Germanisme in.

J.
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F. M. Jaeger. Elementen en atomen eens en thans. Schetsen
uit de ontwikkelingsgeschiedenis der elementenleer en
atomistiek. 2e druk. Bij J. B. Wolters' U. M. Groningen,
den Haag, 1920.
Wie ongeveer een kwart eeuw geleden in de natuurkunde of de
scheikunde studeerde en de problemen, die in zijn studententijd
aan de orde waren, de idealen voor de verdere ontwikkeling dier
wetenschappen, die men toen durfde koesteren, zich nog eens te
binnen roept, kan niet anders dan diep geimponeerd zijn, wanneer
hij daarmee vergelijkt hetgeen in die kwart eeuw op het gebied
dier wetenschappen is tot stand gebracht. Het is waar, niet alle
problemen, die men zich stelde, zijn opgelost, niet alle idealen
zijn vervuld, maar daar staat tegenover, dat vraagstukken, waarvan men de oplossing voor afzienbaren tijd voor onbereikbaar
hield, een geheele of gedeeltelijke oplossing hebben gevonden en
dat perspectieven geopend zijn, waarvan men toen nog niet gedroomd
had.
Niet het minst is dit het geval op het gebied der atomistiek
en der daarmee nauw samenhangende vraag naar de onderlinge
transmuteerbaarheid der elementen. Geen wonder dat het gerucht
dezer overwinningen ook naar buiten doordringt, en dat personen,
die niet door eigen studie van de detailonderzoekingen kennis
kunnen nemen door nieuwsgierigheid geprikkeld worden althans
den inhoud der nieuwe voorstellingen aangaande atomen en elementen
te leeren kennen. En aan deze omstandigheid is het groote succes van
het boek van Prof. Jaeger, dat een ruim jaar na zijn verschijnen
reeds een tweeden druk beleeft, waarschijnlijk voor een niet gering
deel te danken.
Ofschoon nu een voortreffelijke uiteenzetting dier nieuwe denkbeelden in het boek voorkomt en het dus zeer geschikt is om
aan die nieuwsgierigheid te voldoen, ligt toch de groote beteekenis
van het boek elders. Er zijn in Nederland meer personen, die
in staat zouden zijn een boek over de nieuwe atoom-theoretische
onderzoekingen te schrijven, waarbij dan de wording dezer denkbeelden historisch werd nagegaan, -- al is zeker het getal dergenen,
die het met dezelfde zaakkennis en belezenheid zouden kunnen
doen niet groot. Maar de beteekenis van dit boek is juist, dat
het niet geeft den tegenwoordigen stand onzer kennis, met de
ontwikkelingsgeschiedenis onzer denkbeelden als aanloop om tot
dien tegenwoordigen stand te komen. De schrijver citeert in de
inleiding Goethe's woorden „Die Geschichte der Wissenschaft ist
die Wissenschaft selbst", en vanuit dit oogpunt is het geheele boek
geschreven. De wetenschap is het zich steeds wijzigende en steeds
groeiende inzicht ; de tegenwoordige stand is daarin een toevallig
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moment, op zich zelf niet belangrijker dan andere momenten.
Het is merkwaardig hoe de schrijver, hoewel zelf. krachtig werkzaam in het tegenwoordig natuuronderzoek, daarnaast blijk geeft
van een zoo groote historische belangstelling en van zooveel
historischen en philosophischen zin, dat hij denkbeelden op het
gebied der elementenleer van Grieksche philosophen, scolastici
en alchemisten, ook waar zij niet in direct verband staan met
onze tegenwoordige natuurwetenschap, met liefde en met begrip van
hun van de onze zoo ver afwijkende geestesrichting teekent.
Daardoor gaat de beteekenis van het boek ver uit boven een min
of racer populaire uiteenzetting van onze tegenwoordige inzichten.
W.
Dr. H. Th. Obbink. Godsdienstwetenschap. Groningen,

J. B. Wolters' U. M.
De Schr. heeft zijn stof bewerkt in den vorm van een woordenboek. Wie vreezen zou dat deze vorm het werk dor maakt, vergist zich ; het heeft daardoor juist een onverwachte aantrekkelijkheid. Vele onzer boeken gebruiken wij alsof ze woordenboeken
waren door de onderwerpen afzonderlijk aan te teekenen opdat wij
ze kunnen naslaan. De registers bij sommige boeken wijzen een
dergelijk gebruik aan. In het boek, welks titel hierboven staat
vernield, is de orde van het register gevolgd, maar het boek heeft
daardoor aan samenhang griet verloren ; een reeks van kortere of
uitvoeriger artikelen is hier saamgebracht, geschreven uit hetzelfde
gezichtspunt. De voornaamste onderwerpen die bij het bestudeeren
van de geschiedenis der godsdiensten in aanmerking komen, zijn
behandeld. De Schr. geeft in de voorrede een bericht over den
omvang van zijn werk en de grens die daaraan gesteld moest
worden, zoodat geen lezer zich behoeft te verbazen over de afwezigheid van eenig onderwerp dat hij gaarne tevens had gezien
in behandeling genomen. Het woordenboek is voor aanvulling
vatbaar ; het zal zeker meer bereiken dan zijn eersten druk.
De bespreking van de hier vervatte stof munt uit door orde.
Terwijl de godsdienstige verschijnselen zich voordoen in een chaotische
menigvuldigheid, moet een wetenschappelijke behandeling daarvan
in dit menigvuldige een verband doen zien en dus de verschijnselen
onderscheiden naar een zekere ordening. Hier schijnt mij de verdienste en aantrekkelijkheid van dit woordenboek te liggen : na
lezing van een artikel (bijv. offer, mantiek, eunuch, idolatrie)
blijft den lezer een gerangschikt beeld na, en niet een opstapeling
van voorstellingen. De onuitputtelijke voorraad, welken de oude
religies aanbieden, is hier door een rijp en evenwichtig oordeel
gewaardeerd, geordend en verstaanbaar gemaakt.
'
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De onderwerpen zijn behandeld in een geest van mild en objektief begrijpen. In dit opzicht is ten langen leste het alleen redelijk
standpunt gevonden : dat der positieve waardeering. Verschijnselen
die in vroeger tijd of bij beperkter zienswijs als weerzinwekkend
of duivelsch veroordeeld worden (fallus-dienst, eunuchenwezen,
kinderoffer, idolatrie), zijn in dit woordenboek beschreven en
worden begrepen in hun positief-godsdienstige beteekenis ; en dat
niet volgens de naturalistische zienswijs, die de verschijnselen
zonder waardeering katalogiseert, maar volgens een idealistisch
begrip, dat in hen een innerlijke waarde ziet uitgedrukt en hun
religieuze wezen begrijpt. Spinoza's houding tegenover de hartstochten : niet veroordeelen, noch belachen, maar begrijpen, is
hier op de godsdienstige verschijnselen toegepast. Het komt mij
voor dat bij deze houding alle positieve religie, ook het Christendom, in de sfeer der verschijnselen is gebracht en dat de waarheid
der religie, dus beschouwd, boven allen godsdienst moet liggen t
n.l. in de wijsgeerige bezinning en in de beleving van deze. De
opmerking dat alle godsdiensten zichzelf voor geopenbaard houden
(bl. 100), welke tevens het voorrecht der geopenbaardheid opheft, stemt
hiermee overeen.
Een indruk na lezing van het boek bijblijvend is die van het overwegend irrationeele in de godsdiensten. Terwijl de wezenlijke inhoud der
dogmen, voorstellingen, gebruiken een redelijke is, het levend begrip
eener verhouding van eenheid en tegenstelling tusschen God en wereld
— is toch de vorm waarin deze religieuze overtuiging optreedt de
irrationeele. Tal van voorbeelden bewijzen dit irrationalisme. Lees
een artikel als dat over Masker, Eunuch, Karnaval, Gebed, Eschatologie enz. enz. en de indruk van het irrationeele dringt zich op.
De godsdiensten hebben hun beslag gekregen tijdens het vóórredelijke denken. Hun kleur is aan een oerbewustzijn ontleend.
De meeste artikelen in het woordenboek wijzen terug op dien
voorafgaanden staat des bewustzijns. Wijst deze ontdekking op
een groote crisis die het godsdienstig leven in onzen tijd moet
doormaken ? Het irrationeele verliest zijn waarde zoodra het is
toegelicht. Werkt ook een arbeid als deze van Dr. O. mede in de
richting eener wijsgeerige bezinning, waarvan de religiositeit allen
positieven godsdienst te boven is ? B. de H.
Dr. J. M. Fraenkel en Dr. P. Groeneboom. Plato's verdedigingsrede van Sokrates, Groningen, J. B. Wolters.
Voorheen onderwees men de klassieke talen en de leerlingschap
aanvaardde het geleerde omdat het zoo moest. Er ging van het
klassieke een gezag uit, waaraan men zich onderworpen voelde.
De geleerdheid der klassieke opvoeding was haar adelsbrief ; de-
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traditie bovendien, die de klassieke studie beschermde, was sterker
dan elke aanval. Maar nu staan de zaken anders, en het is veel redelijker dat er rekenschap geëischt wordt van waarom wij ons op
het latijn en grieksch toeleggen, dan dat men onze studie voor
vanzelfsprekend acht. De redegeving geldt nu niet slechts tegenover een Grieksch-vijandige buitenwereld, maar bizonderlijk tegenover de leerlingen zelf, die ook maar niet voetstoots de noodzakelijkheid van hun studie aanvaarden. En daarom moeten de
leerboeken anders worden dan zij te voren waren en het onderwijs
zelf moet een ander karakter dragen. Tevoren stond de klassieke
taalstudie in het teeken der filologie, zij moet thans in het teeken
komen van kultuur- en geestesleer, kunstliefde en wijsbegeerte.
De vroegere generatie met haar onwijsgeerige en onredelijke overwetenschappelijkheid in het taalvak begreep niet dat de taal niet
meer is dan het schoone middel en dat de ware studie om de
geestesinhouden gaat waarvan in de taal het spiegelbeeld ligt.
Daarom is een behandeling der Apologie, gelijk hier door de
Heeren Fraenkel en Groeneboom bezorgd is, een welkom geschenk
voor het onderwijs. De tekst is er begeleid door een doorloopende
toelichting van den inhoud, die los en vlot geschreven, door de
leerlingen wel moet op prijsgesteld worden. Hier (gelijk in de inleiding) komt de figuur van Sokrates tot vlak bij ons en wordt
een belangstelling gewekt in zijn persoon en woord, gelijk alleen
tot bestudeering van dergelijk geschrift reden geeft. De leerling,
zoo hij intellekt en ziel heeft, moet op deze manier in zijn studie

een verrijking vinden en haar liefkrijgen en beseffen dat haar te
missen een tekort zou nalaten. Geen werk is wellicht zoozeer
voor dergelijke behandeling geschikt a.s. de Apologie. Maar ook geen
beschouwelijk geschrift is betere inleiding tot het verkeer in den
€riekschen tempel.. B. de H.

Voorts zijn door de redactie ter aankondiging ontvangen de navolgende boekwerken :
Felix Ortt, Staat en Volk, Natuurphilosophische beschouwing,
toegepast op het Vlaamsche vraagstuk, Blaricum, Uitg. Mij. de Waelburgh, zonder datum.
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VERTROUWEN
DOOR

Prof. Dr. A. J. DE SOPPER.

Vertrouwen behoort tot de grootmachten van het
menschenleven. 't Is de gelijke van vrees, liefde, zorg,
schuld. 't Is een van de hoofdfactoren in de geschiedenis
van de menschheid en van den enkelen mensch. Z n
invloed is moeilijk te overschatten. Geen levensterrein,
dat er zich aan onttrekken kan. Z'n aanwezigheid of
ontstentenis is van overwegend belang voor ons gansche
bestaan.
De vraagstukken, die met dit woord aan de orde worden
gesteld, liggen niet aan de periferie en zijn niet van academischer aard. Ze zijn centraal en gaan een ieder van
ons persoonlijk aan.
'

I.
Wij menschen zijn bewuste wezens. En ons bewustzijn
is van nature op de toekomst gericht. We zijn bewuste
wezens, en daarom vooruitziende wezens.
We houden ons ongetwijfeld ook bezig met hetgeen
achter ons ligt. We doen het in verschillende leeftijden
in verschillende mate. Maar wat ons eigenlijk interesseert
is hetgeen we te wachten hebben.
Ons bewuste heden wordt meer bepaald door de toekomst dan door het verleden.
O. E. XX 10
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Wij menschen zijn voorts afhankelijke wezens : we
hebben de toekomst niet in onze hand.
We zijn niet zóó machteloos als het dier overgeleverd
aan de gebeurtenissen. Ze overvallen ons niet zóó onverwacht. We zien ze voor 'n deel meer aankomen. We zijn
in staat uit onze ervaringen conclusies te trekken, ze te
verwerken tot gegevens voor de toekomst. En we kunnen
van die gegevens beter profiteeren dan het dier, gebonden
als het is aan z'n instinct, dat steeds op dezelfde wijze
werkt, dat in elk geval niet voldoende rekening kan
houden met de wisselende omstandigheden. Wij kunnen
plannen maken en voorzorgen nemen en maatregelen
treffen.
Toch kunnen we de toekomst niet maken. 't Meeste
ontsnapt aan onzen greep. Onafwijsbaar dringt zich de
gedachte aan ons op, dat 'n andere, 'n hooger macht
dan de onze de heerschappij voert over de wereld. We
moeten ten slotte afwachten. We blijven afhankelijk,
geheel.
Dat zijn de twee feiten, die de kwestie van het vertrouwen tot 'n algemeen-menschelijke maken : we zijn
bewuste wezens en we zijn afhankelijke wezens. Ze wordt
actueel en urgent, zoodra we tot bewustzijn komen van
onze afhankelijkheid : is de macht, waarvan we afhankelijk
zijn, van zoodanigen aard, dat we haar vertrouwen kunnen, of niet ?
Het antwoord op die vraag is beslissend voor onze
geheele levenshouding.
^
^

*

Het maakt in dit opzicht geen verschil of we Amsterdammers zijn dan wel Kongoleezen, of we hoogleeraar
zijn dan wel plantage-koelie, of we leven in de twintigste
eeuw vóór dan wel in de twintigste eeuw na Christus.
Het kan anders schijnen. Velen hebben het 'n tijdlang
anders gezien. Velen zien het nog anders.
'n Beschaafd en ontwikkeld Europeaan van de negentiende en twintigste eeuw na Christus heeft deze boeien
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afgeschud. De Wetenschap heeft hem in staat gesteld
de machten, waarvan ons lot en leven afhankelijk is,
reeds 'n heel eind weegs te beheerschen, en hij ziet geen
enkele reden om aan te nemen, dat hij niet aldoor beter
en vollediger daarin zal slagen. Nog is hij niet almachtig,
maar in beginsel staat niets z'n greep naar de almacht
in den weg.
Het levensgevoel en wereldbesef van zoo'n modern
„cultuurmensch" in 'n wereldstad is dan ook hemelsbreed verschillend van dat van 'n armen neger, die in
z'n bosschen hulpeloos en huiverend staat tegenover
de geheimzinnige machten, waardoor hij onophoudelijk
z'n bestaan bedreigd ziet. Hier is het geheimzinnige uit
z'n laatste schuilhoeken verjaagd. De wereld maakt den
indruk van 'n omvangrijk en gecompliceerd mechanisme.
De moderne mensch raakt steeds beter thuis in de machinekamer en komt geleidelijk meer op de hoogte van de
handgrepen, waarmee het toestel te regeeren is. Hij wacht
niet, onderworpen, de toekomst af. In toenemende mate
brengt hij haar, naar eigen plan en willekeur, teweeg. Hier
komt geen vertrouwen meer te pas, tenzij dan het trotsche
zelfvertrouwen, dat de macht van den mensch geen grenzen heeft, dat hij de fysische en psychische werkelijkheid
uit elkaar kan nemen en naar eigen inzicht weer in elkaar
kan zetten, dat hij alles in het persoonlijk en gemeenschappelijk leven slechts grondig heeft af te breken om op de
puinhoopen soeverein 'n paradijs te doen verrijzen.
Dit levensgevoel en dit wereldbesef worden onder de
hooger ontwikkelden alweer schaarscher. Ze beheerschen
tegenwoordig de massa's.
Welnu, die gevoelens zijn valsch. 'n Boschneger staat
dichter bij de werkelijkheid dan 'n rationalistisch geleerde
of 'n verlichte arbeider.
Natuurlijk zijn er vele terreinen, waarop de wetenschappelijke mensch 'n beteren kijk heeft. Ook voor ons
geestelijk leven hebben we heel wat aan de wetenschap
te danken. Haar groei en bloei is een van de meest ver-
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kwikkende verschijnselen van den nieuwen tijd. Velen,
die haar thans gaan minachten, zijn zich niet bewust
welk 'n onnoemelijke schade voor de geheele menschheid
haar verwaarloozing ten gevolge zou hebben.
De echt-wetenschappelijke geesteshouding is echter
'n geheel andere dan die van den „beschaafden" rationalist. En als het gaat over de positie van den mensch
in het heelal, de kosmische verhoudingen, den samenhang
van het wezen van den mensch en het wezen der dingen,
dan bezit de primitieve mensch 'n juister blik en 'n fijner
gevoel dan hij. Bij dit wanproduct eener oppervlakkige
civilisatie zijn de contacten met de volheid der werkelijkheid verbroken. Hij beweegt zich in de beslotenheid
van 'n kunstmatig en willekeurig afgeperkt, bekrompen
kader. Hij heeft 'n goed deel van z'n wezen buiten werking
gesteld en laten atrofiëeren. Ik ben dan ook vast overtuigd, dat men, misschien na vele eeuwen, in beter en
gelukkiger tijden, de geschiedenis overschouwende, de
rationalistische aera zal zien als 'n episode van zeldzame
geestesverdorring en levensvervreemding, van kortzichtigheid en onwetendheid ten opzichte van de belangrijkste vragen, en van het zwartste bijgeloof. Men zal dan
langzamerhand gaan verstaan wat een der grootsten

van ons geslacht met z'n zoo dikwijls misverstane uitvallen tegen de „raison imbécile" en met z'n berucht
„abêtissez-vous" bedoelde.
We kennen en kunnen stellig meer dan de menschen
van vroeger. Maar we moeten er ons voor wachten ons
cp dat surplus blind- te staren. Vergeleken met hetgeen
we niet kennen en niet kunnen, verschrompelt dit verschil tot belachelijk kleine afmetingen. Wat binnen ons
bereik ligt, is quantitatief en qualitatief 'n minimaal
mootje, strookje, vliesje van de werkelijkheid. De macrocosmische en microscopische verhoudingen moeten
ons gelijkelijk van onze geringheid en onze onmacht
doordringen.
Pascal, van wiep ik zooeven 'n woord aanhaalde,
heeft daar aangrijpend over geschreven in z'n „Dispro-
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portion de l'honme". Ook in het fragment, dat ik niet
kan nalaten hier over te schrijven : „quand je considère
la petite durée de ma vie, absorbée dans l'éternité précédente et suivante, le petit espace que je remplis et même
que je vois, abimé dans l'infinie immensité des espaces
que j'ignore et qui m'ignorent, je m'effraie et m'étonne
de me voir ici plutót que là, car il n y a point de raison
pourquoi ici plutót que là, pourquoi à présent plutót
que lors : qui m'y a mis ? par l'ordre et la conduite de
qui ce lieu et ce temps a-t-il été destiné à moi ?" Ik
denk ook aan dat andere fragment : „le silence de ces
espaces infinis m'effraie".
De levende natuur is zoo raadselvol, de oorsprong en
het wezen van het leven zoo mysterieus als ooit. In de
werkelijkheid zijn afgronden, die we niet kunnen peilen.
Ze is in alle richtingen 'n onoverzienbare veelheid, die
zich voor immer aan onze heerschappij onttrekt. We
hebben, op 'n beperkt terreintje, wel wat te zeggen. Doch
dat terreintje is niet alleen verdwijnend gering, het hangt
daarenboven in zooveel opzichten samen met het oneindig
gebied van hetgeen te groot en van hetgeen te klein is
voor onze vermogens, dat de uitkomst toch altijd onzeker
blijft. Onze plannen mislukken. Onze berekeningen falen.
'

De loop der dingen is telkens zoo gansch anders dan we
gedacht hadden. In stoffelijk, nog meer in geestelijk
opzicht. Niet wij menschen zijn het, die wereld en leven
besturen. God is in deze tijden bezig het ons met eenigen

nadruk in herinnering te brengen.
Neen, wij hebben het niet voor het zeggen, wij hebben
niet te bestellen : we hebben af te wachten, precies zooals
de meest hulpelooze mensch uit welken tijd en in welke
streek ook. We zijn omringd, ingesloten, door machten,
die over ons lot beschikken, en waartegen elk verzet
vruchteloos is : daar is, sedert de oudste tijden, niets
noemenswaardigs in veranderd.
Wie eenmaal in z'n leven voor de poorten van den dood
heeft gestaan, wordt nooit meer geheel dezelfde, die hij

6

VERTROUWEN.

te voren was. Wie de huivering kent van kosmische eenzaamheid en verlatenheid, van verloren te zijn in duizelingwekkende oneindigheid, van geketend te zijn in
absolute afhankelijkheid, hij ziet wereld en leven met
'n anderen blik dan voorheen. Hij weet, dat het de allerbelangrijkste levensvraag is in welke verhouding hij
staat tot de hoogere macht, of machten : vertrouwend of
niet.
Dat geldt voor den modernen mensch evenzeer als
voor den primitieven. En dat zal blijven gelden, zoolang
als er menschen zijn. Car telle est la condition humaine.
II.

Toch moeten we hier verschil maken. We zijn allen
gelijkelijk afhankelijk van hooger machten. De vraag is
evenwel waar ons hart naar uitgaat, wat we van hen
begeeren, wat we, indien we ze vertrouwen zullen, van
hen denken te ontvangen. En dat is niet afhankelijk van
'n beetje meer of minder beschaving en wetenschap.
De scheidingslijn ligt elders.
Ons allen is aangeboren het verlangen naar bevrediging
van onze lichamelijke behoeften : voeding en voortplanting, kleeding en huisvesting. Daarmee hangen samen,
daarbij sluiten zich aan psychische geneugten van verschillenden aard. Alles is ons welkom wat we nuttig en
aangenaam vinden.
Waarin dit bestaat, het loopt bij verschillende menschen
en in verschillende tijden zeer uiteen. We zouden ons
niettemin sterk vergissen, wanneer we b.v. meenden,
dat het leven van 'n „meneer", die op z'n villa, na 'n
dag van gevarieerd niets-doen, tiré à quatre épingles,
'n weelderig menu afwerkt en straks, na nog even het
beursnieuws verslonden te hebben, in de comedie gaat
zitten, door 'n ander beginsel geleid wordt dan dat
van 'n „wilde", die op zijn wijze z'n leven inricht en
doorbrengt. Ons leven beweegt zich niet op hooger peil
en is niet meer waard, naarmate het meer geld kost.
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Het bestaan verandert niet van aard, als het meer geraffineerd wordt. De vormen wijzigen zich, het wezen blijft
hetzelfde. Allen streven, op hun manier, naar onbelemmerde uitleving van hun ik, voldoening van hun lusten en
hartstochten, vermeerdering van genot, bezit, macht. Wat
ze najagen, is geluk, zooals ieder voor zich dat verstaat.
't Is in den grond allerwege het eene, groote verlangen
naar beveiliging, bevestiging, ontplooiing van het natuurlijk bestaan. En de mensch vertrouwt de hooger machten
als hij meent, dat ze hem zullen doen toevallen alles wat
hij daartoe dienstig acht.
Het ligt niet in m'n bedoeling daarop te smalen. Dat
is Farizeeërswerk. We zijn er immers geen van allen
zelf vrij van. De levensdrang stuwt z'n golven met elementaire kracht in ons op. De passie van het bestaan
smeult in ons binnenste en slaat bij tijden in verzengende
vlammen laaiend uit. Ons gansche wezen trilt van ontroering als het gaat om de vraag van zijn of niet-zijn.
De donkere machten van ontbinding, ondergang, dood
vervullen ons met ontzetting en schrik. We kennen het
stille, diepe heimwee, het onstuimig verlangen naar
bescherming, beschutting tegen hun geweld. Heel ons
denken en willen, al onze vermogens kunnen zich, met
verwaarloozing en opoffering van al het andere, concentreeren op dit Bene, machtige : zelfhandhaving. De
Satan uit den proloog van het boek Job kent den mensch :
„al wat iemand heeft, zal hij geven voor zijn leven."
Er is trouwens volstrekt geen reden anderen er om te
minachten of onszelf er voor te schamen. De levensdrift
is niet uit den booze. Vitaliteit is geen zonde. Zelfaffirmatie is niet af te keuren. In bestaanslust ligt niets verkeerds. De koninklijke drang om de heele natuur aan ons
te onderwerpen en dienstbaar te maken is 'n trek van
onzen oorspronkelijken adel. In dit alles is niets, dat geschuwd, bestreden, zoo mogelijk uitgeroeid moet worden.
Het is 'n ranlp, wanneer deze gedachte postvat. 't Behoort tot het ergste wat gebeuren kan. 't Werkt als 'n
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geestelijke tuberculose. Het ondermijnt de energie. Het
verarmt het bestaan. Het maakt den mensch weerloos.
Het doet hem z'n taak verwaarloozen en z'n bestemming
missen. Het kweekt willooze en futlooze, slappe, bloedarme, verlepte wezens. Ze doen, misschien, minder kwaad.
Maar ze zijn in dezelfde mate minder tot het goede in
staat.
De levensdrang is als 'n electrische spanning : waardeverwerkelijkend of waardevernietigend 't hangt af
van het gebruik, dat we er van maken. 't Kan onze roeping niet zijn dezen stroom van energie af te sluiten. We
hebben hem aan te wenden ten goede.

Hiermee is reeds gezegd, dat het leven het hoogste
goed niet is. Het is niet waardeloos. Maar het heeft geen
waarde in zichzelf. Het heeft waarde als middel.
Het doel van het leven gaat voor den mensch op, als
hij ontwaakt tot geestelijk-zedelijk besef. Dan dringt er in
z'n ziel iets binnen, te voren ongekend, volstrekt ongelijksoortig met alles, wat hij ooit heeft ervaren. Hij wist
alleen van het zijn, het zijn van de dingen, het zijn van
zichzelf. Maar verborgen was hem gebleven de zin van
alle zijn. Totdat in z'n bewustzijn tot doorbraak kwam
het besef van 'n onvoorwaardelijk behooren. Hier is hij
in contact gekomen met iets van hooger orde. Het is
verheven boven alle wisselvalligheden van het zijnde,
dat komt en gaat. Het is niet, maar het behoort te zijn,
het geldt voor al wat is.
Hij weet er zich onontkoombaar aan gebonden, geheel
onafhankelijk van z'n individuëele behoeften en verlangens. Z'n streven naar geluk ziet hij teruggedrongen
naar 'n lager plan. Er is ook in z'n eigen wezen 'n scheur
gekomen. Er is niet alleen 'n hooger en 'n lager wereld,
er is ook 'n hooger en 'n lager ik. Voor de rechtbank van
z'n hooger ik moeten de aanspraken van z'n lager ik
wijken tegenover de eischen van de hooger wereld. De
.
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geestelijk-zedelijk ontwaakte erkent diep-innerlijk hun
geldigheid, ook als ze ingaan tegen hetgeen hij het
vurigst begeert.
Dan eerst is de zinlooze tooverkring van het blootbestaan, waarin we gebannen zijn, verbroken. Dan eerst
wordt het leven de moeite waard om geleefd te worden.
Ieder voelt ten slotte de leegheid van 'n leven, dat zichzelf ten doel heeft. Er zijn weinig woorden zoo vèrstrekkend en zoo diepgrijpend als het woord van Jezus :
„wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen".
Alleen hij, die de volstrekte eischen van 'n hooger wereld
erkent, weet wat waarde is. Alles wat hij voorheen dien
naam gaf, was slechts schijn-waarde. Hij is niet blind
voor de beteekenis van den arbeid, waardoor de natuur
om ons en in ons aanvankelijk beheerscht en het leven
veraangenaamd en verfijnd wordt. Doch hij waardeert
het alleen als min of meer nuttig, min of meer onmisbaar
voorwerk. 'n Geheel nieuw aspect krijgt het leven pas
als het niet in dienst van de natuurlijke zelfzucht, maar
van 'n hooger wereld gesteld wordt. Dat is het, wat er
zin en doel, kleur en schoonheid aan geeft. Waarden
verwerkelijken, dat brengt spanning en strijd, maar het
is tevens het eenige, dat het leven inhoudrijk en belang-

wekkend maakt.
En al zou die strijd tot 'n marteling worden en die
spanning 'n schier ondraaglijke hoogte bereiken, we
achten den prijs niet te hoog. We zouden toch in den
grond niet wenschen terug te keeren tot de vale eentonigheid, de suffe opgeslotenheid in den dommen kringloop
van 'n natuurlijk-zinnelijk bestaan. We zijn er ons van
bewust : aan het geestelijk-zedelijke is ons alles gelegen,
ons leven bezit allesovertreffende beteekenis als middel
voor de realizeering van geestelijk-zedelijke waarden.
Is het enkel blinde, dierlijke bestaansdrift, die ons,
menschen, zoo bezorgd doet zijn voor ons leven ? Zou
het niet kunnen wezen, dat hierbij ook, veelal onbewust,
meewerkt het besef : met 'n menschenleven gaat iets van
geheel eenige kostbaarheid verloren ? En zou de roeke-
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loosheid, waarmee tegenwoordig met 'n menschenleven,
althans met het leven van 'n ander, wordt omgesprongen,
misschien ook kunnen samenhangen met de wijdverbreide ontkenning van de eischen eener hooger wereld ?
Hoe dit zij, het vertrouwen van den tot geestelijkzedelijk leven ontwaakten mensch op de machten, waarvan hij afhankelijk is, bestaat niet hierin, dat hij van hen
verwacht genot, bezit, macht, vervulling van z'n natuurlijk-zinnelijke begeerten. Hij maakt volstrekt niet de
pretentie, dat de wereld voor z'n plezier ingericht zou
moeten zijn. Hij eischt niet, dat alles zal meewerken om
z'n dierbare ik te doen gedijen. Het maakt hem niet
wanhopig, wanneer hij slag op slag merkt, dat dit ook
inderdaad niet het geval is. Wat hem het meest interesseert, is niet de plaats, die hij zelf, maar de plaats, die
de waarden in de werkelijkheid, ook van z'n eigen leven,
innemen. Hij begeert niet boven alles te leven, maar goed
te leven. Het is niet begonnen om intensiveering van het
natuurlijk leven, maar om sublimeering van het natuurlijk tot geestelijk leven. Het qualitatieve gaat hem boven
het quantitatieve. Hij weet, dat het 'n ruïneuze ruil is
de geheele wereld te gewinnen en schade te lijden aan de
ziel. Wat hij boven alles vreest, is niet lijden en dood,
maar 'n waarde-loos, ongeestelijk leven. Waardeloos-zijn
is hem erger dan niet-zijn. Wat hem wanhopig zou maken,
zou zijn 'n werkelijkheid, voor waarden onverschillig en
onvatbaar, zoodat hij tot de overtuiging zou moeten
komen, dat 'n rijk van eeuwige waarden 'n waan is, dat
normen 'n eigenaardig soort van dwangvoorstellingen
zijn, dat geestelijk-zedelijk leven 'n misschien nuttige
illusie is. De doodelijkste weerzin tegen het leven, de
diepste verachting van het bestaan is niet daar, waar
men te vergeefs genot heeft gezocht, maar waar men
vruchteloos naar waarden heeft gestreefd. De mensch,
als geestelijk-zedelijk wezen, vertrouwt de hooger machten,
wanneer hij de verwachting koestert, dat ze hem in staat
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zullen stellen, de gelegenheid zullen openen tot realizeering van waarden in de werkelijkheid.

* * *
Dat vertrouwen, in beide beteekenissen, die we bespraken, ontbreekt nergens geheel. En wel om de eenvoudige reden, dat het zonder vertrouwen voor den
mensch niet mogelijk zou zijn als bewust wezen te leven
en als redelijk wezen te werken in de wereld.
Leven is gevaarlijk. Leven is 'n onophoudelijk zeilen
tusschen de klippen door. Wie leeft, wordt aanhoudend
door ontelbare vijanden bedreigd. Enkele kennen we en
zijn we in staat in bedwang te houden. Daar zijn er ook,
die we kennen, maar waarvan we weten, dat we er niets
tegen vermogen. Verreweg de meeste kennen we niet
eens. Ze kunnen ons elk oogenblik verraderlijk bespringen. Het is volstrekt onmogelijk, dat we er ons voor
wachten. Iedere voetstap kan noodlottig zijn. Ook het
blijven waar we zijn is vol gevaren. Zelfs van de geringste handeling zijn de gevolgen niet te voorzien. We
zijn als kleine kinderen op 'n vreemden weg, in 't donker,
alleen.
Zelfs van de meest elementaire en essentiëele dingen
hebben we geen zekerheid. We weten niet, of we op onze
waarnemingen aan kunnen. Is er 'n buitenwereld ? Zijn
er menschen ? Bezit dat alles de eigenschappen, die we
er aan toekennen ? Vooral ook : zijn die eigenschappen
constant ? We moeten het maar aannemen. Zonder
vertrouwen is elk verkeer met menschen en dingen uitgesloten.
De levende mensch, als hij zich ten volle indenkt in
de gevarenrijke situatie, waarin hij zich bevindt, wordt
verlamd van vrees. Wie in het leven de strategie van den
ouden Moltke wil doorvoeren en niets ondernemen zonder
dat voor alle gebeurlijkheden de maatregelen getroffen
zijn, gaat te gronde. De waanzin staat voor de deur. 't Is,
zonderling genoeg, 'n ernstige psychische stoornis, wanneer 'n mensch volkomen veilig wil zijn, alle gevaren
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wil zien en er rekening mee houden. De dood wenkt als
bevrijder van den angst voor de gevaren van het leven.
De gezonde mensch denkt er niet aan. Hij leeft er over
heen. Leven is per se 'n waagstuk. 't Is 'n zaak van moed
en vertrouwen.
Zoo is het ook met alle werkzaamheid van den mensch
als redelijk wezen.
Het is hier nog bezwaarlijker van te voren vast te
stellen, waartoe onze bemoeiingen zullen leiden. Minder
dan ergens anders hebben we hier de toekomst in onze
hand.
Wie kan uitmaken, dat we niet geheel en al op 'n dwaalspoor zijn. Wellicht is al ons pogen om iets te bereiken
vruchteloos en heeft de heele onderneming geen zin.
Dit inzicht is moordend voor alle geestelijk-zedelijke
activiteit. Niemand zet 'n onderneming op touw, waarin
hij geen vertrouwen heeft. Men legt de hand niet aan
'n werk, waarvan men niets verwacht. Geen mensch
getroost zich opofferingen met het uitzicht, dat ze nergens toe dienen.
Niettemin heeft de menschheid imposante projecten
van geestelijke bouwingen ontworpen. Ze heeft er voor
gearbeid met vlammende geestdrift en taaie volharding.
Ze is voor de zwaarste offers niet teruggedeinsd.
Ze zou het niet gedaan hebben, indien ze niet vertrouwd had.

Is er grond voor dit vertrouwen ?
Vroeg of laat meldt de vraag zich aan. En ze laat zich,
eenmaal gesteld, niet meer afwijzen.
We zouden er eigenlijk o zoo graag aan ontkomen.
Er rijzen duistere vermoedens in ons op, dat ze vol onheil
is. We vreezen, dat het antwoord noodlottig voor ons
zal zijn. We hebben er in elk geval eenig besef van, dat
het voor ons leven van overweldigende beteekenis zal
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zijn. De huivering voor groote beslissingen overvalt ons.
En we trachten te verschuiven. We zoeken voorwendsels orn uit te stellen. We wenden pogingen aan om
te vergeten. Niet in verdiepen ! Niet over broeden !
't Zijn spooksels van 'n overspannen verbeelding, hersenschimmen van 'n ziekelijk brein. We moeten - nuchter
zijn. We hebben afleiding noodig. Laten we ons vermaken. Laten we arbeiden. Laten we desnoods zwoegen
en zorgen. Maar laat ons vóór alles bezig zijn en het druk
hebben.
Dat wil zeggen : we zijn voor niets zoo bang als om tot
onszelf te komen. Wat we nuchterheid noemen, is zelfverblinding en bedwelming. La réalité est peut-être
triste. We zijn op de vlucht. Onze koortsachtige bedrijvigheid dient slechts om ons af te leiden van den ernst der
groote levensvragen.
Het baat niet.
We houden ons groot, maar we weten, dat het spooksel
ons op de hielen zit. We maken den indruk van ons veilig
te voelen, maar de vrees voor onraad laat ons geen oogenblik los. De dreiging blijft over ons hangen. Het gelukt
ons niet verstoppertje met onszelf te spelen. We willen
het spel voor ernst doen doorgaan, maar we kunnen ons
toch niet ontveinzen, dat we comedianten zijn. Niets is
zoo present als datgene, waar we niet aan denken willen.
We worden verteerd door onrust. Al willen we het ons
niet bekennen, we worden beheerscht, geplaagd, bezeten
door hetgeen we naar den achtergrond van ons bewustzijn hebben gejaagd.
Die innerlijke tweespalt is niet uit te houden. Deze
hopelooze zelfmisleiding wordt 'n pijniging. Die heimelijke onrust wordt onuitstaanbaar. Alles wordt eindelijk
verkieslijker dan die martelende onzekerheid. Er komt
'n oogenblik, waarop we onszelf vermannen en moed
vatten om de werkelijkheid in het aangezicht te zien.
We willen het weten, vóór alles weten, en we stellen de
vraag met hartstocht en we hebben er alles voor over
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om er 'n antwoord, 'n volledig en eerlijk antwoord op te
krijgen : is er grond om te vertrouwen
Deze vraag onbeantwoord te laten, is erger dan haar
in ongunstigen zin te beantwoorden.

*

^

*

Onze donkerste voorgevoelens bedriegen ons in dit
geval niet. Het antwoord op deze vraag kan niet anders
dan ongunstig luiden. We zoeken tevergeefs naar 'n
goeden grond voor ons vertrouwen.
Ons leven is ons dierbaarst bezit. In het groot geheel
telt het niet mee. De natuur brengt in weelderigen overvloed leven voort. Uit de donkere diepten der werkelijkheid breekt het als uit 'n machtige fontein los. In volle
stralen barst het uit en het spuit bruisend en klaterend
omhoog. Op enkele droppels komt het bij deze profusie
niet aan. De werkelijkheid gaat verkwistend met leven
om. Aan Uw zijn of niet-zijn is haar niets gelegen. Het
is haar volmaakt onverschillig. Gij zijt niet bedoeld.
Er wordt niet voor U gezorgd. Niemand bekommert zich
om U. Gij komt en gaat naar dat het zoo treft.
Onder dit noodlot ligt niet alleen ans leven. Het schijnt
alsof alles op het leven is aangelegd, alsof de werkelijkheid daarin haar bestemming bereikt. IJdele waan. Het
bestaan van leven is aan zeer bepaalde voorwaarden
gebonden. De levensmogelijkheid ligt tusschen enge
grenzen. Enkele graden meer of minder op de lange ternperatuurschaal, 'n kleine wijziging in de verbinding der
elementen, en alle leven verdwijnt. Het is toevallig zoo
geloopen, dat op 'n oogenblik alle gegevens voor het ontstaan van leven aanwezig waren. Misschien blijft het nog
'n poos zoo. Er is geen reden, waarom dit „gelukkig"

toeval altijd zou aanhouden, noch waarom het zich niet
te eeniger tijd weer eens zou voordoen. Zooals de zee soms
fosforesceert, soms niet. De geschiedenis van alle leven
is 'n korte episode in de geschiedenis van den kosmos.
'n Wereldvuurwerk, vol schittering, spoedig uitgedoofd.
'n Tooneeltje in het eeuwige spel, dat de godheid speelt
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met zichzelf. Door 'n eigenaardigen samenloop van omstandigheden is het ons vergund, voordat het scherm
valt, 'n oogenblik mee toe te zien. Misschien vinden we
het schouwspel grandioos. Maar zeker harteloos en
wreed. 't Omgekeerde van vertrouwen-wekkend.
*
*
^

Kan het ook zijn, dat het leven, als het er eenmaal
is en zoolang het er is, is ingesteld op de realizeering van
geestelijke waarden ? Mogen we aannemen, dat de
levenswerkelijkheid deze realizeering in de hand werkt ?
Kunnen we daarvoor rekenen, vertrouwen op de ontzagwekkende oerkracht van het leven zelf ?
Het ontbreekt niet aan gegevens, die in deze richting
wijzen. De wereld is meer dan 'n spel van natuur-krachten.
De natuur is niet van den geest verlaten. De werkelijkheid is niet van waarde verstoken. Er is gerealizeerd
ideaal. Het geestesleven heeft zich baan gebroken en
geeft aan het bestaan 'n hooger glans. Z'n voortbrengselen lichten ons tegemoet als starren in den nacht. Zeker,
't is alles nog sporadisch, zeldzaam, vooral : onvolmaakt.
Doch als we er ook maar iets van aantreffen, nemen we
het waar met stille blijdschap, begroeten we het met
jubelende vreugd. We zijn er nog niet. Maar we komen
er. We zijn op weg. We gaan vooruit. We naderen. De
geschiedenis van de menschheid beweegt zich in opwaartsche richting. Niets houdt haar bij het bestijgen van de
berghelling tegen. De bouw van den geest rijst blijkbaar
langzaam, maar gestadig en zeker omhoog.

Ongetelde duizenden zijn in de laatstverloopen jaren
onzacht uit dezen schoonen droom wakker geschud.
De indruk van de gebeurtenissen, die ons daarin te doorleven gegeven werden, is verbijsterend geweest.
Was dat nu het werk van 'n vergeestelijkte menschheid,
het resultaat van eeuwenlangen beschavingsarbeid, deze
loslating van blinde, verwoestende natuurkrachten, deze
wilde orgieën van haat en wraak, deze beestachtige
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bacchanaliën van zelfzucht en zinnelijkheid en wreedheid,
dat verscheuren van alle banden, die onzinnige strijd
van allen tegen allen ?
We weten nu wel wat al de schoone leuzen, waarmee
men zoo lustig pronkte, maar die toch eigenlijk op z'n
mooist voor het schellinkje berekend waren, waard zijn.
We denken het onze van den „vooruitgang". We laten
ons niet langer misleiden door den uiterlijken schijn.
We zien 'n laagje vernis niet langer aan voor innerlijke
vernieuwing. Wat er ook veranderd zij, de mensch is
dezelfde gebleven j ämmerlich als wie am ersten Tag.
De krachten, die in z'n geschiedenis den doorslag geven
en haar beheerschen, zijn zeker geen ideëele. We zijn geen
stap 'genaderd tot 'n rijk des geestes. Eerder tot Fichte's
Zustand der vollendeten Sündhaftigkeit.
De aardbeving van Lissabon heeft destijds het genoegelijk vertrouwen in de doelmatigheid der natuur geweldig geschokt. De wereldhistorische gebeurtenissen
sedert 1914 hebben 'n goed deel van ons geslacht z'n
vertrouwen in de macht van den geest, de waarde der
cultuur, den zin van het leven en van de geschiedenis
der menschheid ontnomen.

Ook in dit geval is er niets verwonderlijks, behalve
onze verwondering.
Er zijn geen nieuwe elementen opgetreden, geen onbekende factoren aan het werk geweebt. Er is niets gebeurd,
dat niet van te voren te verwachten was. Het had niemand
onbekend hoeven te zijn, dat de richting, waarin het
natuurlijk leven zich beweegt, niet die is van de verwerkelijking van waarden. Er is van ouds 'n hardnekkig antagonisme tusschen hetgeen is en hetgeen behoort te zijn.
Laat het mechanisme van Uw denken aan zichzelf
over en Ge hebt oneindig veel meer kans in de dwaling
te vervallen dan tot de waarheid te geraken.
Het is er zeer ver vandaan, dat het natuurlijk motiveeringsproces ons bij voorkeur zou leiden tot het goede.
Dat het schoone vanzelf uit het menschenleven te
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voorschijn komt, zal wel niemand zeggen, die eenig
oog heeft voor de smakeloosheid, om niet te zeggen
onsmakelijkheid, van tallooze beschavingsproducten.
En dat de natuurlijke mensch de dingen, die des geestes
Gods zijn, begrijpt noch begeert, het is in alle tijden
ervaren.
Wanneer hiervan op eenig gebied iets bereikt wordt,
dan is het ten koste van hevigen strijd en zwaren kamp
met het gegevene.
En als het bereikt is, dan is het alleen door onafgebroken
werkzaamheid en onverminderde energie te behouden.
Want het natuurlijke staakt z'n verzet tegen het geestelijke nooit. Er blijft 'n aanhoudende weerstand te
overwinnen. 't Is 'n gravitatie, waartegen men steeds
op z'n hoede moet zijn.
Dat vereischt van de menschheid 'n spanning en
inspanning, waartoe ze niet in staat is. Eén oogenblik
van verslapping of onachtzaamheid en de bataljons,
die in 't gezicht van den bergtop reeds victorie riepen,
storten naar beneden en liggen smadelijk te spartelen
in de diepte.
Wat zoo in 't algemeen doorgaat voor 'n verfijnd
cultuurmensch, is meestal niet veel anders dan 'n ietwat
getemde, soms gedegenereerde, min of meer gefatsoeneerde, niet zelden verminkte, in elk geval met veel of
weinig succes vermomde natuurmensch. Grattez le
Russe et vous trouvez le Tatare. Krab het laagje beschavingsvernis weg en ge vindt den natuurlijken mensch
terug. Hij stelt de langdurigste en bekwaamste dressuur
teleur. Z'n oorspronkelijke aard breekt soms op het
meest onverwachte oogenblik door. Hij lijkt inderdaad
op 'n „langbeinige Cicade", die aldoor wanhopige sprongetjes maakt, doch steeds weer in het gras, en erger,
terechtkomt. 't Is alles te vergeefsch.
Er huist in alle leven 'n onuitroeibare, demonische
opstandigheid tegen den teugel van geestelijke leiding.

*
O. E. XX 10

*
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Het geestelijke is er dus wel. Dat moge bij tijden verkwikkend zijn, het troostelooze ligt hierin, dat het er
alleen maar is.
Het is er, zooals alle andere dingen er ook zijn. Het
neemt, als bloot feit, temidden van de bloote feitelijkheid
z'n, zeer bescheiden, plaatsje in. Het krijgt ook z'n
beurt.
Dat is wel interessant. Maar het heeft geen verdere
gevolgen.
Het leven bekommert zich evenmin om waarden als
de werkelijkheid om leven. Het leven heeft niet meer
voorkeur voor geestelijken adel dan de werkelijkheid
voor levensexpansie. Met gelijke achteloosheid en onverschilligheid produceert en vernietigt het leven waarden
als de werkelijkheid leven produceert en vernietigt.
Met het leven mee worden alle waarden door het
brute geweld der werkelijkheid bedreigd. Bovendien is
het leven zelf er 'n voortdurend gevaar voor.
We verkeeren met ons waardeleven wel in 'n zeer
weinig gesecureerde positie. Het is niet meer dan 'n
vluchtig en toevallig verschijnsel aan vluchtig en toevallig
verschijnsel. We leven als geestelijke menschen van den
droom van 'n droom. Eeuwige waarden, volstrekte
normen, absolute geldigheid leege woorden, ijdele
klanken. We staan verlegen met de uitzonderingsaanspraken van ons geestelijk leven.
De oneindigheden van het heelal doen over ons komen
'n verpletterend gevoel van kleinheid en verlorenheid
en hulpbehoevendheid. Veel aangrijpender is de ontdekking, dat we ons met het beste, wat in ons is, als zonderlinge vreemdelingen, tragisch-comische pretenties makend
bevinden te midden van 'n werkelijkheid, die er niets
van begrijpt en er niets voor gevoelt en er absoluut
geen rekening mee houdt.
Dieper ontroerend dan de quantitatieve nietigheid
van ons leven, is z'n qualitatieve waardeloosheid. 'n Na-meloos gevoel van verlatenheid en vereenzaming overvalt ons. Als 'n kramp martelt ons de gedachte, dat de
.
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machten, waarvan ons lot en leven afhankelijk is, waaraan we ons weerloos overgeleverd weten, duistere plachten zijn, volkomen vreemd aan al wat ons het dierbaarst
is, machten, die hun harteloos spel met ons drijven en
waarvan we als geestelijke wezens niets te wachten
hebben.
Hier wordt alle vertrouwen radicaal uitgeroeid.

IV.
Wie eenmaal tot dit inzicht gekomen is, kan e r zich
niet meer van ontdoen. E r is iets gebeurd, dat niet meer
ongedaan te maken is. Van hier voert geen weg terug naar
het verloren Paradijs eener naïeve wereld- en levenswaardeering.
Men kan welbewust het besluit nemen er geen rekening
mee te houden. We hebben het wel gezien, maar laat
ons gauw 'n anderen kant uit kijken. We weten het wel,
doch we denken er maar niet aan. We gaan kalm verder,
zonder er ons iets van aan te trekken. We laten er geenerlei wijziging door teweegbrengen in ons bestaan. We
doen eenvoudig alsof normen absolute geldigheid hadden,
alsof de verwerkelijking van waarden zin en doel was
van alle gebeuren, alsof de hooger machten waarden
wilden en ons tot hun medearbeiders hadden bestemd.
Er zijn menschen, die in deze levenshouding 'n ideaal
zien. Als ze het zoover kunnen brengen, meenen ze,
zullen ze volkomen tevreden en gelukkig zijn.
Anderen keeren er zich met weerzin van af. 't Is het
laatste wat ze begeeren zouden. Zulk 'n toestand van
opzettelijke zelfmisleiding lijkt hun het lafhartigste
en onwaardigste wat zich denken laat.
Aan welke zijde men ook sta, dit besluit is onuitvoerbaar. Gewenscht of verafschuwd, het is niet mogelijk deze
houding werkelijk door te voeren.
De menschelijke natuur verdraagt veel. Tot deze
dwaze vertooning leent ze zich niet, zeker niet voor
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langen duur. 'n In ons oprijzende vraag vermogen we
niet eens van ons af te schuiven. Nog minder zijn we in
staat 'n gegeven, evident antwoord uit den weg te gaan.
'n Vaag vermoeden zelfs laat ons niet los. Volstrekt uitgesloten is het, dat we 'n volkomen zekerheid in ons
leven buiten werking zouden kunnen stellen. Onze diepste
ervaringen kunnen we zoo maar niet van ons afschudden
en doen alsof er niets gebeurd, alsof alles bij het oude
gebleven was. Ze laten zich gelden, te sterker, naarmate
we ze willen terugdringen.
Het bankroet van ons waardeleven is niet iets, dat
we kunnen doorleven en dan rustig overgaan tot de orde
van den dag.
De afrekening moet plaatsgrijpen.

*

^

*

Die afrekening kan zóó geschieden, dat men niet poogt
de werkelijkheid over het hoofd te zien, haar integendeel
zoo scherp mogelijk in al haar schrilheid in het oog vat
en toch doet alsof alles anders was dan het is.
De werkelijkheid verzet zich tegen 's menschen ideale
strevingen tant-pis voor de werkelijkheid. Het eenige
gevolg is, dat hij er des te hartstochtelijker bij volhardt.
Hij laat zich door dien weerstand niet ontmoedigen, noch
afhouden van z'n voornemens. Vastbesloten, in strakke
spanning, zet hij er zich tegen in.
Hij heeft geen behoefte zich het hachelijke van z'n
positie te ontveinzen. Hij schept er integendeel 'n zeker
behagen in. Met 'n besef van meerderheid tart hij de
machten, die hem bedreigen. De stormen gaan over hem
heen, des te zelfbewuster richt hij het hoofd op. Hij
voelt zich eenzaam te midden van de hem omringende
wereld, het vervult hem met trots zich boven haar verheven te weten. Ze kan hem vernietigen, maar niet doen
wankelen. Onder alles en niettegenstaande alles, blijft
hij trouw aan hetgeen hij in z'n binnenste als het eenig
waardevolle heeft leeren kennen : si fractus illabatur
orbis, impavidum ferient ruinae.
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Zulk 'n tragisch heroïsme kan niet nalaten indruk te
maken. Ze is grootsch, deze vastheid van beginsel. Er
ligt iets imposants in zoo'n alles trotseerende wilskracht.
Deze vrijwillige ondergang, als volstrekt en onbaatzuchtig
offer voor 'n hopelooze zaak, is verheven.
Maar wie is er toe in staat ? Deze afrekening is alleen
mogelijk voor uitzonderingsnaturen. De groote massa
kan uit de verte bewonderen, benijden misschien, zeker
niet navolgen.
't Is trouwens zeer de vraag, of deze oplossing van het
levensconflict wel wenschelijk is en 'n ook maar eenigszins bevredigende compensatie biedt voor het verloren
vertrouwen.
Is deze veelgeprezen vastheid van beginsel iets meer
dan blinde eigenzinnigheid ? Komt die indrukwekkende
wilskracht niet neer op starre stijfkoppigheid ? Is dat
heele, zoo bewierookte offer in den grond iets anders
dan 'n grotesk bravourestukje, dat bij wat minder opwinding achterwege zou gebleven zijn ? Is zulk 'n vruchtebooze en nuttelooze vertooning de kosten wel waard ?
Is dit idealisme feitelijk niet nogal dom en al die
grootschheid ten slotte niet 'n weinig ridicule ?

*

*
^

Tegenover dit hardnekkig vasthouden aan geestelijke
waarden staat 'n algeheele loslating.
Er is geen plaats voor in het leven. Ze missen elke
aansluiting met de werkelijkheid. Ze wortelen niet in
het wezen van de dingen. Zeker, ze zijn er, maar zooals
'n droom er is, of 'n fata morgana. Schoon, maar irreëel.
Er is in werkelijkheid toch niets anders dan 'n natuurlijk spel van krachten, dat onder levende wezens den
vorm aanneemt van 'n strijd om het bestaan.
En daarom, dwaas wie het ernstig met waarden neemt.
Het kan voor sommigen, in bepaalde fasen van den
strijd om het bestaan, van belang zijn hun eigenlijke
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beweegredenen te camoufleeren. Geestesadel is 'n soms
zeer vo ordeelige rol.
Ze is vaak met groote bekwaamheid en veel succes
gespeeld. De toeschouwers geraakten in vervoering. De
gemoederen kwamen in beweging. De menigte werd
meegesleept. Men schaarde zich onder het vaandel.
Men hief de leus aan. De geestdrift kende geen grenzen.
Blindelings werden de leidslieden gevolgd. Het hooge
doel, dat zij hun volgelingen voor oogen tooverden, was
elk offer waard. Misschien, wie zal het zeggen, waren de
acteurs zóó in hun spel, dat ze de heele vertooning zelf
tijdelijk voor ernst aanzagen.
Maar altijd is daarop de ontnuchtering gevolgd. Het
vizioen zonk weg. De harde werkelijkheid deed zich weer
gelden, eischte onverbiddelijk erkenning.
Men was gebruikt. Men had meegewerkt om tot stand
te brengen wat men niet wilde. Men had gediend als werktuig voor het bereiken van 'n gansch ander doel dan de
leus aangaf.
O, de bittere ontgoocheling, wanneer de maskers
worden afgenomen en het blijken gaat, dat de eigenlijke
beweegkrachten van het leven zich aan geestelijke waarden allerminst gelegen laten liggen, en men het moet
aanzien, hoe al het moois, waarmee men zich, soms over
en weer, bedwelmd had, nadat het z'n werk heeft gedaan,
als noodelooze ballast of hinderlijk vrachtje overboord
wordt gezet.
Men zal er voortaan ook wel voor zorgen niet weer
dupe te worden. Wat men op één gebied ondervon den
heeft, bepaalt de houding tegenover alles wat op waarde
aanspraak maakt. Er moet nu maar eens 'n finale opruiming plaats hebben. De oude waan moet grondig worden
verstoord. Het idealisme hoort zelfs in geen kinderkamer
meer thuis. De mensch moet eindelijk ophouden zich te
laten bedriegen door de voortbrengselen van z'n eigen
fantasie. De kracht van al die valsche lokmiddelen dient
voorgoed gebroken te worden. Men doove de dwaal-

VERTROUWEN.

23

lichten, die ons telkens in het moeras brengen, toch uit.
Laten we er mee uitscheiden ons door 'n schijnwereld
te laten exploiteeren en het aandurven onszelf te zijn.
Er is in het leven geen waarde dan genot, geen wet dan
onze eigen wil en wensch. We onderwerpen ons aan geen
ander gezag en erkennen geen ander doel. Wat ons in
den weg staat, loopen we omver, breken we af, geven
we aan de vernietiging prijs.
Er siddert hartstocht door dit geluid. Er zit razernij
in dit doen. 't Is de hartstochtelijke razernij van 'n
teleurgestelde liefde, die wel den vorm van fellen haat
aannemen, maar niet tot onverschilligheid afkoelen kan.
't Is 'n hopeloos worstelen om zich te ontdoen van wat
men missen wil noch kan, 'n vergeefsch pogen om zich te
ontveinzen, dat men er met z'n heele ziel aan hangt.
Men schreeuwt zoo hard, omdat men zoo bang is het
stille schreien te vernemen van de gewonde ziel. Men
stormt in wilde vaart vooruit, als 'n paard, gestoken door
'n horzel, dien het meeneemt.
Het is verkeerd gezien, wanneer men meent, dat de
menschen van den tegenwoordigen tijd, bij hun woesten
ren naar bezit en genot, eenvoudig hun natuur uitleven.
Ze zouden zich niet zoo gepassionneerd in den maal-

stroom van de zinnelijkheid werpen, als ze niet méér
zochten dan zinnelijkheid. Ze zouden zich niet met zooveel
onstuimigheid toeleggen op het gewinnen van de wereld,
als hun verlangen niet boven de wereld uitging.
Het is de menschheid niet mogelijk onder te gaan in
bot positivisme. Het utopische van de veelsoortige doeleinden, waarvoor heden ten dage rumoerig propaganda
gemaakt wordt, is geen zwakheid, maar kracht. Niets
bezit in sommige tijden meer werfkracht dan de utopie.
Als er maar vergezichten geopend worden. Als men maar
gelooven mag aan 'n andere en betere wereld, die komende is. Dat is het, wat pakt, en bezielt, en stuwt.
Voordat de mensch er erg in heeft, is hij weer al op weg
naar Nergensland. Hoe zonderlinger het er uit ziet, des
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te aantrekkelijker het voor hem is. Hoe onbereikbaarder
het schijnt, des te vuriger hij er zich naar uitstrekt.
En des te heviger zal straks weer de verbittering zijn
der teleurstelling.

*

^

*

Er zijn steeds menschen geweest, die dit alles inzien,
en daarom nog weer 'n anderen weg inslaan.
Ze weten, dat 'n hooger wereld 'n illusie is.
Doen alsof het anders was, daartoe zijn ze niet in staat.
Ze wenschen er ook niet toe in staat te zijn. Hun verlichte
inzicht willen ze tot geen prijs verloochenen. Den onverbeterlijken, welmeenenden idealist, die zich tegen de
werkelijkheid te pletter loopt, vinden ze 'n interessant
verschijnsel, maar niet van dezen tijd, lichtelijk belachelijk, 'n Don Quichottig type, 'n rudimentair overblijfsel,
bestemd om vroeg of laat te verdwijnen.
De brutale loochening van alle idealen, waar anderen
toe vervallen, stuit hun tegen de borst. Radicaal breken
met alles, wat zich als het hoogere aan ons voordoet,
lijkt hun hoogst ondoelmatig.
Noch het een, noch het ander, geeft blijk van wijs
beleid. Beide levenshoudingen moeten den mensch wel
gelijkelijk ongelukkig maken, omdat ze beide in strijd
zijn met de alleen-zaligmakende feiten.
Deze zijn het eenige, waarmee we te rekenen hebben.
Maar we moeten dan ook met ze rekenen in hun geheelen
omvang.
Zeker, de werkelijkheid is veelal op z'n mooist gematigd
onverschillig voor geestelijke waarden. Ons gevoel daarvoor, ons verlangen daarnaar, ons zeer beperkt vermogen
tot realizeering daarvan, het is alles stellig niet meer dan
'n eigenaardigheid in de structuur van het genus homo
sapiens.
Maar dat alles maakt toch ook deel uit, zij het 'n gering
en vergankelijk deel, van de werkelijkheid. Het is niet
minder 'n feit dan elk ander.
En 't is 'n domheid dit feit, voor zoover en zoolang als
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het zich voordoet, over het hoofd te willen zien. Dat
wreekt zich, zooals elke miskenning van de werkelijkheid.
Laten we ons zooveel mogelijk regelen naar de ideëele
aandriften, die er toch ook zijn. Laten we ons ook wijden
aan de beoefening van wetenschap en kunst, van zedelijkheid en recht, waarom ook niet van religie.
We hebben daartoe het geloof aan 'n hooger wereld,
het vertrouwen in hooger machten absoluut niet noodig.
Het komt alles eenvoudig voort, het bloeit op uit de
werkelijkheid. Het goede, schoonti, ware, heilige is 'n
stuk van de werkelijkheid, 'n kant aan de werkelijkheid.
Waarom zouden we er geen recht aan laten wedervaren,
het niet op z'n juiste waarde schatten, er niet volop en
onbevangen van genieten?
Alleenlijk, men wachte zich voor overdrijving. We
moeten ons aan het hoogere niet te veel laten gelegen
liggen, het niet tragisch opnemen. Dat doen dwepers.
We moeten het echter ook niet verachten en verwaarloozen. Dat is onbeschaafd, Filistijnsch.
'n Verstandig cultuurmensch doet z'n voordeel met
alles. Hij is schappelijk. Welgemoed neemt hij z'n plaats
te midden van de werkelijkheid in en maakt er van wat
er van te maken is. En dat is, goed bezien, niet weinig.
Deze levenswijsheid klinkt aannemelijk. Wanneer
we de werkelijkheid zoo zien, biedt ze inderdaad 'n boeiend
schouwspel.
Het is 'n zeldzaam genot het wondere geestesleven te
zien omhoog rijzen uit haar afgrondelijke diepten. Om
de glorie van dezen opgang vergeven we haar de infernale erupties van dierlijkheid en zelfzucht, van domheid
en gemeenheid, van leelijkheid en goddeloosheid.
We zouden ook dit laatste, welbeschouwd, niet gaarne
missen. De tegenstelling verhoogt het effect. De onzekerheid van de worsteling houdt de spanning gaande. De
bonte afwisseling der tooneelen, de veelkleurigheid der
schakeeringen vervult ons met bewondering voor den
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onuitputtelijken rijkdom van de werkelijkheid, waartoe
wij behooren.
We kunnen vrede met haar hebben zooals we ze waarnemen. Haar eigenlijke wezen en haar laatste toekomst
mogen overigens zijn zooals ze willen.
Dat alles is alleen houdbaar, zoolang als we ons contemplatief tot de werkelijkheid verhouden.
Deze geheele vizie vervliegt evenwel, zoodra we actief
aan het wereldleven deelnemen. Dan staat het hoogere
en het lagere niet op één lijn als openbaring, zijde van
eenzelfde werkelijkheid. Zoolang het dit voor ons is,
missen we elken grond om partij te kiezen. Waarom zou
het één meer waard zijn, meer recht hebben dan het ander?
Men wil alleen rekenen met de werkelijkheid. Maar
met de volle werkelijkheid. Dus ook met de werkelijkheid
van het hoogere. Men vergeet, dat het lagere precies
even werkelijk is als het hoogere, dat het hoogere, als
werkelijkheid, op hetzelfde niveau ligt als het lagere,
dat hier van hooger en lager eigenlijk geen sprake meer
kan zijn.
M'n dierlijke driften zijn evengoed 'n werkelijkheid
als m'n edelste aspiraties, m'n natuurlijke lusten niet
minder dan m'n plichtsbesef. Waarom zal ik het een
verloochenen voor het ander ? Waarom mij opofferingen
getroosten en ellende op den hals halen in dienst van het
een tegen het ander ? M'n wijsheid zal er mij toe leiden,
dat ik bereken wat mij het minste kost. Ik zal het hoogstwaarschijnlijk op 'n accoordje zoeken te gooien met m'n
geweten of eenvoudig toegeven aan wat den meesten
druk uitoefent.
Wanneer ik strijd voor 'n nobele zaak, dan zijn eventuëele tegenstanders met ignobele motieven net even
werkelijk als ik. Ik zou niet weten op welken grond ik
van hen zou kunnen eischen, dat ze 'n andere houding
aannemen. We zijn van beide kanten nu eenmaal zooals
we zijn. Ben ik niettemin inconsequent genoeg om het
mij over deze zaak moeilijk te blijven maken, dan is
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de strijd slechts in schijn 'n zaak van zedelijkheid, feitelijk niets anders dan 'n worsteling om de macht.
Deze beschouwing is fataal voor het waardeleven. Ze
leidt onverbiddelijk terug tot, ze is in principe niets anders
clan loslating van alle waarden.
Wil men dit niet erkennen, dan staat men met haar
op het standpunt, waarop men doet alsof de dingen anders
waren dan men weet, dat ze zijn.
Wie waarde zegt, zegt iets anders dan werkelijkheid.
Waarden zijn niet, maar gelden voor het zijnde. Waardeeren veronderstelt 'n maatstaf, waaraan de te waardeeren werkelijkheid behoort te beantwoorden.
Wie prijs stelt op waardeleven, erkent implicite de
van alle werkelijkheid onafhankelijke geldigheid van
waarden. Wie streeft naar verwerkelijking van waarden,
neemt stilzwijgend aan, dat werkelijkheid en waarde
niet eeuwig tegenover elkaar behoeven te blijven staan,
maar op elkaar aangelegd zijn. En het waardeleven kan
te sterker en gaver zijn, naarmate deze overtuigingen
vaster gefundeerd zijn. Zonder deze basis stort het ineen.
Wie deze overtuigingen verloren heeft, houdt slechts
'n princi piëel waardelooze werkelijkheid over.
Het gaat niet aan het geestesleven tot 'n toevallige
eigenaardigheid van 'n werkelijkheidsverschijnsel te
maken, aan normen 'n enkel subjectieve geldigheid toe
te kennen en toch, anders dan bij wijze van spreken,
onderscheid te blijven maken tusschen het waardevolle
en het waardelooze.
Wanneer men niettemin aan dit onderscheid blijft
vasthouden, het waardevolle hooger stelt dan het waardebooze, ja van oordeel is, dat men dit behoort te doen,
met de werkelijkheid vrede heeft, omdat men er ook
gerealizeerde waarde in aantreft, en zich verplicht voelt
aan de realizeering van waarden mee te arbeiden — dan
is men op alle fronten in flagranten strijd met z'n eigen
beginselen. Men doet dan alsof men erkende wat men
feitelijk en welbewust ontkent.
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Er is niet aan te ontkomen : de ontkenning van de
geldigheid van absolute waarden en volstrekte normen
en van de mogelijkheid van hun realizeering in de werkelijkheid stelt den mensch voor het ontzaglijk dilemma :
waardeloosheid of schijnwaarde, bruut natuurleven of
pseudo-cultuur, loslaten van alle waarden of „doen alsof".

** *
Het is 'n hachelijke onderneming de diagnose te willen
stellen van de kwalen van den tijd, waarin men zelf
leeft. Ik weet heel goed, dat daar meer bij te pas komt,
dan ik hier te berde kan brengen. Ik ben zelfs overtuigd,
dat er meer aan vastzit, dan wij allen tezamen vermoeden.
Toch geloof ik niet mis te tasten, wanneer ik zeg, dat met
het bovenstaande een van de oorsprongen is blootgelegd
van de levensmisère van tallooze tijdgenooten.
Daar is vooreerst de groote menigte der volstrekt en
bewust gedesillusionneerden.
Ze laten zich niets meer wijs maken en maken zichzelf
niets meer wijs. Ze hebben radicaal gebroken met de
hooger wereld. Roekeloos alle banden verscheurend,
breken ze uit en storten ze zich op de werkelijkheid om
daarin te vinden verzadiging van vreugde.
Zonder succes. Men voelt zich steeds dieper onvoldaan.
Men blijkt niet in staat zich bij de gegeven werkelijkheid
neer te leggen. Men vervalscht de werkelijkheid, fantaseert
zich 'n werkelijkheid van wereld en menschen, die meer
aan de behoeften beantwoordt. Men vervalt van idealisme
tot illusionisme. Men fabriekt 'n surrogaat voor z'n
verloren idealen, dat hun plaats zal moeten innemen.
't Is er 'n caricatuur van en 'n onwillekeurige hulde.
Men erkent, ondanks zichzelf, dat men het buiten deze
niet stellen kaan.
Het verloochend geestesleven laat 'n groot ledig in
de ziel, dat door niets ter wereld aangevuld kan worden.
In 'n bestaan zonder idealen vindt men geen vrede.
'n Leven met idealen durft men niet aan. Velen zijn
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gelijkelijk buiten staat de geestelijke waarden volkomen
los te laten en ze wezenlijk vast te houden.
Men „doet" er aan, uit gewoonte, tengevolge van de
wet der traagheid, meegenomen door z'n omgeving,
onder den drang der omstandigheden, omdat men er
'n niet te versmaden ornament van het leven in waardeert, omdat men terugdeinst voor de leegte van hun
algeheele afwezigheid.
Maar men doet het met gelatenheid, meer dan met
enthousiasme. Bij sommige gelegenheden geeft men er
hoog van op, maar buitengewoon belangrijk vindt men
het eigenlijk niet. De verwachting van de vrucht dezer
bemoeiingen is niet hooggespannen. Elk opkomend élan
wordt gedempt door de heimelijke gedachte, dat het in
de werkelijkheid, zooals wij haar nu eenmaal kennen,
misplaatst is. Het loopt ten slotte toch altijd op niets
uit. De polsslag van het waardeleven is slap, het tempo
hoogstens als 'n sukkeldrafje. Van werkelijke opgewektheid is er geen sprake. Men voelt zich als 'n verslagene,
niet als een, die zeker is van de overwinning. De moed
ontbreekt om krachtig aan te vallen of dapper weerstand
te bieden. Men houdt de zaken gaande, maar de geestdrift om er zich geheel aan te geven ontbreekt. Men mist
de overtuiging, dat het geestesleven waarde heeft, meer
waarde heeft dan al het andere, dat het 'n offer, het offer
van het heele leven waard is : men gelooft niet aan de
geldigheid van absolute waarden, men vertrouwt niet
op hun realizeerbaarheid in de werkelijkheid.
Het aangrijpende en ontzettende van dezen tijd is
minder, dat zoovele duizenden het geestesleven resoluut
vijandig gezind zijn, dan dat aan breede scharen, die het
wel willen aanhouden, de bodem ontzonken is, waarop
het alleen krachtig en gezond tieren kan, dat ze het met
het geestesleven niet volkomen oprecht kunnen meenen
en „doen alsof".
*

*
^

Het zal, hoop ik, duidelijk geworden zijn, dat wat de
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mensch, te allen tijde, maar speciaal in onze dagen,
boven alles noodig heeft, is : vertrouwen, het vertrouwen,
dat de mysterieuze macht, waarvan we ons afhankelijk
weten, en die wereld en leven beheerscht, gericht is op
verwerkelijking van waarden.
Waar zullen we, zonder dit vertrouwen, den moed
vandaan halen om te midden van de puinhoopen eener
ineenstortende wereld den wederopbouw ter hand te
nemen ? Hoe komen we anders aan de kracht, die we
behoeven, om ook maar eeiiigszins te beantwoorden
aan de haast bovenmenschelijke eischen, die de ontwrichting van de samenleving ons stelt en wellicht bij toeneming
nog stellen zal ? Wat kan ons anders de opgewektheid
verleenen om altijd weer, tegen de zuiging naar beneden
in, den weg naar boven te blijven volgen, de machten
der ontbinding standvastig te weerstaan en de kiemen
van nieuwen opbloei, als het moet met ons leven, te
beschermen ? Zonder den moed en de kracht, de opgewektheid, het élan, de geestdrift tot het brengen van
offers, de volharding, de zekerheid van de overwinning,
die voortvloeien uit 'n waarachtig vertrouwen, staan we
radeloos te midden van de algemeene ontreddering en
zinken we weerloos al dieper in den chaos weg.
V.

Intusschen, wat we 't meest behoeven, zijn we 't
minst in staat onszelf of elkander te verschaffen. Zoo
ergens, dan worden we ons hier van onze volslagen machteloosheid bewust.
We zeggen het vertrouwen niet op bij besluit van onzen
wil. En we heroveren het niet bij besluit van onzen wil.
Het staat niet aan ons daarover te beschikken.
We kunnen onszelf en anderen opwekken, aansporen
om te blijven vertrouwen. We kunnen worstelen uit alle
kracht om het vertrouwen te behouden en te schragen.
Zelfs onze uiterste inspanning is ons van geen nut.
Zware wolken verbergen de zon voor ons gezicht.
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We vermogen er niets tegen. De geheimzinnige overmacht,
waardoor we ons ingesloten, waaraan we ons weerstandloos overgeleverd weten, verschrikt ons. Het heden is
troosteloos. De toekomst is donker. Alle vertrouwen
ontzinkt ons. We vinden het vreeselijk. Maar we kunnen
het niet veranderen, al begeeren we het nog zoo innig
en vurig.
Ook verstandelijke redeneering mist hier elke beslissende uitwerking. Als ons vertrouwen wankelt, is geen
betoog in staat het z'n vastheid te hergeven.
We vinden het dikwijls zoo heel dom niet-te-vertrouwen, en onze goede, trouwe vrienden weten tal van redenen aan te voeren om ons gerust te stellen. We kunnen
misschien tegen de logica van hun betoog niets inbrengen.
Trouwens, we hebben het onszelf ook al meermalen voorgehouden. Maar het belet de onrust niet over ons te
komen, noch het wantrouwen onze ziel in te nemen.
Dit pleit wordt beslecht in diepten van ons wezen
tot waar de heerschappij van de logica niet reikt. 't Zijn
andere machten dan de hare, waardoor de levenshouding
van den mensch wordt bepaald.
En als het vertrouwen postvat in onze ziel, dan verkeeren we niet onder den indruk, dat het de vrucht van
onzen arbeid is, die we binnenhalen. We begroeten het
niet met zelfingenomenheid en zelfvoldaanheid als product
van onze inspanning. De zon breekt door de wolken en
schijnt op onzen weg. Het is niet onze verdienste. We
hebben er part noch deel aan gehad. De verschrikkingen
zijn geweken. De onrust is van ons genomen. Het is
licht in ons en om ons. Vergezichten gaan lokkend voor
ons open. We weten ons met alles wat ons lief is veilig.
Het is alles tot ons gekomen, buiten ons toedoen, als
'n wondere, ons klein-makende genade, rijk en vrij.
Het gaat er mee, zooals het gaat, wanneer we liefde
voor iemand opvatten. Er wordt dan wel gesproken
van „kiezen". Maar het is veeleer 'n verkoren worden.
We hebben al die heerlijkheid niet gemaakt, maar gevonden. Wij hebben het niet gegrepen, maar het is ons
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in den weg getreden en het heeft ons gegrepen, ontroerd,
overweldigd. Het initiatief is niet van ons uitgegaan,
maar van 'n macht, die ons overmocht heeft.
Aangezien eigen voortreffelijkheid of begaafdheid hierbij geen rol speelt, vervalt elke reden, waarom de een zich
boven den ander zou verheffen. Hetzij men tot de „massa"
behoort, hetzij men 'n „uitzonderingsnatuur" bezit, of
meent te bezitten, het doet niets ter zake. We hebben
allen genade noodig. En daarom zijn we in de meestwezenlijke opzichten allen gelijkwaardig.

*

^

*

In z'n karakter van genade te zijn ligt de heerlijkheid,
de weelde van het vertrouwen. Dat karakter is er onafscheidelijk van. Wanneer we het niet als 'n genadegift
ontvangen hebben, bezitten we het in 't geheel niet.
Zoolang we het maar eenigszins beschouwen kunnen
als voortbrengsel van onzen eigen wil, is het geen echt
vertrouwen. Z'n kracht is gebroken. Z'n zekerheid is
•ondermijnd. Het is doodelijk gewond door den angel
van den twijfel. We worden geplaagd door de heimelijke
onrust, dat het misschien niets anders is dan 'n subjectieve inbeelding. 'n Mensch gelooft immers vaak zoo
gemakkelijk wat hij gaarne zou willen, dat waar was.
We zijn zoo dikwijls het slachtoffer geweest van dergelijken waan. Wat waarborgt ons, dat we ons niet weer
voeden met illusies ?
Er is niets, dat ons van deze zoo bij uitstek moderne
en als 'n geestelijke epidemie verwoestend om zich heen
grijpende kwaal kan bevrijden, behalve het ontvangen
van genade. Dan is het de geheimzinnige macht, waarvoor we huiveren, zelve, die ons heeft verkoren en begenadigd met 'n ontmoeting, waarin ze zich als 'n wonderlijk-weldadige deed kennen en waardoor ze aan alle
onzekerheid 'n eind heeft gemaakt.
Alleen hij is in staat werkelijk en ten volle te vertrouwen, die dit vertrouwen, met 'n huivering van
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verrukking nu, als 'n vrije genadegift heeft ontvangen
uit de hand van de hooger macht zelve.

VI.
Wat vertrouwen eigenlijk is, leeren we aanvankelijk
verstaan in het verkeer met menschen. De een zal het
slechter getroffen hebben dan de ander. Ook zijn niet
alle karakters er in dezelfde mate toegankelijk voor.
Veelal is de opgaande leeftijd er het rijkst aan. Maar er
is niemand, die nooit in 'n verhouding van vertrouwen
tot 'n medemensch heeft gestaan. Allen zijn we in de
levensgemeenschap, waarin we opgegroeid zijn, met
personen in aanraking geweest, die ons vertrouwen inboezemden.
Deze relatie is natuurlijk onbestaanbaar, wanneer we
den indruk hebben, dat iemand ons vijandig gezind is of
onverschillig tegenover ons staat. Er is echter nog heel
wat anders toe noodig dan eenige genegenheid.
We denken er niet aan iedereen, die ons welgezind is,
te vertrouwen. Het kan zijn, dat z'n gezindheid niets
meer is dan 'n willekeurige gril, 'n wankele stemming.
Het is mogelijk, dat iemands welwillendheid jegens ons
haar grond vindt in eigenbelang. Wat dit belang eischt,
hangt af van de omstandigheden. Deze kunnen elk
oogenblik veranderen. En daarmee zal z'n houding zich
wijzigen. Z'n belang kan alleen gediend worden, doordat
hij zich voortdurend aan de wisselende omstandigheden
aanpast. Hij moet er zich telkens naar regelen, zich e r op
instellen om er zich tegen te verweren of ze zooveel
mogelijk uit te buiten. Zoo wordt hij er zelf de speelbal
van. Hij wordt van buiten af bestuurd. Z'n heele zijn en
doen is de resultante van 'n spel van natuurkrachten.
Zoodra de toestanden zoo worden, dat hij er voordeel
in ziet, zal hij zich tegen mij keeren.
Mijn eigenbelang brengt mee, dat ik tegenover hem
steeds op m'n qui-vive ben. Ik moet er tegen waken, dat
ik geen dupe word als de wind uit 'n anderen hoek gaat
O. E. XX 10
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waaien. Ik kan van mijn kant het nuttigst-mogelijk
gebruik maken van de gunstige situatie, zoolan g ze aanhoudt, maar vertrouwen kan ik 'n wezen, dat enkel op
zelfhandhaving uit is, niet.
Ik ben eerst dan in staat iemand te vertrouwen als
ik op hem aan kan, op hem rekenen mag. En daartoe
heb ik noodig de overtuiging, dat hij zich richt naar 'n
doel, dat boven z'n eigenbelang uit gaat. Hij moet geacht
kunnen worden waarden te erkennen, wier verwerkelijking
hij hooger stelt dan den natuurdrang tot zelfhandhaving.
Als ik iemand vertrouw, ligt daaraan stilzwijgend ten
grondslag de veronderstelling, dat hij aan de hooger
waarden trouw zal blijven met opoffering van z'n eigenbelang, met verloochening van zichzelf. Vertrouwen
vindt alleen in iemand, die onder alle omstandigheden
z'n vastheid en eenheid van wil handhaaft, 'n waardig
object. Alleen wie door onderwerping aan 'n van elk nut
onafhankelijke norm innerlijke zelfstandigheid bezit, verdient vertrouwen.

.

*

^

*

Zulk vertrouwen op 'n ander kan in ons niet ontstaan,
zonder dat we zelf boven den natuurdrang tot zelfhandhaving uit rijzen.
Wanneer Ge zóó op iemand vertrouwt, en hij beschaamt
Uw vertrouwen, dan zijt Ge niet van oordeel, dat hij
alleen maar Anders gehandeld heeft dan gij verwacht
hadt, of anders dan U aangenaam zou geweest zijn.
Gij zijt er diep van doordrongen, dat hij anders gehandeld.
heeft dan hij had beh óóren te handelen. Gij constateert
niet alleen, dat hij onbetrouwbaar is. Maar Gij ontzegt
hem Uw achting en eerbied, omdat Gij van oordeel zijt,
dat hij z'n plicht verzaakt heeft. Vertrouwen veronderstelt 'n volstrekte verplichting tot betrouwbaarheid.
En nu is het niet mogelijk zulk 'n verplichting aan
anderen op te leggen en zichzelf er aan te onttrekken.
Wie vertrouwt, dat is : wie anderen tot vertrouwbaarheid
verplicht rekent, erkent daarmee voor zichzelf de geldig-
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held van absolute waarden. Doet men dit laatste niet,
dan kan men geen vertrouwbaarheid eischep en geen
vertrouwen stellen. Het een hangt onafscheidelijk samen
met het ander.
Dat kan natuurlijk geen reden zijn voor allerlei onbetrouwbare individuen om met 'n spreekwoord als :
„gelijk de waard is, vertrouwt hij zijne gasten", elke
verdenking van zich af te schuiven. Er is, ach, genoeg
wantrouwen, dat gerechtvaardigd, plichtmatig is.
Intusschen blijft het waar, dat het den mensch uiterst
moeilijk valt in anderen te gelooven aan edele motieven,
waar hij zelf ongevoelig voor is. Wie zelf slaaf is van z'n
zelfzucht, zal er niet licht toe komen op de zelfverloochening van anderen te vertrouwen. Hij ziet er niets anders
in dan bedrog of onnoozelheid. De laatste zal hij exploiteeren. Van het eerste is hij geen dupe. Met 'n air van
verfijnde menschenkennis en wereldwijsheid zal hij alles
zoo weten uit te leggen, dat er van den schoonen schijn
niets meer over blijft. Hij zal niet rusten voor hij den
naaste heeft neergehaald tot z'n eigen niveau.
Daarom is het een van de grootste zegeningen in ons
leven, wanneer we in aanraking komen met iemand, die
in staat is ons vertrouwen te wekken. Want daarmee
wordt tegelijkertijd het betere in onszelf wakker geroepen,
de verplichting erkend om vertrouwenswaard te zijn
als hij.
Het zal thans meteen duidelijk zijn, dat vertrouwen
nooit kan beteekenen de hoop op bevrediging van onze
zelfzucht. Wanneer onze hoop op niets anders gevestigd
is, vertrouwen we niet werkelijk. We vertrouwen iemand
niet omdat we verwachten, dat we 'n nuttig gebruik van
hem zullen kunnen maken voor ons eigenbelang, maar
omdat we hem en onszelf onder de gemeenschappelijke
verplichting weten hooger waarden te verwerkelijken en
ons verzekerd houden, dat hij zich in dienst daarvan stelt
en onze persoonlijkheid eerbiedigt als middel tot dat doel.

.
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We achten hem in staat onze zelfzucht te weerstaan, onze
belangen te schaden, onzen toorn te trotseeren, wanneer
het daarvoor dienstig mocht zijn. Dat vermindert ons
vertrouwen niet. Het omgekeerde is het geval.
Alleen wie vast genoeg van wil is en voldoende plichtsbesef bezit om z'n houding óók niet te laten bepalen
door de wisselende begeerten van mijn natuurlijke
zelfzucht, wie zich niet wil laten gebruiken als middel
voor mijn zelfhandhaving, boezem mij den eerbied in,
die de voorwaarde is voor vertrouwen. Alleen tegenover
zoo iemand kunnen we onszelf loslaten, uit ons zelfzuchtig
isolement treden, waarachtig gemeenschap houden, ons
vrijwillig onderwerpen, met volkomen vertrouwen ons
overgeven.
* *
^

Zulk 'n verhouding komt ons bovenmate begeerlijk
voor. Ons hart gaat er naar uit als naar 'n kostelijk stuk
levensbezit. Het is de atmosfeer, waarvoor we ons geschapen weten en waarin ons eigenlijke wezen eerst tot
z'n recht komen, z'n heerlijke gaven blij ontplooien kan.
Gretig grijpen we toe, wanneer we meenen, dat de
gelegenheid tot vertrouwen zich voor ons opent. Gulzig
genieten we van de verrukking.
't Is veelal slechts 'n korte vreugd.
't Behoort tot de bitterste levenservaringen telkens
tot de ontdekking te komen, dat ons vertrouwen misplaatst is.
't Ergste van alles is daarbij te moeten erkennen,
dat wijzelf tot deze verhouding zoo weinig bekwaam
zijn en dat we niet minder vaak teleurstellen dan we
teleurgesteld worden.
't Is wel vreeselijk, dat de voortgang van het leven
ons wantrouwend maakt. We sluiten ons op en af. We
ompantseren ons. We leggen 'n masker aan. We zullen
wel oppassen in het vervolg.
Toch kunnen we 't niet nalaten telkens opnieuw 'n
poging te wagen. Iederen keer wordt de hoop weer
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levendig, dat het ditmaal beter zal afloopen. Het verlangen naar 'n volkomen verhouding van vertrouwen
is in het menschenhart niet te dooven.
* * *
Het is van groote beteekenis, hier op te merken, dat
deze onuitroeibare behoefte niet bevredigd kan worden
door onpersoonlijke machten. „Vertrouwen op 'n macht"
is 'n uitdrukking zonder zin.
We kunnen er 'n figuurlijke beteekenis aan hechten.
We bedoelen er dan mee, dat we van die macht geen
kwaad duchten. We kunnen niet precies zeggen waarom,
maar we maken ons geen zorg, dat de dingen niet naar
onzen zin zullen gaan. We zijn er gerust op, dat onze
belangen niet in het gedrang zullen komen.
Maar het behoeft na al het gezegde geen betoog, dat
dit heel wat anders is dan het vertrouwen, waarvan we
spraken.
'n Macht is het principiëel onvertrouwbare. 'n Mensch
hoeft niet per se vertrouwbaar te zijn. Hij is het heel
vaak ook niet. Maar 'n macht kan het niet zijn. Alles
wat we als voorwaarde voor vertrouwen hebben leeren
kennen, is bij machten uitgesloten. Machten vertrouwen
elkander niet. Ze meten zich. Welke blijken zal de meeste
kracht te zitten en het dientengevolge zal winnen, is
af te wachten.
Vertrouwen is essentiëel 'n verhouding tusschen personen.
We hebben gezien van hoeveel belang het voor ons
is te leven in 'n volkomen verhouding van vertrouwen
op de geheimzinnige macht, waarvan we ons afhankelijk.
weten. Welnu, dat vertrouwen is slechts mogelijk, wanneer de macht, die ons lot en leven overmachtig beheerscht,
voor ons 'n persoonlijke macht is.
En het spreekt voor ons evenmin vanzelf, dat de
hooger macht 'n persoon is, als dat ze 'n persoon is,
waarop we vertrouwen mogen.
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We kunnen het een zoowel als het ander wenschen.
Misschien zijn we in staat onszelf tijdelijk te suggereeren,
dat het zoo is.
Het gelukt echter niet duurzaam ons te ontveinzen,
dat we ons wellicht maar wat wijsmaken. Heimelijk
worden we door wantrouwen gekweld. Vroeg of laat
breekt het door en gaat het schijnvertrouwen op de
vlucht.
Men zegt dan wel, dat zoo iemand z'n geloof verloren
heeft.
Hij heeft het nooit bezeten.
Autosuggestie is 'n wankele basis voor vertrouwen.
Niets kan het ons schenken, tenzij de hooger macht
zelve het in ons werkt.
Zal 'n gaaf en sterk vertrouwen ons deel worden, dan
moet de hooger macht ons tegemoet treden als volstrekt vertrouwbaar persoon.
VII.
Hier ligt de centrale beteekenis van de persoonlijkheid
van Jezus. Het is in het contact met hem, dat de christenen van alle eeuwen die genaderijke openbaring hebben
ontvangen, de zekerheid hebben verkregen in de hand
te zijn van 'n genadigen God.
Velen, die met nadruk, soms met ophef, verklaren
volgelingen van hem te zijn, schijnen juist deze beteekenis
niet te verstaan. Ze roemen het geneesmiddel, maken er
fanatieke reclame voor, maar kennen de kwaal niet,
waarvoor het genezing brengt. Ze beklagen er zich over,
dat het bij anderen zoo weinig waardeering vindt. De
zaak is echter meermalen deze, dat ze vreemdeling zijn
in hun eigen hart en dientengevolge den weg tot het hart
hunner medemenschen niet vinden kunnen. De eigenlijke
waarde van Jezus' persoon blijft hun vreemd. Daardoor
zijn ze buiten staat er anderen de waarde van te doen
beseffen.
We zullen moeten leeren, dat de behoeften, waarin het
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christendom voorziet, geen „christelijke" behoeften zijn,
maar algemeen-menschelijke. We zouden elkander dan
wellicht wat beter verstaan.
En dat is niet alleen noodig voor degenen, die „buiten"
zijn, zooals „apologeten" wel eens schijnen te meenen,
maar niet minder voor hen, die zich rekenen tot den kring
der aanhangers. Wanneer het christendom geen aanknoopingspunt vindt in het echt-menschelijke, dan blijft
het „buiten" den mensch. Dat is, zou ik meenen, klaar
genoeg, en het geldt voor allen gelijkelijk. Zoolang we
die echt-menschelijke behoeften niet hebben doorleefd,
kunnen we niet meer zijn dan schijn-christenen.
^

Tusschen Jezus' verschijning en ons liggen 'n paar
duizend jaren. Direct verkeer daarmee is natuurlijk niet
mogelijk. Discipelen uit de eerste hand kunnen we niet
zijn.
Toch is deze gestalte niet weggeschemerd in den nacht
van de tijden.
Ze heeft de
menschheid vergezeld
op haar
J
g
p
tocht door de geschiedenis. Ze heeft den geest geboeid
van rijken en armen, van beschaafden en onbeschaafden,
van de grootste geleerden en de eenvoudigste zielen.
Ze verkeert, duidelijk waarneembaar, in ons midden.
Ze heeft van haar beteekenis niets ingeboet. Op honderd
manieren, de meeste wel onnaspeurlijk, komen we onder
Jezus' invloed. We zouden het belangrijkste uit de historie
van twintig eeuwen, waarin ons geestelijk type wortelt,
te niet moeten doen om er ons aan te onttrekken. We
kunnen ons niet indenken, hoe onze wereld er uit zou
zien, indien hij er niet geweest was. De geestelijke stroomingen, die van hem uitgegaan zijn, hebben ook ons
bereikt. De bewegingen, die in hem hun oorsprong nemen,
werken in ons voort.
Van de gegevens omtrent zijn persoonlijkheid, die
langs vele, uiterst verschillende wegen tot ons komen,
zijn sommige zeerafgeleid, _andere meer oorspronkelijk.
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Het voornaamste is de Bijbel, met name het Nieuwe
Testament, bepaaldelijk de Evangeliën.
De wetenschap heeft, voor zoover haar middelen haar
dat veroorloven, uit te maken welke waarde al deze
bronnen bezitten voor 'n wetenschappelijke historiografie.
Er is materiaal bij in vormen, die ons totaal vreemd
geworden zijn, die we in 't geheel nog niet of slechts na
zware en langdurige studie langzamerhand beginnen te
verstaan. Jezus' persoonlijkheid bezit echter zoo groote
vitaliteit, dat ze zelfs door zoo weinig doorzichtige media
heen te voorschijn weet te breken en zich te doen gelden.
Uit de gegevens aangaande Jezus ontspringt in onzen
geest de intuïtie van 'n persoonlijkheid, zoo levend en
zoo reëel als welke ook in de historie.
Ons intuïtie-materiaal is zeer verschillend van dat der
discipelen uit de eerste hand. Het is, alles tezamen genomen, niet schaarscher, niet armer aan inhoud, niet minder
overtuigend dan het hunne. En die verhouding wordt
voor ons door de vruchtbare studiën van de laatste jaren
niet onbelangrijk gunstiger.
Natuurlijk kon er bij Jezus' tijdgenooten omtrent de

werkelijkheid van zijn uitwendige verschijning geen
twijfel ontstaan. Maar de zekerheid dienaangaande is
ons van geenerlei nut, wanneer we geen contact krijgen
niet zijn innerlijk leven, wanneer er geen persoonlijke
levensgemeenschap ontstaat. En dit innerlijk leven was
voor hen niet anders bereikbaar, de gemeenschap daarmee op geen andere wijze te verkrijgen dan door de intuïtie, die te voorschijn sprong uit de uitwendige gegevens,
waarover zij beschikten.
Voor ons is twijfel aan de historiciteit van Jezus wel
mogelijk. Maar wanneer het materiaal, dat ons beinvloedt, voldoende is om in ons onweerstaanbaar de
intuïtie te doen geboren worden van 'n concreet, reëel,
persoonlijk innerlijk leven, dat uit de geschiedenis op ons
aan komt, dan is natuurlijk de daarvan onafscheidelijke
werkelijkheid zijner uitwendige verschijning meteen gegeven.
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Jezus' tijdgenooten en allen, die hen benijden, loopen
gevaar aan het uitwendige te blijven hangen, zoodat het
wezenlijke hun ontgaat, terwijl ze toch meehen discipelen
van Jezus te zijn. 'n Voordeel van de veranderde situatie
is hierin gelegen, dat dit noodlottige zelfbedrog steeds
minder mogelijk is geworden. Wij kunnen ons niet zoo
gemakkelijk illusies maken. Wij kunnen van Jezus'
historiciteit geen zekerheid verkrijgen, wanneer we geen
deel hebben aan zijn innerlijk leven. Wij raken onzen
Jezus geheel en al kwijt, als we geen persoonlijke levensgemeenschap met hem houden.
Ik kan niet vinden, dat wij in eenig opzicht bij den
discipel-tijdgenoot achter zouden staan.

*

^

*

Allen, die met dezen persoon innerlijk contact hebben
gekregen, zijn door hem geïmponeerd, zooals door niets
anders in de wereld. Geen indruk, dien ze ooit ontvangen
hebben, is vergelijkbaar met de uitwerking van zijn verschijning.
Hij is ons in den weg getreden. Hij heeft ons overvallen en aangehouden. We zijn door hem vastgegrepen
en kunnen niet meer van hem los geraken. 'n Wondere
ontroering maakt zich van ons meester. Diepe ernst
komt over ons. We beseffen, dat deze ontmoeting 'n
keerpunt is in ons leven. We zijn ons bewust, dat de
groote crisis in ons bestaan is aangebroken. Het gevoel
bekruipt ons, dat we in gevaar verkeeren. Er ligt over dit
gebeuren de plechtigheid van beslissingen, zwaar van
onafwendbaar gevolg. In zijn tegenwoordigheid vaart
door ons heen de huivering voor 'n mysterieus geweld,
dat van hem uitgaat op onze ziel. Hier is 'n andersoortig
vermogen aan het werk dan we in het verkeer met dingen
en menschen hebben leeren kennen. We weten ons in
den greep van hooger macht. We staan vlak voor het
ongenaakbare, waarvan we ons algeheel afhankelijk
voelen.
De gemoedelijke Rabbi van Nazareth, de vriendelijke
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Leidsman, de groote Meester, de zoete „lieve Heer",
het behoort alles tot het rijk van de sprookjes. Zie maar
eens in het Nieuwe Testament en verder heel de geschiedenis door, hoe het bestaan van hen, in wier leven hij
komt, tot in z'n diepste grondslagen geschokt wordt. De
menschen worden met geweld weggeslingerd uit het
spoor, dat ze gewoon waren te volgen. Als 'n stormwind
houdt hij huis en keert hij alles ondersteboven, onweerstaanbaar. Jezus is 'n ontzagwekkende, om niet te zeggen :
schrikaanjagende verschijning.
Door zijn klare oogen, waarvoor we niets verbergen
kunnen, kijkt het wereldwezen ons aan. In zijn woord,
dat doorklinkt tot de oorsprongen van ons leven, vernemen we de stem van de geheimzinnige overmacht, die
soeverein het al beheerscht. In zijn gestalte treedt ons
tegemoet de drijfkracht, die in de diepte of uit de hoogte
of op den achtergrond de bonte processie der verschijnselen stuwt en regelt. We kunnen de erkenning niet afwijzen, dat in hem de macht, waartegen we niets vermogen
en in wier hand de beschikking ligt over ons gansche zijn,
zich aan ons openbaart. In zijn hart klopt het hart van
alle dingen. Zijn wezen is het wezen van het heelal. We
durven de mysterieuze almacht God noemen. Zooals
hij is, is God. Zijn gezindheid jegens ons is Gods gezindheid jegens ons.
Het is geen zaak, maar 'n persoon, waarvan we volstrekt afhankelijk zijn.
*
*
^

Deze persoonlijke almacht openbaart zich in Jezus als
'n persoon, die waarden wil.
Jezus verklaart, dat het Zijn spijze is den wil des Vaders
te doen, die Hem gezonden heeft. Wat die wil inhoudt,
kan ons in het verkeer met Jezus niet lang verborgen
blijven.
Zijn gansche leven is gericht geweest op de verwerkelijking van waarden. Dat is het ééne, groote doel, waaraan
Hij Zijn kracht heeft gewijd.
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Hij worstelt levenslang met alles wat het ontstaan
en den bloei van geestelijk leven zou kunnen verhinderen.
Hij ontziet niemand en niets. Hij vervolgt den vijand
tot in z'n diepste schuilhoeken, erkent hem in al z'n
gedaanteverwisselingen, ontmaskert hem in z'n bedrieglijkste vermomming. Hij bindt den strijd aan tegen
elken vorm van zelfzucht en wereldzin. Hij wil tot iederen
prijs voorkomen, dat de menschen zullen opgaan in de
feitelijkheid van het materiëel en psychisch bestaan.
Hij wil beletten, dat ze zich zullen opsluiten in den kring
van het natuurlijk leven. Alles wat ze binnen die sfeer
kunnen bereiken stelt Hij als schijnwaarde aan de kaak.
Hij opent het oog voor de ijdelheid van wereldsch genot
en de voosheid van aardsch bezit. Hij wil de bekoring
breken, die naar den afgrond lokt. Hij wil de banden losmaken, die den mensch gevangen houden in de wereld
der vergankelijke dingen en hem meesleepen in hun ondergang. Hij heeft er alles op gezet om te verhinderen, dat
wij door toe te geven aan onze natuurlijke begeerten
en te volharden in ons natuurlijk bestaan onzen adel
zouden verloochenen en onze bestemming zouden missen.
Hij wekt en versterkt de betere gevoelens. Hij doet 'n
beroep op ons beter ik. Hij brengt ons tot bewustzijn
wat we eigenlijk behoeven. Hij vestigt de overtuiging,
dat we ons leven alleen kunnen behouden op voorwaarde,
dat we het verliezen, onszelf verloochenen in dienst
van hooger waarden, ons onderwerpen aan de normen van
het geestesleven.
De werkelijkheid bezit in Zijn oog geen eigen waarde,
het natuurlijk bestaan mist voor hem op zichzelf alle
beteekenis. Waarde en beteekenis krijgt dit alles slechts
op voorwaarde, dat het als materiaal gebruikt wordt
tot verwerkelijking van 'n rijk van eeuwige waarden.
Zijn streven is zoo absoluut en zoo energiek gericht
geweest op het aankweeken van geestesleven, Hij heeft
de waardeloosheid van de werkelijkheid zoo principieel
en zoo indrukwekkend gepredikt, dat het sindsdien niet
meer mogelijk is de werkelijkheid met denzelfden blik
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te zien als vroeger. De werkelijkheid, buiten verband met
het rijk der waarden, is voorgoed gebrandmerkt als
„wereld", in 'n beteekenis, die dit woord eerst door
Jezus' appreciatie heeft gekregen.
***

Aan Hem wordt ons duidelijk niet alleen, dat de
persoonlijke oppermacht waarden wil, doch ook, dat Zij
tot de volledige realizeering daarvan in de werkelijkheid
in staat stelt.
Jezus heeft dit in Zijn eigen leven bewezen.
Te midden van de zwaarste verzoekingen is Hij trouw
gebleven aan den wil des Vaders. Onafgewend heeft Hij
den blik gericht gehouden op het doel, dat Hij zich had
voorgesteld. Geen macht ter wereld bleek in staat Hem te
doen afwijken van den rechten weg. Onder de meest
bezwarende omstandigheden werkt hij ongehinderd voort
aan Zijn levenstaak. Hij blijft, trots de bitterste teleurstelling, volharden. Onder alle tegenslagen, staat Hij
onwankelbaar in de zekerheid, dat de rechtvaardige zaak
niet ondergaat en dat het doel bereikt wordt. Hij overwint alle moeilijkheden en breekt elken tegenstand. In
ie deren strijd draagt Hij de zege weg en elk verlies zet
Hij om in winst.
We stemmen onmiddellijk toe, wanneer Hij, gevangen
en gebonden voor Zijn rechter staande, den koningstitel
aanvaardt. Hij is boven de macht van de wereld uitgerezen. Innerlijk zelfstandig, niet als onderworpene, maar
als heerscher beweegt Hij zich te midden van de werkelijkheid, die Hij dienstbaar maakt aan Zijn verheven
roeping. Hij is volkomen vrij, omdat Hij zich geheel
geven kan.
Zelfs de dood vermag niets tegen Hem. Ook tegenover
den laatsten vijand is Hij de meerdere. Als Hij aan het
kruis den geest geeft, kan Hij met volle recht getuigen :
het is volbracht. Hij weet, dat dit laatste offer, deze
gehoorzaamheid tot in den dood niet den ondergang van
Hemzelf en van Zijn levensarbeid, maar Zijn volledige
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triomf beteekent en de voltooiing is van het werk, waartoe
de Vader Hem gezonden heeft.

V I I I.
Waarden zijn geen waandenkbeelden, normen geen
dwangvoorstellingen. Geestelijk leven is geen toevallig
product van 'n mechanisch proces, niet 'n ook voorkomend geval, geen vluchtig verschijnsel in de tijdelijke
reeks van oorzaken en gevolgen, zonder centrale beteekenis en buiten verband met het geheel. Het wortelt
in den wil van den persoon, in Wiens macht alle dingen
zich bevinden, van Wien wijzelf in allen deele afhankelijk
zijn. Hij heeft de werkelijkheid, wier oppermachtige
beheerscher Hij is, op de realizeering er van ingericht, de
mogelijkheid geopend aan de werkelijkheid waarde te
geven.
Deze zekerheid, in den omgang met Jezus verkregen,
brengt 'n nieuw element in onze verhouding tot de hooger
macht.
Ze wil waarden. Ze wil waarderealizatie. Ze stelt er
de gelegenheid toe open. Ze wil natuurlijk, dat ook wij

van die gelegenheid het rechte gebruik maken, ons regelen
naar normen, ons wijden aan de verwerkelijking van
waarden, ons leven verhoogen tot geestesleven.

De verplichting daartoe hebben we ook voorheen
gevoeld. Het recht van dien eisch hebben we ook tevoren
innerlijk erkend. We bezaten alreeds de overtuiging,
dat we er aan behóórden te gehoorzamen.
Ook is de ontdekking volstrekt niet nieuw, dat er
aan die gehoorzaamheid te allen tijde heel wat ontbroken heeft. We weten wel, dat onze tekortkomingen
vele zijn. We hebben onze gebreken. We zijn nu eenmaal
niet volmaakt.
Aangenaam vinden we dat nu juist niet.
We nemen ons zoo nu en dan voor weer eens bizonden
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ons best te doen. Den eenen keer komt er wat meer van
dan den anderen.
Verder trachten we ons in den toestand te schikken.
En meestal gelukt het ons niet al te slecht.

*

**

Het blijkt nu evenwel, dat we ons, voor we met Jezus
in aanraking kwamen, nooit voldoende klaar gemaakt
hebben, welke de verplichting is, die op ons rust. In Zijne
gemeenschap leeren we pas ten volle den omvang en de
diepte verstaan van den eisch, die ons gesteld wordt.
Hij maakt ons geestelijk-zedelijk eerst recht wakker.
Beter dan ooit beseffen we, dat het niet te doen is
om uitwendige gedragingen, maar om innerlijke gezindheid. We gevoelen, dat het niet gaat om de nakoming
van 'n reeks geboden, maar om onze geestelijke gesteldheid als eenheid, niet om hetgeen we doen, maar om
hetgeen we zijn.
We worden gewaar, dat onze duurste plichten heel

vaak nauwelijks te formuleeren zijn, maar fijn aangevoeld
en met tact, krachtig en teer, volbracht moeten worden.
Hij doordringt er ons van, dat het er op aan komt ons
zonder voorbehoud te richten naar het hooge doel, dat
voor ons is opgegaan, zooals Hij ; onszelf volkomen te
bezitten om ons geheel daaraan te kunnen geven, zooals
Hij ; met rustelooze activiteit en nimmer verslappende
energie al het gegevene in ans en om ons aan te wenden
in dienst van het geestelijke, ter verwerkelijking van den
wil van God, zooals Hij ; i. é. w. persoonlijkheid te zijn,
zooals Hij.
En nu we de norm zoo klaar voor ons hebben, worden
eerst recht de afwijkingen openbaar.
In het licht van Jezus' normatieve persoonlijkheid
worden we pas gewaar hoe talrijk onze tekortkomingen,
hoe groot onze gebreken, hoe verregaand onze onvolmaaktheid wel is. Hier vallen alle drogredenen weg.
Geen uitvluchten baten meer. Het is gedaan met onzen
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eigenwaan en onze zelfingenomenheid, met onze eigengerechtigheid en onzen hoogmoed.
Jezus maakt ons geweten niet alleen scherper en fijner,
Hij is ook de oorzaak, dat het nadrukkelijker, dreigender,
strenger, onverbiddelijker gaat spreken.
We hebben ons nooit zóó verplicht geweten als bij
de ontmoeting met Hem. We kunnen Hem niet aanzien,
zonder in het diepst onzer ziel te erkennen, dat we zoo
behoorden te zijn als Hij. We voelen ons innerlijk onweerstaanbaar bewogen het recht van dien eisch te affirmeeren. We weten er ons absoluut toe gehouden, onvoorwaardelijk er aan gebonden.
We moeten wel diep gezonken, wel grondig bedorven
zijn om niettemin tegen zulk 'n eisch ons te verzetten,
van zulk 'n norm af te wijken. Daar is geen vergoelijking
voor te vinden. We voelen onze ongehoorzaamheid als
'n zware, ernstige schuld op ons wegen.

*

*

Ons schuldbesef nu krijgt nog 'n geheel ander karakter,
zoodra we onder den invloed van Jezus dezen eisch
leeren kennen als den persoonlijken wil van de mysterieuze
oppermacht, waarvan we ons volstrekt afhankelijk
weten.

De geestelijke normen deelen in het ontzag, den
schroom, den eerbied, waarmee God ons vervult. We
denken er aan met de geheel eigensoortige huivering, die
Hij alleen in ons wekken kan. Het is met Hem, dat de
afwijking van de normen ons in conflict brengt. We verzetten er ons door tegen Hem. Ongehoorzaamheid aan
de wet wordt 'n breuk met de heilige Majesteit.
De afstand tusschen Hem en ons heeft ons nooit zoo
groot, de kloof, die ons van Hem scheidt, nooit zoo onoverbrugbaar toegeschenen.
Misschien is, zonder dat we er ons bewust van waren,
deze schuld wel altijd 'n belangrijke factor geweest in
onze beduchtheid voor Hem.
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We wisten wei wat schuld is tegenover andere menschen, tegenover onszelf, tegenover 'n wet of 'n orde.
Dit schuldgevoel was ons onbekend.
In de aanraking met Jezus verbindt zich het besef
er mee van onrein, bevlekt te zijn, van de heilige Majesteit
zoo niet onder de oogen te kunnen komen. Ze stoot ons
af. Haar toorn rust op ons. We leeren onze schuld kennen
als zonde.
En de behoefte ontwaakt aan verzoening en verlossing.
Hij, die de behoefte wekt, schenkt ook haar vervulling.
Zijn eenig doel is ons vatbaar, ontvankelijk te maken voor
Zijn hoogste gave.
Jezus zoekt de verlorenen en afgedwaalden. Hij daalt
af tot de diepstgezonkenen. Hij is met innerlijke ontferming bewogen over de slaven van zelfzucht en zinnelijkheid, van hartstocht en wereldliefde.
Hij beweldadigt hen, doch niet zooals zij dat zelf
zouden willen.
Hij veroordeelt hen, maar brengt hen niet tot wanhoop.

Hij ontdekt hen aan zichzelf, opdat zij zouden bedenken
wat tot hun vrede dient.
Geen onwil brengt Hem van de wijs. Hij laat zich door
het ergste niet afschrikken. Zijn liefde is door geen vijandschap te dooven. Zij geeft niemand op. Ze laat haar voorwerp niet los. Ze stelt Hem in staat' tot eindeloos geduld.
Hij ziet niet op tegen het zwaarste offer. Liefde is de
eenige drijfkracht in dit leven. Alles wat Hij doet, alles
wat van Hem uitgaat, is liefde. Hij is liefde, geheel en al.
We hebben wel eerder liefde ondervonden, maar alle
menschelijke liefde is er slechts 'n flauwe afschaduwing
van. Hier is iets hoogers en heerlijkers dan alles wat we
kennen. Het is de persoonlijke oppermacht, die zich in
Hem met vaderlijk erbarmen, met moederlijke teerheid
tot ons neerbuigt.
Hij openbaart zich aan onze ziel als een, die geen lust
heeft in den dood des zondaars, maar daarin, dat hij zich
bekeert en leeft. Het is Zijn onveranderlijke wil menschen,
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die dreigen onder te gaan in waardelooze werkelijkheid
te redden door hen in Zijne gemeenschap op te nemen en
deel te geven aan wat eeuwige waarde heeft. Zelfs onze
zondige onwil kan daarin geen wijziging brengen.
In de gemeenschap met Jezus weten we ons doemwaardige zondaars en tevens voorwerp eener almachtige,
eeuwige liefde. Hij stoot ons af en trekt ons onweerstaanbaar aan. Hij doodt ons en maakt ons levend. Hij
verschrikt en zaligt ons.
Dat is het wonderlijkste, het meest bovenmenschelijke,
bovenwereldsche, Goddelijke, waarmee we ooit in aanraking kwamen.
Hier wordt alle verzet gebroken. Geen macht ter wereld
is daartegen bestand.
Alles om ons en in ons, dat scheiding maakte tusschen
de alvermogende persoonlijkheid en ons, is uit den weg
geruimd. Hij heeft het zelf gedaan. Alle schuld is bedekt.
Alle overtredingen zijn vergeven. Alle zonde is verzoend.
De gemeenschap is hersteld.
Hier kan het verlies van het leven, dat onvermijdelijk is
om het te vinden, plaatsgrijpen. Hier laten we onszelf
volkomen los. Hier is niets meer, waartegen we ons te
verweren zouden hebben. Hier is absolute en vrijwillige
onderwerping, algeheele overgave. Hier ontstaat het onvoorwaardelijk en onbegrensd vertrouwen, waarin elk
ander vertrouwen z'n grondslag en kroon vindt.
En we zijn er volstrekt van verzekerd, dat dit alles
niet uit onszelf is.
De zondaar, die in de gemeenschap met Jezus vrede
heeft gevonden, staat in de muurvaste overtuiging, dat
het de hooger macht zelve is, die het hem als 'n aanbiddelijke, wondere genade geschonken heeft.

*

^

*

Wat is het aan, in Jezus, waardoor dit teweeggebracht
wordt ?
De vraag ligt voor de hand. Ze heeft wel eens aanleiding
0. E. XX 10
4
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gegeven tot interessante, zelfs belangrijke onderzoekingen
en getuigenissen.
Toch is het niet mogelijk er 'n afdoend en eenstemmig
antwoord op te verkrijgen.
Beslist verkeerd is het 'n bepaalden kant van Zijn
persoonlijkheid,. zekere eigenschappen, daden, woorden
te isoleeren en als het wezenlijke apart te zetten. We
moeten vooral niet zweren bij 'n bepaalde verzameling
van Bijbelteksten. Wie scheiding maakt tusschen de
gegevens omtrent Jezus' persoon, loopt altijd gevaar
Zijn beeld te verminken en geestelijke schade teweeg te
brengen.
Hoe weet Ge, dat het juist deze trekken en deze trekken
alleen zijn, die het bij U gedaan hebben ? Men kan nooit
volledig en nooit met volkomen zekerheid naspeuren
waardoor de indruk, dien de eene persoon op den anderen
maakt, bepaald wordt. Hit zijn meestal niet op den
voorgrond tredende, in het oog vallende, scherp waargenomen eigenaardigheden, die den diepsten, beslissenden
en blijvenden invloed oefenen, maar slechts terloops
opgemerkte en spoedig vergeten of in 't geheel niet tot
ons bewustzijn doorgedrongen kleine en fijne trekjes,
ervarinkjes, waarvan we ons geen rekenschap geven,
ternauwernood geven kunnen.
Bovendien is de weg, waarlangs de eene mensch toegang tot 'n persoon verkrijgt, dikwijls zeer verschillend
van dien, waarlangs 'n ander hem bereikt. Niet alle
menschen zijn even ontvankelijk voor dezelfde uitingen,
aanwijzingen, openbaringen. Wat hier veelzeggend is,
kan ginds sprakeloos zijn. Wat in het eene geval als
hoofdzaak moet gelden, kan in het andere van bijkom=stige beteekenis wezen. Dat is nooit van te voren uit te
maken. Overeenstemming hierin is onbereikbaar. Ze is
ook onnoodig.
Aan den anderen kant lijkt het mij niet geheel juist,
hoeft het althans nadere toelichting, wanneer men spreekt
van den totaalindruk van Jezus' persoon.
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Het is, om gemeenschap met Hem te krijgen, niet
noodig de totaliteit van de gegevens te overzien en te
verwerken. Het kan zijn, dat men levenslang met iemand
omgaat, en toch vreemd aan hem blijft. En het kan zijn,
dat één ontmoeting voldoende is om levend contact tot
stand te brengen.
De Samaritaansche vrouw, Zacheüs, de groote zondares, ze hebben van Jezus verschillende ervaringen
opgedaan en de een kende die van den ander niet. En
toch hebben ze, ieder door middel van het eigen ervaringsmateriaal, gelijkelijk in heilrijke gemeenschap met Hem
gestaan. Men kan 'n Nieuwtesta.menticus zijn, gespecialiseerd op de Evangeliën, zon der met Jezus in wezenlijk
contact te komen. En het is mogelijk, dat iemand innig
en eeuwig met Hem verbonden is, die niet meer dan
enkele woorden van Hein opgevangen heeft.
Hier zit in elk deel het geheel. In één zielvol woord
kan de gansche persoonlijkheid tintelen. Het komt er
maar op aan, dat ons gemoed afgestemd is op de invloeden,
die het juist ondergaat. Alle menschelijke berekening
schiet hierbij te kort. We zijn aangewezen op goddelijke
leiding, die haar eigen wegen volgt.
Daar is reeds mee gezegd, dat ieder ten slotte toch z'n
eigen bloemlezing maakt uit de gegevens omtrent den
persoon van Jezus. Ieder christen heeft, in 'n zin, die
nu niet meer misverstaan kan worden en niet subjectivisme en allerlei andere gevaarlijke ketterijen niets te
maken heeft, z'n eigen Jezus.
Maar dit sluit tevens in zich, dat we het beeld, 't welk
we ons van Jezus tot op heden hebben gevormd, niet
als af mogen beschouwen of normatief maken voor
anderen. Het noopt mij niet 'n enkel woord terug te
nemen van hetgeen ik zooeven gezegd heb tegen het
maken van scheiding tusschen de door Gods bestuur
in de wereld werkende en van buiten tot ons komende
gegevens. 't Beweegt ons integendeel ons open, ontvankelijk te houden voor wat God ons door Zijn Geest
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nader van Jezus wil openbaren. 't Is reeds zoo vaak gebleken, dat hetgeen eerst dood scheen later van leven strak
gespannen bleek te staan, "dat wat aanvankelijk niets
zei na eenigen tijd van de grootste beteekenis voor ons
werd. Zeker is het, dat we er geestelijk bij winnen, wanneer onze Jezus-ervaring rijker wordt en 'n werkelijken
totaalindruk naderbij komt.

*

^

*

Het spreekt vanzelf, dat 'n denkend en sprekend
mensch uitdrukking zal trachten te geven aan wat hij
in de gemeenschap met Jezus doorleeft. Hij zal het alles,
zoo mogelijk, samenvatten in den titel, dien hij aan Hem
toekent.
Men heeft Hem b.v. genoemd : de Christus, de zoon
des menschen, de zoon van God, het vleeschgeworden
Woord. In elken kring gebruikte men de begrippen,
waarover men beschikte, de woorden, waarmee men
vertrouwd was en die ieder verstond.
Geen van al deze uitdrukkingen leeft meer voor ons,
zooals ze leefden voor hen, uit wier denkwereld ze afkomstig zijn. Wanneer ik heden ten dage zeg, dat Jezus
de Christus is of de Logos, dan is dit voor de overgroote
meerderheid van de menschen precies het omgekeerde
van 'n verduidelijking. Men weet niet wat men daarbij
denken moet, of ook : men maakt er maar wat van en
denkt er heel wat anders bij dan oorspronkelijk bedoeld
werd. We moeten opzettelijk, dikwijls ten koste van veel
studie, de beteekenis van de traditioneele titulatuur
van Jezus opsporen. Voor we haar met zin kunnen gebruiken, zijn we verplicht er ons kunstmatig in te denken
en in te werken, wat lang niet iedereen gelukt. We behelpen er ons mee. We maken er dankbaar gebruik van omdat
we over niets beschikken, dat beter bruikbaar is. Maar
we blijven er vreemd aan : het is niet onze eigene taal,
niet de taal, die de menschheid van nu spreekt en —
verstaat.
Ons heele overgeleverde christologisch materiaal ligt
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in den smeltkroes. Het kan en mag daar echter op den
duur niet bij blijven. 'n Christologie is in het bestaan van
de christenheid geen overtolligheid. Het is haar taak,
het is speciaal ook de taak van de theologie aan de
christelijke levenservaring uitdrukking te geven met
behulp van de begrippen en in de taal van den eigen tijd.
Die taak kunnen we niet van ons afschuiven, maar
het laat zich niet aanzien, dat we haar spoedig zullen
kunnen vervullen.
Men hoort telkens weer eens van dezen en genen
theoloog zeggen : hij is nog niet klaar met de christologie.
Ik wil het gelooven.
Hoe stelt men zich dat eigenlijk wel voor ? 'n Christologie is toch niet iets, dat in de maak kan zijn op 'n
atelier, zooals de Parijsche mode. Het is niet iets, waar
'n geleerde of gemeenschap van geleerden „mee bezig
is". Het is iets, dat komt, niet, als de professor hard werkt,
maar als de tijd, Gods tijd daar is.
We kunnen voorshands niets meer verrichten dan
voorwerk. Het belangrijkste, dat voor de voltooiing
noodig is, ontbreekt : 'n machtige opbloei van christelijk
leven, waarvan de christologie de neerslag kan zijn en
'n stel van algemeene begrippen, 'n voorraad van wereldbeschouwingsmateriaal, evident in zeer ruimen kring.
Gelukkig, dat Jezus met Zijn werk niet hoeft te wachten op de nieuwe christologie. Gelukkig, dat wij er niet
op hoeven te wachten om Zijn invloed te ondergaan.
Gelukkig, dat Hij nog altijd zooals ten tijde van den
blindgeborene de oogen kan openen, zonder dat we
precies weten te zeggen wat en wie Hij is.
Wie waarachtige gemeenschap met Hem houdt, dien
valt daardoor nu, evengoed als in iedere eeuw, 'n openbaring ten deel van de huiveringwekkende almacht,
die ons omringt en doorgrondt. Hij durft niet alleen weer
te spreken van „God", maar Hem den naam van Vader
te geven. Het vertrouwen is herwonnen. Want God is
Liefde.
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IX.
Tusschen 'n leven met en 'n leven zonder vertrouwen
is er meer verschil dan overeenkomst.
De herstelling van de rechte verhouding tot God
doet ons als nieuwe menschen leven in 'n nieuwe wereld.
't Is 'n wedergeboorte, 'n herschepping.
De komst van Jezus in het leven van den christen,
is het keerpunt in z'n geschiedenis. De komst van Jezus
in de wereld is voor hem de centrale gebeurtenis in de
wereldhistorie.
Denkers en kunstenaars van alle eeuwen onzer jaartelling hebben hun groote krachten gewijd aan de schildering van de heerlijkheid van het christelijk vertrouwensleven. Daarover is er 'n onafzienbare reeks ontroerende getuigenissen, ook van eenvoudige zielen.
Ik wil hier niet pogen op mijn wijze iets daaraan toe
te voegen. Maar 'n aanwijzing, zij het ook kort, dor en
fragmentair, van enkele hoofdlijnen der structuur van
dit leven mag niet achterwege blijven.
De wereld is voor ons niet langer 'n bloote feitelijkheid. Wij zelf zijn niet meer 'n feit onder feiten, 'n schakel
in de reeks van oorzaken en gevolgen, 'n toevallig product van 'n blind spel van krachten.
De wanden van onze gevangenis in de werkelijkheid
zijn doorbroken. We hebben gezien de glorie, ondergaan
de stralende bekoring van 'n rijk van eeuwige waarden.
We zijn verzekerd, dat de almachtige, die deze waarden
verwerkelijken wil, 'n werkelijkheid heeft geschapen, die
daarop ingesteld is. De werkelijkheid is gericht naar 'n
doel.
Ze heeft het leven niet toevallig voortgebracht. Ze is
er op aangelegd. Het is door God gewild. Het leven is
'n organizeering van de werkelijkheid als middel tot het
realizeeren van waarden.
In ons persoonlijk menschelijk leven bereikt die organizeering haar eindpunt en zijn alle gegevens daartoe
aanwezig. Wij zijn bedoeld. Wij zijn door God bestemd
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tot Zijn medearbeiders. Wij zijn het voorwerp van Zijn
zorg. Wij drijven niet voort op den stroom van den tijd.
De wortels van ons ik liggen vast in Hem, die het wezen
is aller dingen. Er is contact tusschen ons centrum en
het centrum van het universum. We zijn opgenomen in
'n eeuwig verband. Ons leven is met Christus verborgen
in God.
We staan met het beste, dat in ons is, niet tegenover
'n overmacht, die er onverschillig voor is, het doemt tot
onvruchtbaarheid, het aan de vernietiging prijs geeft.
Het is niet iets bijkomstigs, maar het wezenlijke in alle
gebeuren. Ons waardeleven heeft kosmische beteekenis.
Wanneer men het ethische niet opvat in den breeden en
diepen zin van het normatieve en er geen andere dan
subjectief-psychologische beteekenis aan toekent, is 'n
ethische religie 'n caricatuur van echte religie en verdient de ethische richting ten volle den stortregen van
verwijten, waaraan het haar nooit ontbroken heeft.
Ik zou niet durven verzekeren, dat dit kosmische element
onder de ethischen altijd behoorlijk tot z'n recht is
gekomen.
De ethisch-religieuze mensch staat vast in de overtuiging, dat alles op waardeleven is ingericht. We zijn niet
overgeleverd, maar we worden geleid. Onze aankomst
is verzekerd. Ons leven heeft 'n zin en 'n doel : verheerlijkt te worden tot geestelijk leven. We zullen onze
bestemming niet missen. We weten ons in de hand van
Hem, die trouwe houdt tot in eeuwigheid. Hij heeft Zijn
werk aan ons begonnen en Hij laat niet varen de werken
Zijner handen.
In dat vertrouwen kunnen we werken alsof alles van ons
afhing. En wachten, alsof niets van ons afhing. Dit
„doen alsof" is geen wanhopig capituleeren voor de werkelijkheid, het berust op de blije gewisheid van haar
uiteindelijke onderwerping.
We ontvangen de kracht om te arbeiden op de plaats,
waar wij juist gesteld zijn, en met de gaven, die wij juist
ontvangen hebben, verzekerd, dat onze arbeid, hoe

56

VERTROUWEN.

gering hij schijnti, blijvende beteekenis heeft en eeuwige
vrucht afwerpt.
We worden in staat gesteld om de verzoeking ons
eerstgeboorterecht te verschacheren voor 'n schotel
linzenmoes te weerstaan, om te gehoorzamen aan de
stem van ons geweten en daarvoor de heele wereld der
vergankelijke dingen te verloochenen, het zwaarste
offer te brengen als God het van ons eischt we doen het
niet voor 'n hersenschim, de Heer zal voorzien:
We geven den moed niet op als het heden triest en de
toekomst dreigend is. Ook als wij God loslaten en we
troosteloos terneer zitten, weten we in het diepst van
onze ziel, dat Hij ons niet loslaat. Ook als wij niets anders
zien dan verwarring en ontbinding en wegzinking, houden
we ons vast als ziende den Onzienlijke.
Wij hoeven, om voor wanhoop bewaard te blijven, ons
oog niet te sluiten voor de jammerlijke werkelijkheid.
We kunnen het wee van zware tijden doorleven als de
barensnood voor 'n betere toekomst.
God regeert, ook onder de grootste beroeringen. Geen

macht rukt Hem de teugels van het wereldbestuur uit
de handen. Hij werkt onder alles, en trots alles, en door
alles voort. Zijn plan wordt volvoerd. Het vast gebouw
van Zijn gunstbewijzen rijst naar Zijn gemaakt bestek
tot in eeuwigheid en het laatste woord in alle dingen
is aan den God en Vader van onzen Heer Jezus Christus.

*

^

*

En nu komen de bedenkingen aanzetten. In groote
menigte, veelsoortig van aard, dringen ze onstuimig op.
Laat ik er 'n heel enkele van noemen.
Waarom ziet Ge de openbaring van het diepste en
eigenlijke wezen van het universum juist in den persoon.
van Jezus en niet in 'n tijger, of in Nero, of in 'n krankzinnige, of in 'n melaatsche, of in 'n middelmatigen
willekeurling ?
Waarom in Jezus en niet in Boeddha, of Mohammed,
of in eenige andere groote figuur uit de geschiedenis ?
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Hoe ontwart Ge het kluwen van problemen, dat besloten ligt in de voorstelling van 'n persoonlijk God ?
Hoe ontkomt Ge aan al de moeilijkheden, die samenhangen met Uw opvatting van den persoon van Jezus ?
Wat vangt Ge aan met het complex van puzzles, dat
voortvloeit uit Uw zondebegrip ?
Waarom is het, zelfs al geven we het door U aangewezen
doel der historie toe, noodig, dat er überhaupt historie
is ? Waarom moeten die waarden gerealizeerd worden ?
Waarom zijn ze dat niet van eeuwigheid ?
Hoe is de ernst, de realiteit van den zedelijken strijd
te rijmen met de van te voren vaststaande zekerheid
van z'n uitkomst ? 1-loe zijn de veronderstellingen van
het zedelijk leven overeen te brengen met die van het
religieuze 7
Hoe komt het, dat al deze redenaties noodig zijn en de
waarheid in al deze vitale kwesties niet voor iedereen
onmiddellijk evident is ?
Wat beduidt het, dat den een het vertrouwen geschonken wordt en den ander niet ?
Zoo melden de bedenkingen zich aan, de eene na de
andere, soms 'n aantal tegelijk.
Ze komen te laat.
Ik zal niet zeggen, dat ze zonder belang zijn. Het is
onvermijdelijk en het is belangrijk, het is de moeite waard
er zich ernstig mee bezig te houden. Ze kunnen het ons
moeilijk genoeg maken als we er geen weg mee weten.
En het is 'n opluchting, wanneer we er in slagen de
bezwaren op te heffen en de vragen te beantwoorden.
Toch is dit alles slechts van secundair belang. De
beslissing is gevallen, onze levenshouding is bepaald.
Het kan in onze relatie tot God geen wijziging nicer
brengen.
Het ik heeft 'n Gij ontmoet, waarmee het eeuwig
verbonden is en waarin het z'n uitgangspunt en doel
heeft erkend.

*

^

*
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We leven in noodtoestanden.
We hebben al onze hulpbronnen noodig, we moeten
al onze krachten mobiliseeren om staande te blijven.
Ook geestelijk.
En wanneer we er geestelijk niet in slagen, zal al het
andere tevergeefsch zijn.
We behooren er ons boven alles op te bezinnen, waar
de bronnen liggen van onze geestelijke kracht.
Dat ik daaromtrent niet in twijfel verkeer, is uit het
bovenstaande gebleken. Ik kan nergens iets ontdekken,
dat in dit opzicht ook maar eenigszins met Jezus vergelijkbaar zou zijn.
Deze bladzijden komen niet voort uit conservatisme
of zucht tot repristineeren.
Ze zijn evenmin geschreven ten behoeve van of tegen
eenige partij of richting. Ik heb zooveel mogelijk schibboleths vermeden om de aandacht, ongehinderd door
knellende kaders, bij de zaak zelve te bepalen. Ook zeer
voor de hand liggende wetenschappelijke termen liet
ik, ten einde storende associaties te voorkomen, hier
achterwege.
Mijn bedoeling is geen andere geweest dan te wijzen
op Hem, van Wien alleen regeneratie van onze personen
en onze cultuur te wachten is.
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FELIX RUTTEN.

TOONEELSPEL IN EËN BEDRIJF.

Personen :
Chris, de veerman,
Zijn vrouw,
Lena, hun dochter,
Johan, een jonge visscher,
De Onbekende.

EERSTE TOONEEL.

In 't armoedig woonvertrek van 't veermanshuis, vlak
bij de groote rivier gelegen, zitten moeder en dochter samen
bij '1 spinnewiel. Buiten giert schrikwekkend de winterstorm, die 't water van den stroom tot den rand der oevers
heeft opgejaagd.
De Moeder. Toe, werk dan. Telkens stokt je wiel.
Ik werk.
Lena.
De M. Want, als je luistert naar den wilden regen
Die kleurend aan de wankle ruiten slaat,
Vaart rilling door je ziel.
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De storm gaat nu
Lena.
Nog eerst voor goed te keer, en zeven dagen
regen, of 't bij emmers viel.
Regent het,
De M. Straffen,
al straffen van hierboven.
Moeder
Lena.
De M. Geen wonder, dat God ééns geduld verliest
En stuurt zijn knechten : hagel, hongersnood
Ik weet,
Maar jij denkt al weer aan Johan ?
Ik weet het wel
Waarom ook niet ? En u
Lena.
De M. Maar kom. Je weet nu eenmaal : Vader heeft
Toe, werk en spin ! —
Zijn laatste woord gezegd.
Daarop terug te komen, baat niet meer.
Lena. Ik hoor het ruischen van den stroom tot hier.
wat ik buiten hoor !
Dat is de storm niet,
De M. Stil, laat mij luisteren.
Hoor, dat is het water,
Lena.
Dat scheurend door den nacht in 't donker golft
En woelt en heft zich tot den rand omhoog.
De M. Vader ging kijken.
Lena.
Weer ?
De M.
Of 't al nog steeg.
Lena. Het stijgt van dag tot dag en slurpt den regen
Die aldoor plassend valt.
Zoo hoog was 't nooit.
De M.
Lena. Als u nog éens met vader praten wou
De M. Waar denk je aan, Lena ? Ken je vader niet !
Lena. Ik geef 't niet op.
De M.
Je moet gehoorzaam zijn
En je onderwerpen.
Lena.
Zulke onreedlijkheid !
De M. Hoor 's hier : ik zeg je
Lena.
Hou ik van Johan,
Of niet ?
De M.
Och, dwaasheid, dwaasheid
Lena. Moeder, nee,
Ik hou van hem, en méér dan hij van mij.
Of nee ! Maar 't kan niet schelen, hoe 't ook zij.
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Ik zal niet van hem afzien, niet om alles.
De M. Je maakt ons allemaal nog ongelukkig.
Je weet, er valt met vader niet te gekken.
Lena. Wel met een meisjeshart !
Neem dit niet zóó.
De M.
Lena. Altijd je hoofd maar bukken, als je vader
Nu eenmaal zegt : dit wil ik, en dat niet.
Maar 'k voel, dat ik zal kunnen wat ik wil.
Alleen, ik ben zoo bang. Mijn jagend hart
Klopt, of er hamers sloegen, luid en fel,
En stuwt het bloed verdwazend naar mijn slapen.
Ik kan niet werken. 'k Voel mijn handen beven.
Zij houden nauw de spoel. De draad knapt af
De M. Kind dan toch ! Al dit wrokken baat geen zier.
Je komt met koppigheid geen haarbreed verder.
Vader heeft ééns gezegd : hij wil het niet ;
En hiermee is 't voor altijd uit en amen.
Lena. Moeder, wees niet zoo hard.
De M.
Kan ik 't gebeetren ?
Al was Johan de beste van de besten
En beter dan je denkt, — dan 'k wilde om jou, -'t Zal je al niets baten. Wees daarom dus wijs.
Met onverstand verbitter jij je 't leven
En maakt voor geen van allen 't beter hier.
Lena. En dan ? Johan,... die houdt toch ook van mij !
De M. Kom, neem je klos weer op.
Zoo'n angstig
[weer.
Lena. Doet dit mij sidren ?
De M.
Toe, kind.
Lena.
Is 't de storm
En 't guisen van den regen, die den nacht
Aan flarden rijt,
het zwellen der rivier
Die kreunt, en al met luider stem te roepen,
Te dwingen schijnt
De M.
Wat zeg je ?
-

Lena.
Roept ze mij,
Die schuimend spoelt, dat ik haar branding hoor
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TWEEDE TOONEEL.

Er wordt geklopt.
De M. Wat hoor ik ? Wordt geklopt
Werd er geklopt
Lena.
De M. Wie is er
Ik.
Johan.
Wie is 't ?
De M.
Johan.
Joh.
Johan ?
Lena.
De M. Wat nu ? (zij gaat de deur openen).
Laat hem gauw binnen.
Lena.
Bij dit weer !
De M.
(binnen
tredend)
Goe'n
avond.
Joh.
Hoe ?
De M.
Is er iets ergs gebeurd
Lena.
Joh. Iets erg ? Hoe dat zoo ? Is 't niet erg genoeg,
Dit noodweer dat niet aflaat. Dee 'k je schrikken ?
De M. Wie zou niet schrikken, klopt er éen zoo laat ?...
Alsof 't de Dood was...
Och, hij is doornat.
Lena.
Joh. Ja, is 't niet erg genoeg, zoo'n helleweer ?
En 't water dat maar stijgt
En door dit weer
De M.
Kom jij van 't dorp ?
Ocharm, hoe zie je er uit.
Lena.
De M. Wat is 't dan wel ?
Gij zijt alleen ?
Joh.
En jij
Lena.
De M. Vader is kijken naar den was van 't water,
Maar komt wel ieder oogenblik terug.
Joh. (tot Lena). Heb je met vader nog gesproken
Hoor 's ;
De M.
Een goede raad voor jullie beiden, kindren ;
Ik heb dit Lena pas nog weer gezegd.
Ik meen het goed ; dat weet-je wel, Johan,
En heb 't met vader Chris al méér dan eens,

DE DIJKBREUK.

63

Nu pas nog weer, ook over jou gehad.
Ik heb mooi praten .. .
Moeder !
Lena.
't Geeft geen haar.
De M.
Joh. Hij wil niet
Och, daar valt geen wrikken aan.
De M.
Bezin je daarom, beiden. Weest verstandig.
Zoo is 't nu eenmaal. Schik-je naar zijn zin.
Lena. Maar Moeder ... .
't Is nog tijd. Dat gaat wel over,
De M.
Bij menschen die nog jong als jullie zijn.
Om wijs te wezen, och, is 't nooit te laat.
Joh. Dat niet ! Ik hou te veel van Lena, moeder !
Lena. Al ging het om mijn leven ... .
Sssst
De M.
DERDE TOONEEL.

Chris (komt binnen)
Wat nu ?
Joh. „Zoo laat" wil je wel zeggen, vader Chris ?
Chr. Nee, 'k zeg : wat jij hier doen komt, jij, en hier ?
Joh. En door dit weer ? ... Een onbezonnen gril, --,
Of wel..
Och, jeugd is dwaas.
De M.
'k Was ongerust . . .
Joh.
Chr. (spottend) Ja, ja, da's flink !
Het water is nog nooit
Joh.
Zoo hoog geweest als nu.
Dat weet ik ook,
Chr.
En beter wel dan één van jullie jaren.
Joh. En zijt ge hier niet bang ?
Welj a, waarom ?
Chr.
Joh. Zoo heel alleen ; zoo ver van ieder huis
Nu ieder meer dan ooit naar andren omziet,
En angstig wordt .. .
Maar God is met de zijnen.
De M.
Joh. Er gaat in 't dorp van nacht geen mensch naar bed.
De M. Wat zeg je?
.
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't Staat tot boven aan den dijk,
Het water !
Als die scheurt, is 't al gedaan.
Als ratten, zie je . . .
't Zal zoo'n vaart niet loopera !
Chr.
Joh. Er is vandaag gewerkt uit alle kracht :
Maar 't staat op scheuren : 't heele dorp gaat mee.
Chr. Die dijk zit stevig vast !
De M.
Maar 't zou toch kunnen.
Chr. Luister wat ik je zeg.
Wat weet zoo'n jongen ?
Joh. 't Is roerig ginds : dat kun je denken. Ieder
Voorziet al 't ergste.
Flauwe hazenharten !
Chr.
De M. Daar hoef-je toch geen bangzak voor te heeten,
Om nu bedacht te zijn op 't ergste !
Chr.
Dijkbreuk ?
Geen denken aan.
Och, als-je veilig hier
Joh.
Je hut aan d'oever hebt, waar 't water snel
En willig voortdrijft ... Ja, hier kan 't geen kwaad !
Ginds waar de stroom den scherpen bocht trekt .
Jij,
Chr.
Wil zeggen .. .
Dat er onrust is voor tien,
Joh.
Voor honderd, ginds in 't dorp.
Chr.
En ik 't maar goed heb,
Die rustig voor mijn haard de voeten warm
En voel mij wel aan wal,
misschien niet durf ! —
En ook geen hart heb voor mijn medemenschen ?
Joh. Dat zeg ik niet !
Chr.
Of wou je dat niet zeggen ?
Joh. Wel nee. Waarom ?
Toe, schreeuw toch niet zoo luid.
De M.
Chr. Ja, jullie wakker visschersvolk !
Wanneer
De wind opsteekt en 't water van 't geweld
Joh.

Der wolken donkert,
ijlings kom-je thuis
En haalt de netten in, die scheuren mochten,
En sleept de tjalken op den groenen kant ! —
't Is met den veerman anders, hoor-je ? Of zit
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Ik niet gereed bij storm en ontij hier,
Om bij den eersten schal van wie mij roept,
Den boei te lichten en, de riemen reppend,
Mijn boot te drijven naar den overkant ?
Lena. Er kwam geen mensch meer over, sinds vier
[dagen.
Chr. Wie vraagt er jou iets ?
Elk verkeer ligt stil.
De M.
Wie zou zich nu dan ook op 't water wagen
Chr. Ze mogen komen !
Gaat het dáár dan om ?
De M.
Chr. Sta ik niet altijd klaar !
Wie spreekt dat tegen ?
De M.
Joh. Ik zag hier, van den dijk af, 't late licht
En dacht .. .
Wat dacht-je ?
Chr.
Nou, je weet dan toch .. .
Joh.
Chr. Wat weet ik ? Ik weet niets!
Ik weet alleen
Dat, zoo je soms mocht komen om te praten
wat weet ik ?
zaken, of hoe 't heet,
Over
Dat jij dat evengoed kunt doen bij dag.
Joh. Ik dacht aan uur noch tijd. Van binnen dreef
Mij iets. En zonder 't zelf te weten, kwam 'k .. •

De M. Hoe laat is 't al niet kindren ?
En je weet
Joh. (tot Chr.).
Dat ik van Lena hou.
En jij moest weten,
Dat 'k dáármee niet gediend ben.
Vader !
Lena.
Zwijg.
Chr.
vragen .. .
Joh. Dan laat
Hier valt niets te vragen !
Chr.
Zoo hier te vragen valt, is dat aan mij,
En wel : met welk recht ?
Wat ?
Joh.
Met welk recht zeg-je,
Chr.
Jij, ja,
en durf je zeggen wat je zei ?
Hier, in mijn eigen huis, onder mijn dak .. .
Chr.

O. E. XX 10
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Joh. Dat ik van Lena hou ?
Ik hou van hem !
Lena.
Chr. Naar bed jij, marsch !
Kom, laat dit rusten, Chris.
De M.
Hiervoor is 't nu geen avond. Maak geen ruzie.
Chr. Wat moet jij ?
Laat ons praten, moeder.
Joh.
Hoort,
De M.
Het water kookt dat men het hier kan hooren.
Chr. Zwijg jullie vrouwen toch, als mannen praten.
Wat ik te zeggen heb, is gauw gezegd,
En 't zal voor eens en altijd nu genoeg zijn :
Ben jij geen visschersjongen ? Waarvan leef-je
Of heeft je vader grond en goed, waarop
Je veilig kunt een vaste toekomst bouwen ?
Joh. Je weet .. .
Ik wil mijn kind in goede haven,
Chr.
En voor het leven, tách al ongewis,
Geborgen, zie-je.
Joh. (toont zwijgend zijn krachtige armen).
Kinderknuisten !
Chr. (beleedigend)
Wat ?
Joh. (woedend)
Chr. Al kinderpraatjes !
Vader ! .. .
De M.
'k Heb geen erf,
Joh.
En niets dan wat me vader laat in 't eind :
Een boot met zeil en takel, en zijn netten, —
Heb niets te wachten ook ... Maar 'k heb een wil,
Mijn moed en durf ! Heb 'k met mijn jonge krachten
Niet alles ?
Chr. (spottend) Alles niet.
Het open water
Joh.
En 'k hou van haar.
Weigert zijn schatten niet.
Chr. En ik wil voor mijn kind een goed bestaan,
Een beetre toekomst dan de willekeur
Van wind en water, die je 't zeil betrouwt
En met geen macht van harde spieren dwingt,
Den buit te leevren die je honger stilt,
.
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Bij 't sleuren van 't onzeker net, dat scheurt.
Visschers ! ? Nee, nee. Ik ken 't onguur bedrijf.
Voor geen van jullie heb 'k een dochter !
Chris !
De M.
dat mag je snappen, —
Chr. Ik heb niets tegen jou,
Maar 'k wil een ander dan een bootsgezel
Of nettenknooper, waar 't om Lena gaat.
En ik wil geld. Ik kom er rond voor uit.
Dat moet er zijn. De stand kan minder schelen ;
Dit is alles.
Maar wel of hij van „heb" is.
Lena. En ik ?
Jij houdt je mond en gaat naar bed.
Chr.
De M. Lena ! .. .
Ik wil geen man waar 'k niet van hou.
Lena.
Joh. Ik hou van haar
Wel voor den duivel .. .
Chr.
Kan
Joh.
Van niemand anders .. .
Vader !
Lena.
Wil-je gaan
Chr.
En zwijgen !
Zwijgen kan 'k.
Lena.
En luistren zul-je.
Chr.
Joh. Wees niet zoo barsch voor haar.
Blijf bij je moeder ;
(tot Lena)
Chr.
Of is 't niet alles om je bestwil juist ?
Lena. U denkt niet na en vraagt niet .. .
Ik moet vragen ?
Chr.
Nee, ik heb jullie niets te vragen, zeker !
(tot Joh.) En jou heb ik verder niets te zeggen.
Goed.
De M.
Johan gaat heen, je praat er later ..
Niets
Chr.
Te praten of te „later" . . .
Nu, ook goed.
De M.
Maar blijf bedaard. Johan gaat heen.
Dan niet.
Joh. Ik zal gaan. Goed.
Ja, ga.
De M.
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0 God, o God .. .
Lena (snikkend)
De M. Kom, huil nu maar niet zoo.
Verdien-je dat,
Chr.
Wanneer je 't zóó goed met je kindren meent
Joh. Dat je niet voelt, hoe grof je voor ze bent !
Chr. Zoolang 'k er ben, zal ik de baas hier zijn.
De M. Goe nacht, Johan. We willen 't beste hopen.
Chr. Je kunt gerust zijn, wat de dijk betreft.
De M. (die Johan tot bij de deur geschoven heeft)
Wat hoor ik
Wat ?
Chr.
Ik heb het ook gehoord.
Joh.
Chr. Wat hoorde je
De M.
Zoo waar !
Ja, éen die riep !
Joh.
De M. „Haal over."
Chr.
Goed.
Wat wil-je, vader Chris ?
Joh.
Daar is er éen die roept.
Chr. Ik ? Wat ik wil ?
De M. Maar 'k denk, het was de wind.
Ik hoorde niets.
Lena.
Chr. Het was de wind niet.
't Water woelt zoo luid.
Joh.
Chr. Dan ga ik luistren.
Maar, je zult toch .. .
De M.
Stil !
Chr.
Nu heb ik 't ook gehoord.
Joh.
„Haal over", ja.
De M. Wat wil je ?

Vader !
Lena.
Chr. (zich gereed makend om te gaan). Laat mij toch
[begaan.
De M. Ik hoop toch niet .. .
Je zult toch wijzer wezen !
Joh.
Chr. Ik haal dien man.
De stroom is als een zee.
Joh.
De M. Daar kan geen boot op houden.
Laat me doen.
Chr.
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De M. Nee, Chris !
Lena.
Och, vader, vader . . .
Chr.
Hou-je kalm.
De M. Hoor je dan niet, hoe 't door de wijdten tiert
Van regen en geraas ?
Joh.
Je hoort het beuken
Der golven hier, en 't schuren der rivier,
Die tegen d'oever bonst.
Chr.
Zoo zie-je wel,
Dat 't lang niet alles is !
Joh.
Gebruik verstand.
Chr. Verstand ? Nog mooier ! Leer van mij wat
[plicht is,
En leer wat kracht is, — met jouw kinderarmen
En mooi gepraat. Wanneer 't van ginder klinkt
„Haal over", gaat de veerman, of 't de Dood was
Die daar aan d'oever stond, of . . .
De M.
Vader, zwijg, ---•
En blijf. Je maakt ons ongelukkig.
Lena.
Vader,
Om ons en om je zelf !
Chr.
Laat mij begaan.
Joh. Laat mij dan !
Chr.
Wat wou jij ?
Joh.
Hem over halen.
Chr. Jij
Lena.
Nee, Johan,
och God .. .
Chr.
Dacht-jij soms, --• jij ? ..
Joh. Ik ben niet bang.
En ik niet ! Dacht-je dan ..
Chr.
Joh. (z'n vuisten toonend) Je zult ze leeren kennen.
Chr.
Heeft geen nood.
Joh. Ben ik niet zooveel jonger ?
Chr.
Ben ik oud
De Duivel,
die is oud !
De M.
Hij meent het goed.
Chr. Het is geen visscherspink, de veermansboot
En als er golven staan, als die daar brullen,

70

DE DIJKBREUK.

Geen kinderwerkje.
Goed. Ik ben een man.
Dat zal ik je bewijzen. Laat me : 'k ga
En jij denkt beter over me, dan straks.
Chr. (tot Lena) Geef mij de riemen : 'k Ga.
Jij blijft en wacht.
(tot Joh.)
Het schalt opnieuw van ginds. Ik zeg : jij blijft.
De veerman : dat ben ik. Wat wou-je dan
Joh. Ik zal je toonen, dat 'k . . .
Je toont me niets.
Chr.
Genoeg.
Ik ken mijn plicht. Het is mijn werk.
Maar in een nacht als deze, bij zoo'n weer
De M.
En wind ! Je werpt je zelf in 't ongeluk.
Dat is een gek die roept.
Al was 't een gek !
Chr.
Joh. Dan zou 't nog grooter dwaasheid wezen, roekloos
En ongedachtig vrouw en kind, zoo'n waagstuk .. .
Chr. Ik zeg je dat ik ga !
Och vader, vader .. .
Lena.
Joh. Nog eens : wees niet halsstarrig dezen keer
Als je dan wil, dat één ga, ... ik wil gaan.
Ik maak geen vrouw en kindren ongelukkig,
Wanneer ik niet weerom kom . . .
Lena.Och, Johan ..
De M. Maar wie kan over willen, als het water
Tot aan den dijkrand staat, als nu ?
Chr. (tot Lena)
Mijn riemen.
Lena. Ga toch niet, vader, ga niet.
Dan ga 'k mee.
Joh.
Chr. Geen spraak van !
Laat ons samen ..
Joh.
Chr.
Jij blijft hier.
Joh. Ter wille van de vrouwen !
Blijf-jij hier.
Chr.
Joh. Ik kan, ik mag je niet alleenig laten.
Dat is den Dood in de armen loopen ..
Hoor je,
Chr.
Of hoor je niet ? Wie spreekt mij tegen ? Nee,
Joh.
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Je blijft. Ik ga alleen.
De M.
Zoo is 't altijd
Heeft hij zich eenmaal iets in 't hoofd gezet !
Chr. Ik hoor den roep alweer. Vooruit ! Geen nood.
Je weet wel .. .
De M.
Chris, och Chris toch !
Chr.
In Gods naam.
Wie weet wat nood er roept ? De veerman vraagt
[niets.
Tot straks (tot Joh.) Jij gaat niet mee, versta -je
[Niet ! (af)

VIERDE TOONEEL.

De M. In Gods naam .. .
Joh.
Waarom mocht ik niet ? Onzinnig.
Ook altijd weer diezelfde koppigheid !
Lena. Ja, dat is vader.
Kindlief, huil niet zoo.
Joh.
Lena. Johan, als jij niet bij ons was,
Johan,
Begrijp toch . .
De M.
Hij komt nooit terug.
Lena.
Nee, nooit !
Joh. Zoo'n waaghals ook.
De M.
Johan, dat is het niet.
Joh. Wat anders ?
't Is zijn plicht.
De M.
Had ik niet mee
Joh.
om mee .. .
Gekund,
Daar waagt hij jou niet aan.
De M.
Lena. Maar wel zich zelf !
Hij telt zich zelf voor niet.
De M.
Lena. Waarom ?
Och, laat ons bidden, kindren, dat
De M.
Hem God toch goed zij. Bid met ons, Johan .. •
Lena. Hoe over 't dak het stormen gierend vaart,
Of 't huis werd opgenomen en de krachten
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Der hel ontketend .. .
Stil ! — 't Is goed. 'k Ga tóch.
Hij is nog niet van wal ! (ijlings af).
Lena.
Johan, Johan!..
Joh.

.
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De M. Nu gaat hij toch ?
Lena.
Nu keert er géén van beiden.
De M. Kind, kind ! .. .
Lena
Wat blijft ons beiden dan,
wij, armen !
De M.
(opent de deur en staart naar buiten).
Wie kan zich staande houden in dien storm !
Mijn kleeren klapren als een natte vlag
En 'k zie geen hand voor oogen, hoe ik tuur,
Alleen de regen bijt in je gezicht
En door het verre duister woelt de bruising
Van 't wilde water, dat aan d'oever vreet.
Maar hoor 'k geen komend onweer onheilspellend
Opdoemen uit de verte ? .
Ontferm u onzer,
Ontferm u onzer, Heer. Ook dit nog ?
Lena,
Je zit en staart en zegt geen enkel woord ! —
Wat moest Johan hem ijlings achterna
Chris zal het tóch niet lijden !
Och, mijn hemel,
Wat onheil hangt ons allen boven 't hoofd.
Als vader toch niet vuil, dan is 't vergeefs.
Hij slaat hein liever met de riemen neer,
Dan dat hij hem zou dulden in zijn boot.
Hij veelt geen tegenspraak .. .
ZESDE TOONEEL.
Joh. (terugkeerend)
Ik kwam te laat.
Lena. Goddank.
De M.
En is hij weg ?
Lena.
Doet vader 't toch
Joh. Hij stond al in de boot en stootte 't ding
Met kracht van wal, het stuwend langs den oever
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Stroomopwaarts waar de golving 't minste zuigt.
Nog nooit lag er een nacht zoo zwaar op 't water.
Men meent allicht te zien wat men niet ziet.
Ik zag hem even nog, maar toen niet meer.
Ik riep, — maar boven alle roepen raast
De storm. lk zwaaide met mijn armen. Och,
Hij zag mij evenmin. Toen schoot een bliksem
Vlak over 't woelend witte schuim ; ik zag :
Hij kromde zich krampachtig, rukte en roeide,
Als op de trage riemen neergesmakt,
En sloeg de bolle golven dat ze berstten.
En alles was weer ondoordringbre nacht,
Met niets dan 't zwoegend kreunen der rivier ;
Maar als een klok, angstwekkend en spookachtig,
Riep luider aldoor nog dezelfde stem,
Die 't razen van de nachtgeluiden klief de.
„Haal over" klonk het hol door 't duister voort,
Dat mij het zweet uitbrak, — en 'k stortte weg.
Lena. Waar is hij nu ? Waar zwalkt hij
Och, misschien . .
De M.
Joh. Laat ons moed houden, moed !
Erbarm u onzer.
De M.
Joh. Het weerlicht geeft hem zeker vaster vaart.
Lena. Zoo 't hem niet heel verdwaast en 't oog ver[blindt.
De M. ik hoorde 't onweer komen.
Lena. (opstaande, plotseling)
'k Ga.
Waarheen ?
De M.
Lena. Naar 't water. — Ik wil zien.
Je ziet geen hand !
Joh.
De M. Verlies je hoofd toch niet en blijf bedaard.
Wij kunnen immers niets. 't Is nu te laat.
Lena. 'k Ga roepen.
Maar waartoe ?
De M.
Lena.
Hij moet terug !
Joh. Dat kan niet meer.
Hij liet zich eer verzinken.
De M.
Joh. En eenmaal met den maalstroom meegesleurd, —
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Daar is geen keeren of ontkomen aan.
Lena. Laat mij toch, laat mij gaan.

Hij moet
[terug.
Joh. Hij hoort niet meer, bij 't worstlen met den
[stroom
De M. Daarvoor is hij te ver.
Het kan niets baten.
Joh.
De M. Hij haalt het niet. Hij kan de boot niet houden.
Het luide water lacht om zijn bemoeien.
Ik hoor den donder luider slaan, en 't flikren
Der bliksems trilt voor 't venster.
Neem de kaars,
Kind, de gewijde kaars, ginds in de la :
Dat God voor ongelukken ons beware. —
Steek ze aan, Johan, en zet ze hier op tafel ;
Zoo schijnt haar heilig licht naar buiten uit
Over de holle monden van de golven.
Chris mag haar als een baken zien aan de' oever,
Zoolang de kracht hem blijft ... Ik mag niet denken :
Is 't water al niet reeds zijn levend graf ?
Joh. Moeder, wat kan ik anders voor u doen ?
De M. Niets, niets, maar helpt mij bidden, kindren. Och,
Jij bent een goeie jongen, ja, Johan.
Ik weet het wel ... Nu stil maar . . .
Lena. (alsof een plotselinge vlaag van krankzinnigheid

haar aanvoer)
Waarom ging
Je niet met vader mee ? Nu sta je hier
En sijbelt als een bangerd.
Lena !
De M.
Lafaard !
Lena.
Dit is om gek te worden. Vader ginds
In angst en stervensnood, en hier te staan
Zonder te kunnen helpen. Niemand bij hem.
En hij vertwijfelend ... Hij haalt het niet.
De boot wordt in de diepte neergesleurd
En wervelt als een peulschil op de kolk .. .
En jij laat hem verdrinken !
Lena !
Joh.
Lafaard !
Lena.
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Joh. Dat is niet waar.
Neen, neen, hij mocht niet mee.
De M.
Zoo hard is hij voor wie hem tegenspreekt.
Lena (tot de M.) Gij hield hem ook niet tegen, liet
[hem gaan,
En laat hem sterven waar hij raadloos zwoegt,
En weert de golven af als wilde dieren,
Die springen op hun prooi . . . . ze te verslinden.
De M. Hou op.
Ik ijl hem na.
Joh.
Blijf hier, blijf hier,
De M.
Johan, is 't niet genoeg dat één zich waagt
En 't leven offert aan zijn koppigheid ?
Joh. Ik ben niet bang.
Blijf bij ons.
De M.
'k Ben geen lafaard.
Joh.
Nee, Lena !
Lena.
Was ik zelf met hem gegaan !
De M. Om al met een je beiden te verliezen
Je brengt mij heel van streek.
(tot Joh.) Blijf jij bij ons.
Joh. (tot Lena) Wat moet ik doen ?
Ik weet niet wat ik zeg.
Lena.
Joh. Wat ? Zeg maar op.
Jij moet niet weggaan, nee . .
Lena.
Blijf bij me, blijf. Wat doen we zonder jou ?
Joh. Dan blijf ik tot hij komt.
Tot hij terugkomt.
Lena.
De M. Kind, op den schoorsteenmantel ligt mijn
[kerkboek.
Geef het Johan, en laat hij voor ons bidden
Het heilig Evangelie van Sint Jan :
Dat schut voor allen nood en ongetij.
En dan nog de gebeden voor wie sterven.
Wanneer hij werklijk . • •
Moeder, moeder .. .
Lena.
Huil niet.
De M.
Wij moeten hopen, bidden en vertrouwen.
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God is er altijd óók nog ...
Bid, Johan.
Wij zijn in Gods hand, kindren, te allen tijd.
(Op de tafel geleund met de armen, zit de moeder
neer. Lena ligt op den grond geknield. Bij den haard
staande, leest Johan voor hen de woorden)

Joh. In 't begin was het Woord, en het Woord was
[bij God ;
en 't Woord was God .. .
(Langzaam gaat nu een tusschengordijn neer,
om weer onmiddellijk daarna omhoog te gaan.
Dan bevinden zich allen nog in dezelfde houding.
Johan houdt het boek gesloten in de hand en staart
in de vlam der brandende kaars).
Lena. (plots)

Houd, houd mijn slapen toch, mijn bonzend hoofd,
Mijn polsen. 't Opgejaagde bloed stroomt wild
En zinsverbijsterend in mij om, Johan.
Ik word waanzinnig. Vader, vader ! Help hem.
Joh. Bedwing je met geweld toch, Lena,
Lena !
De M. (als ontwakend uit een droom, in strak staren)
Nu weet ik alles ; alles heb 'k gezien.
Ik zie ze nog. Daar gaan zij allen, langzaam.
Je hoort geen stap. Een stoet. Een zwarte stoet :
De mannen en de vrouwen van het dorp ;
De kleine kindren houden ze aan de hand.
Ik ken ze, een voor een, het heele dorp.
Een lange rij.Nu trekken ze om den hoek
Der dorpsstraat naar de kerk. Ze gaan er binnen.
Maar Chris, dien zie ik in hun midden niet ; —
Mijn Chris .. •
Och moeder, stil toch.
Lena.
Zie ze staren !
Joh. (op de M. wijzend)
Lena. Ze droomt met open oogen.
Maar wat zag je ?
Joh.
Wat meent ze met 't gezicht ?
De M.
Chris zag ik niet.
Ze hebben hem daarginder heen gedragen.
Lena. Och, word toch wakker ! Moeder... .
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Ze zijn weg.
De M. (als ontwakend)
Joh. Daar word ik koud van, of mijn bloed bevroor,
ZEVENDE TOONEEL.
Chris. (terugkeerend, voert den Onbekende mee)
Ga binnen, heer, wees welkom in mijn woning.

Lena. Vader, o vader !
Chris, mijn eigen man !
De M.
Ben jij het zelf,
en levend ? !
Lena.
Vader, vader ! !
De M. Och heer, wij hebben hem al dood gewaand. —
Jij bent het zelf. 'k Geloof mijn oogen niet.
Chris. Rust uit, heer, bij het vuur. Ge zijt doorweekt.
Een zware tocht ! Voor u niet minder, heer.
De M. Hoe heb je dit volbracht en zonder hulp ?
Chr. Dat weet ik niet. Het leek mij zelf een wonder. —
Maar ga toch zitten, heer.
Een raadsel is 't.
Op 't oogenblik dat ik, gesleurd en machtloos,
Mij ging gewonnen geven aan den stroom,
Ik was niet eens in 't midden, der rivier,
Schoof, of een hand van andren mij geleidde,

De boot aan de' oever. -- Heer, ik kan vannacht
U hier alleen met brood en melk gerieven !
De M. Maar zit toch bij den haard en warm u, heer.
Komt ge van ver ? Ge zijt vermoeid. Dat spreekt.
De Onb. Vermoeidheid ken ik niet. Ik moet nog
[verder.
De M. Nog verder ? Nu ?
Vannacht.
De Onb.
Moet ge naar 't dorp ?
De M.
De Onb. Ik heb er werk.
Heer, wacht, wilt ge niet eten ?
Chr.
De Onb. Ik heb geen tijd en ook geen honger. Dank.
De M. Maar moet gij onvoorwaardlijk nog vannacht ?.. .
Lena. Kan dit geen uitstel lijden ?
De Onb.
Dezen nacht !
Chris. Dan zal Johan u wijzen.
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Lena.
Maar de dijk ? !
De M. Is zeer gevaarlijk, heer.
Chr.
Wat, dijk ... gevaarlijk ! ?
De Onb. Gevaarlijk, zeker. Zeer gevaarlijk, veerman.
Joh. Gij weet dus ook ? .. .
De Onb.
Ik weet het al te goed.
Chr. Ik heb gezegd van niet. Daar blijf ik bij.
De Onb. Gij spreekt als éen die, zeker van zijn kracht,
Ook zeker van zijn weten is, mijn vriend.
Wees niet voorbarig ! --- Wie is deze jonkman
Uw zoon ?
Chr.
Neen, en mijn schoonzoon niet !
De Onb.
Liet hij
U heel alleen gaan, toen mijn roep hier klonk ?
Chr. Het was mijn wil.
De M.
Zij twistten, heer.
De Onb.
Waarom ?
Lena. Om mij.
De Onb.
Twist is een kwaad ding, mannen. Twist
Is kwaad te morgen, maar te nacht het meest.
Laat de uur niet voortgaan, eer gij hem beslecht.
(Hij wijst op de klok. De wijzers naderen het
middernachtelijk uur).
Hoeveel ben ik u schuldig
Chr.
Niets heer.
De Onb.
Niets
Chr. Ginds wijst Johan den weg u, als gij heen moet.
't Is zijn weg ook !
De Onb.
Neen, laat hem blijven hier.
Ik ga alleen. Ik weet mijn weg te goed.
Reeds dringt de stond, dat 'k aan mijn arbeid ga.
Hoeveel voor de overvaart ?
Chr.
Geen penning, heer.
De Onb. Niets ?
Chr.
Niets. In Gods naam haalde ik u ; da's alles.
De Onb. Is dit uw woord
De M.
Zoo zei hij ; eer hij ging.
De Onb. Dan ook in Gods naam : 't ga u allen wel.
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Van nacht nog breken ginds de golven door.
Eén oogenblik. Dan is de dijk gezwicht.
De stroom verzweigt het heele dorp met allen.
Gij hebt uw leven in Gods naam gewaagd :
't Zij u vergolden met behoud. Gij weet
Nu wie ik ben, en weet mijn somber werk.
Ik ben de Wanhoop en de Smart van velen.
Alleen voor u niet. Zij u dit tot troost.
De tijd dwingt.
(Hij legt de handen van Lena en Johan in
elkander) Leeft gelukkig. (af)
(Wanneer hij verdwenen is, staan allen als
versuft en geslagen. Chris is de eerste die 't besef van
't gebeurde terugkrijgt. Zijn blik valt op de jongelieden,
die elkanders hand vasthouden. Dan zegt hij plechtig
en 't hoofd buigend) :
Chr.
In Gods naam.
Gordijn

IBSEN EN HEYERMANS
DOOR

JAN DE VRIES.

Een Parallel.
In 1868 bond het Engelsche Parlementslid Samuel
Plimsoll den strijd aan tegen de reeders, die gewetenloos
niet-zeewaardige schepen uitrustten in de hoop, dat ze
op zee in stormweer zouden vergaan 1).
Het waren de hooge assurantiegelden, waar het hun
om te doen was ; het leven der opvarenden telde bij hun
speculaties natuurlijk niet mee. Plimsoll zette zijn actie
met kracht door ; in 1873 behaalde hij een voorloopig
succes toen op zijn instigatie de wet op de zeewaardigheid
werd gevoteerd. Maar het bleek weldra, dat de strijd nog
lang niet gewonnen was ; de mazen van de wet waren te
groot en het winstbejag bleef zijn spel spelen met de
goedkoope levens der matrozen. Weer trachtte Plimsoll
het openbare geweten wakker te schudden. Eindelijk,
22 Juli 1875 verwekte hij in het Lagerhuis een heftige
beroering met een hartstochtelijke philippica tegen de
eigenaars der onzeewaardige schepen, die hij als moordenaars, en tegen de hen verdedigende politici, die hij als
schurken aan de kaak stelde. Een nieuwe en nu heel wat
krachtiger wet werd aangenomen. „Plimsollsche doodkisten" werd een gevleugeld woord, dat overal herhaald
1) Zie Gerhard Gran : Henrik Ibsen, dl. II pag. 22.
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werd, waar arme schippers geofferd werden aan de winzucht der reeders en het waren veel plaatsen waar
het woord een weerklank wekte in de harten van even
meedoogenloos geëxploiteerden.
Ook in Noorwegen kende men zulke schandelijke praktijken. Toen er eenmaal de aandacht op gevestigd was,
lieten de feiten niet op zich wachten. In 1874 al kwam
zoo'n geval aan het licht : een schuit, in den haven volkomen zeewaardig bevonden, was midden op zee lek
geworden, van zelf, zonder eenig biezonder ongeval ;
het bleek toen, dat ze door-en-door vergaan was. Het
volgende jaar verschillende voorbeelden : het was hier
en daar gewoonte, dat de zoogenaamd gekalefaterde
schepen niet deugdelijk waren hersteld, maar alleen de
verrotte plekken door een looze betimmering onzichtbaar gemaakt werden. In September van datzelfde jaar
begon Ibsen aan zijn tooneelstuk „Steunpilaren der
Maatschappij", dat in 1877 verscheen.
Dit was het eerste, echt-Ibsensche, moderne drama,
het eerste van de lange reeks, waarin de schijnkultuur
onzer hedendaagsche samenleving met meedoogenloozen
spot tot op de naakte ziel wordt ontleed. En het was
meteen een forsche aanval, en goed raak bovendien.
Wat een heerlijke hoon ook : die titel en dat stuk ' Steunpilaren der maatschappij en dan zulke menschen ! Geen
stuk van Ibsen, dat zoo stormenderhand het Europeesche
tooneel heeft veroverd de Noorsche dichter verwierf
daarmee een wereldreputatie. Dat was geen ongedeelde
vreugd, want het stuk heeft bij de opvoeringen menige
veer moeten laten : theaterdirekteuren schrapten en
veranderden naar willekeur. En zelfs in de Duitsche
vertalingen, die de een na de ander verschenen, werden
bekortingen en wijzigingen aangebracht. Maar, hoe dan
ook, het stuk werd grif gespeeld : in Februari 1878 stond
het in één week op het repertoire van niet minder dan
vijf Berlijnsche schouwburgen.
Drie-en-twintig jaar later bewees Heyermans, dat
in ons land de strijd nog niet volstreden was. „Op Hoop
o. E. XX 10
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van Zegen" sleurt ze weer eens voor het voetlicht, de
gewetenlooze schurken, die hun ellendig spel drijven met
de kinderen van de zee. De aanklacht klinkt nu rauw en
hartstochtelijk, de toon is fel en snijdend ; wie werd niet
tot in het innerste van zijn ziel gegrepen door dat machtige
spel ? Een spel zoo schrijnend-wreed als alleen het levenzelf soms is.
Herkenning is de ware vreugd van den mensch aan
ieder ding. Daarom wellicht is het mij zoo'n heerlijk
genoegen, ze beide te lezen, het Noorsche en het Hollandsche drama van elk dubbel te genieten omdat
ik altijd het andere in mijn gedachten heb. Zoo kunnen
we ook ieders schoonheid bewuster benaderen en inniger
doorvoelen. Wie, daartoe aangelokt door de oppervlakkige overeenstemming, de beide tooneelstukken
gaat vergelijken, zal merken, der er meer is, dat scheidt,
dan dat vereent maar hij zal iets anders vinden, dat hem
oneindig meer vreugde geeft : het diepere inzicht in beide
drama's. Want een belichting, zooals hier mogelijk,
teekent de scherpe omtrekken nog kantiger af ; uit het
halfduister komt op een nog fijner lijnenspel. Het vlammende rood van Heyermans' spel schiet nog feller uit
in verterenden gloed ; en in de wiegelende kleurdeining
van Ibsen's drama schemeren steeds teerdere tinten.
Heyerm,ans zal het Noorsche drama wel hebben gekend. Misschien ook niet. Wat doet dat er ook toe ?
Het zou waarlijk geen schande zijn te werken naar zoo'n
voorbeeld, en Heyermans had bovendien slechts zijn eigen
oorspronkelijkheid bewezen, want het motief van Ibsen's
drama is in zijn geest herschapen tot iets geheel nieuws,
dat juist zoover van het oude afstaat, omdat het er in
enkele opzichten mee verwant is. „Het Spiegeltje"
geeft relief aan „Voor de Poort". En merkwaardig genoeg ; ook de „Steunpilaren der Maatschappij" is een
nieuwe bewerking van een ouder gegeven, dat Bjornson
had behandeld in zijn tooneelstuk „En Fallit".
Wat er aan overeenstemming is tusschen de spelen
van Ibsen en Heyermans, kan men geheel terugvoeren
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op het feit, dat ze beiden hetzelfde motief gebruikten.
Maar dat was dan ook evenmin het eigendom van Ibsen
als van Heyermans, want dat was het brandende woord
van Plimsoll. Hij gaf aan beide dichters den term „doodkist", waarvan ieder op zijn eigen manier partij trok.
Heyermans laat Simon zijn hijgende aanklacht afbreken
met dat felle woord, dat als een bliksem inslaat ; Ibsen
verdiept er den inhoud van door het op te vatten als
een symbool voor de heele vermolmde maatschappij.
Een overeenstemming treft bij hen juist door het nog
grootere verschil, dat erdoor wordt blootgelegd. De
wrakke scheepswand als de scheiding tusschen zich en
den dood gebruiken beide dichters ; maar Ibsen heeft
het in deze woorden van ingehouden en trillenden weemoed : „met een dunne plank tusschen zich en den
afgrond", aangrijpend, omdat het zoo simpel en zuiver
is gezegd. Heyermans legt donkerder dreiging in zijn
woorden „door 'n duimsplankie van de eeuwigheid
gescheiden", maar ze typeeren tijdelijk een weekere
sentimentaliteit.
Uiterlijkheden hebben de twee dichters gemeen, natuurlijk. De personen van het spel : de reeder en zijn gezin
de boekhouder, de scheepsbouwer ; ze zijn in beide tooneelstukken dezelfde. Maar ze zijn toch ook anders, heel
anders : menschen die elkaar in het leven niet zouden
begrijpen en stellig zichzelf in den ander niet zouden
herkennen. Konsul Bernick is een voornaam en beschaafd
man, Bos een onbehouwen plebejer. Krap is een welopgevoed kantoorchef met zekere distinctie en Kaps --hoe bedriegelijk-gelijkluidend de namen ook zijn een
doove en gluipende pennelik. Aune is een werkman met
een helder hoofd en een warm hart, die een moeilijken
strijd heeft te strijden, waarin we de nederlaag gaarne
vergeven, maar Simon is een dronkaard, van wien wij
ook niet de getuigenis der onzeewaardigheid voetstoots
zouden aanvaarden.
Misschien is er één ding, waar Heyermans van Ibsen
heeft geleerd, en wel in de techniek. In beide drama's
,.

.
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wordt gedurende het spel een gordijn neergelaten. Maar
zeker is ook dit alweer niet, want eigenlijk bestaat de
gelijkheid alleen maar daarin, dat er een gordijn wordt
neergelaten. Dat is op zichzelf wel merkwaardig, waar
het voorkomt in twee hoofdstukken, die een gelijk gegeven behandelen. Maar alles is toch anders, zoowel het
waarom als het waarvoor. Bij Ibsen komt hier reeds tot
uiting de zin voor het symbolische, die zijn latere drama's
zoo kenmerkt ; dat neerlaten der gordijnen is ook hier
zinnebeeldig en wordt eerst door kontrastwerking begrijpelijk. In het eerste bedrijf sluit Rörlund de buitenwereld
met de zingende en joelende Amerikanen, de wereld der
zondige lusten, af van het vrome dameskransje, de
zoetelijk-femelende opbeursters der moreel-verdorvenen.
En later, als in Bernick's tuin de verdwaasde menigte
zal lawaaien met fakkels en hoera-geroep worden de
gordijnen weer neergelaten, opdat de voorbereiding van
het stemmingsvolle uur zoo plechtig mogelijk zal zijn.
Maar de gordijnen worden weer opengetrokken ook en
nu blijkt Ibsen's bedoeling. In het eerste bedrijf laat
Lona Hessel het volle daglicht binnenstroomen in de
benauwde kamer met zijn muffe grafkelderlucht en zoo
zal van haar in het heele drama het bevrijdende woord
uitgaan. Maar in het laatste bedrijf gaat het licht vanbinnen-uit naar de wachtende menigte buiten : de waarheid, die eindelijk zegevierde over de knagende levensleugen.
Zoo iets kent Heyermans niet. Bij hem is het een handig
theater-effekt, waarmee hij speculeert op de gevoeligheid van het publiek : dat neerlaten der gordijnen,
omdat de zon te fel is voor de oogen van Geert, zwak
geworden in de fyzieke afstomping van het gevangenisleven. Het heeft een oogenblikkelijke werking van groote
kracht, maar het maakt toch een mageren indruk tegenover de meesterlijke wijze, waarop Ibsen zoo'n detail
gebruikt om een plotseling zoeklicht te werpen over het
heele stuk, dat het kernpunt der kwestie blootlegt.

***
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Een drama van Ibsen is een zeer-intellectueel en fijn
genot ; maar een drama van hem te zien ontstaan is
een openbaring van onvermoede schoonheid. Die gave
opbouw van steeds-rijker werk, dat langzaam-aan groeien
van de groote gedachte, die alles beheerschen zal, dat
boetseeren aan het steeds in naaktere werkelijkheid
oprijzende beeld is aangrijpender nog dan het kunstwerk-zelf. Dan voelen we het drama als een levende
uiting van het kloppende hart en den hamerenden geest
van den dichter ; dan eerst wordt het in zijn groote
diepte geperspectiveerd. We scheppen het kunstwerk,
zooals Ibsen dat eens deed ; we zien hoe de klare gedachte
zich ontworstelt aan het intuitief-voorvoelde de
kleinste dingen krijgen hun beteekenis, omdat we zien,
hoe ze zijn opgenomen en telkens vervormd en eindelijk
volmaakt in den groei van het geheel.
Van Ibsen's drama's is veel voorwerk bewaard. Eerste
ontwerpen, vluchtige schetsen, verschillende probleemstellingen, min of meer uitgewerkte tooneelen liggen
binnen het bereik van iederen belangstellende, sedert
een tiental jaren geleden zijn Nagelaten Geschriften in
drie forsche deelen door Halvdan Koht en Julius Elias
zijn gepubliceerd.
De ontwikkeling van „Steunpilaren der Maatschappij"
is in groote lijnen dezelfde als die van bijna alle stukken
van Ibsen. Hij spaart zijn eigen werk niet. In het groote
noch in het kleine. Vaak voert een zuiverder probleemstelling hem in een richting, die aanvankelijk nauwelijks
was aangeduid. Het drama krijgt strengere logische
samensluiting door episodes weg te laten, die feitelijk
overbodig zijn en dus alle aandacht te concentreeren op
de eigenlijke handeling. De personen ook veranderen
telkens : oude verdwijnen en nieuwe worden toegevoegd
zelfs wordt de naam wel gewijzigd en oogenschijnlijk
vaak om geen andere reden dan om een welluidenden
klank of karakteristieker woord te hebben. Zoo heette
Dina Dorf oorspronkelijk Valborg ; Lone Hassel werd
veranderd in Lona Hessel. Johan Tönnesen had den
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verengelschten naam John Tennyson ; boekhouder Krap
was Knap en Rörlund Rörstad. In het ontwerp van de
Steunpilaren komen voor de reeder en bouwmeester
Mads Tönnesen, de moeder van Bernick, een onderwijzer
Evensen, de vroegere zangeres Madam Dorf zij verdwenen allen ten slotte uit het drama.
Interessant is vooral de figuur van 1VIads Tönnesen.
Een oude, onverzettelijke dwarskop, die met zijn praktische wereldwijsheid en ontnuchterende ervaring al die
nieuwlichters-plannen van Bernick doorziet en veroordeelt. Ze zullen hem niet vangen met dat mooie spoorwegplan, vooral niet als ze daarvoor willen gebruiken
zijn samengeschraapte geldje. Dat heeft hij waarachtig
zuur genoeg verdiend. „Met leege knuisten . . ." „Handen" valt zijn zoon Hilmar hem in de reden „Ik zeg
knuisten ; met leege knuisten ben ik begonnen" vervolgt
de oude Mads koppig, „en vuil waren ze ook !" „Oef",
zucht Hilmar, maar de oude laat zich niet van zijn
stuk brengen : „dat is de eer van het werk ! Maar met
die knuisten hou ik ook vast, waar ik zoo zuur voor heb
moeten zweeten" „Oef, oef," weert Hilmar af, maar
Mads lacht schamper : „Ha, ik weet wel, dat de menschen
hier mij een bijnaam geven, dat ze mij noemen den
Graevling (den das), maar die das zal toonen, dat hij
klauwen heeft !" En na nog een uitval tegen die dwaze
spoorweg-uitvindsels gaat hij bulderend met zijn zoon de
kamer uit.
Ibsen laat dezen man uit het drama verdwijnen, maar
vergeten doet hij hem niet. Want vijf jaar later duikt
hij weer op in „Een Vijand des Volks" als de schoonvader
van dr. Stockmann, de oude Morten Kiil, ook een goede
man op de achterhand, die ook de wetenschappelijke
vondst van Stockmann een kolossale grap, een echte
apestreek vindt ... en die ook den bijnaam „graevlingen"
heeft. Dat is de bewonderenswaardige economie van
Ibsen's geest, die niets verloren laat gaan. Maar hij heeft
tijd en ,het kan wachten totdat zijn plaats openkomt :
het verhaal van den jongen, die zijn vinger afhakt om
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aan den militairen dienst te ontkomen staat al in den
Epischen Brand, maar wordt ten slotte verwerkt in
„Peer Gynt".
Maar die Mads Tönnesen van het eerste ontwerp helpt
ons weer, het drama zelf beter te begrijpen. Want de
woorden, die hij in het ontwerp zegt, heeft Ibsen laten
staan, maar ze nu Lona Hessels in den mond gelegd, om
zoo te typeeren van deze vrouw het onbevooroordeelde,
kern-gezonde. Zij is ook trotsch op het harde werk, dat
ze heeft moeten doen daar eerweg in Amerika, om die
eerste moeilijke jaren door te worstelen. „Ja, Johan,"
zegt ze, „als ik daaraan denk, hoe wij met zijn tweeën
daar begonnen zijn met onze vier bloote knuisten . . ." —
„Handen," verbetert Hilmar. „Ik zeg knuisten, want
vuil waren
!" "zucht Hilmar „En leeg
^ ze
„oef
waren ze ook !" „Leeg ?" roept Hilmar verontwaardigd, „nee, nou moet ik toch zeggen..." „Wat moet
je zeggen ?" Maar konsul Bernick komt tusschenbeide
met een waarschuwend Hm ! en dan draait Hilmar zich
af, verachtelijk : „nou moet ik toch zeggen : . . . oef !"
Daar is diepte in gekomen, dat is nu een spelen met
een paar korte zinnetjes, die den leugen al zoo fijntjes
blootleggen. Hilmar, die bevangen is in het met ijver
verspreidde gerucht, dat Johan eertijds met een groot
gedeelte van de kas naar Amerika is gevlucht, en Bernick,
die begint te merken, dat die leugen, zijn eigen leugen,
de lucht om hem heen vergiftigt. Daarom ook nu die
andere climax, dat toespitsen van haar woorden tot het
„en leeg waren ze ook", waarin de waarheid en de leugen
elkaar voor het eerst ontmoeten. Bij Mads Tönnesen
was dat woord „leeg" niet anders dan de trots van den
man, die zich van klein-af omhoogwerkte en daarmee nu
te koop loopt.
Voor hem is inderdaad in de steunpilaren geen plaats.
Verstarde wijsheid van oude lieden, die met blinde handen
willen grijpen in het raderwerk van een nieuwen tijd, dat
is belachelijk, maar geen gevaar, geen leugen, waaraan
de maatschappij te gronde gaat. Zoo'n man rechtvaar-

88

IBSEN EN HEYERMANS.

digt den spoorwegaanleg ; hij kan niet doen beseffen
hoe dat besmet is met peuterig egoïsme, armzaligen eigenbaat. De fouten, die de maatschappij ten verderve
voeren, zijn de fouten van de eigen generatie ; toen zij ze
overnam van het vorige geslacht, laadde zij de heele
schuld op zich, werd zij alleen verantwoordelijk. Daarom
verdwijnen ten slotte uit Ibsen's drama alle personen
van het oudere geslacht, de oude Tönnesen, de weduwe
Bernick, de moeder van Dina Dorf. zij storen in dit
spel van rijpe menschen, die niet meer zijn de kinderen
van hun ouders. Zij kunnen toch den maatschappelijken
leugen nooit meer als leugen ondervinden, en wanneer
ze dat nog konden, zou op het oogenblik dat zij tot het
inzicht der waarheid kwamen, ook het verlammende
besef ontstaan, dat hun heele lange leven op drijfzand
was gebouwd, een dwaling, even onherroepelijk als het
menschenleven zelf. Alleen het nu-levende geslacht kan
aan den nieuwen opbouw beginnen de leugen, die weer
tot waarheid moet worden, eischt een krachtigen mensch
en een onbuigbaren wil, maar bovenal een geest, nog jong

genoeg tot zelfvernieuwing. Want de menschen zijn
bevangen in een waan, die hun alles anders doet zien,
dan het in werkelijkheid is ze denken het goede te
kiezen, en ze doen het slechte, ze willen het algemeen
belang dienen en ze trachten naar eigen voordeel, ze
noemen krom recht en zwart wit. Wie zal hun redden
van die verblinding ? Wie anders, dan wie zich rein heeft
kunnen houden van den maatschappelijken leugen !
Lona Hessel opent Bernick's oogen voor zijn eigen nietswaardigheid. De vrouw, slachtoffer van de oude, zichzelf-vernietigende beschaving, heeft geen deel aan de
verleugening der heele samenleving : daarom kan zij
de nieuwe maatschappij voorbereiden.
Men heeft voor de frissche vlotte vrouwenfiguur van
Lona een prototype kunnen aanwijzen in de toenmalige
Noorsche samenleving : Asta Hansteen, destijds in
Kristiania de hartstochtelijke verdedigster der vrouwenemancipatie. Zij deed dat, ja, met vuur en geestdrift,
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maar niet altijd met takt en waardigheid. Ze was haast
een komische figuur met haar gebrek aan elegantie,
haar heftige, ongemanierde taal, haar gebaar met de
rijzweep, waarmee zij door de straten knalde. De vergaderingen, waar zij sprak, werden tot een soort vermakelijkheid, waar de half-wasse akademische jeugd zijn
onbehouwen moedwil aan haar botvierde ; de spotbladen
vonden in haar een gemakkelijk mikpunt voor ironie.
Zoo werd de vrouw met het nobele hart en de heerlijke
geestdrift kleinhartig bespot door de filisters met hun
botten lach van eigengerechtigheid. In Lona Hessel is
ze herrezen : het belachelijke is weggevallen als iets heel
bijkomstigs ; en tot klaar-bewusten wil is gelouterd haar
brandende begeerte naar het herstel van het onrecht,
eeuwen lang de vrouw aangedaan.
Ook de geschiedenis van Lona in de ontwikkeling van
het drama brengt ons tot beter begrip van Ibsen's bedoelingen. Het schetsmatige overzicht noemt haar nog
nauwelijks ; alleen in het eerste bedrijf wordt de komst
van tante Lona door Olaf meegedeeld en met het vallen
van het gordijn verschijnt ze in de opening van de tuindeur. Wat een verschil met het eerste bedrijf, zooals
dat ten slotte geworden is. Dan heeft ze haar woorden

al als zevenklappers laten knallen in de zwoele atmosfeer
der Rörlunds, Rummels en Holten ; dan heeft ze zelf
haar taak in het drama al aangeduid op de aan Ibsen
eigen kernachtige manier : „Ik wil hier den boel uitluchten !" In het oude ontwerp van dit. alles nog niets ;
alleen haar verschijning op den achtergrond, voorbereid
door het geheimzinnig en verrast gepraat der aanwezigen :
als een nadering van iets onafwendbaars, maar men weet
nog niet, wat het zal brengen, de verlossing of den ondergang. In het plan voor de overige bedrijven wordt haar
naam niet meer genoemd ; zooveel te meer die van Valborg, de latere Dina Dorf de verloving van deze met
den adjunkt eerst, daarna met den kapitein schijnt den
dichter veel belangrijker moment der handeling ; welke
rol Lona daarbij speelde is niet aangegeven.

o
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In het tweede ontwerp is het al anders. Daar staat in
de eerste akte al dadelijk een aanduiding „Lone Hassels
vertrek", als belangrijk deel van de algemeene inleiding.
Op het eind van dat bedrijf komt ze zelf meedeelen, dat
met het schip uit Amerika ook John Tennyson is aangekomen. In de tweede akte wordt ze weer genoemd : een
tooneel met alle dames en den adjunkt en juffrouw
Hessel. Daarop onmiddellijk : de adjunkt maakt zijn
verloving met Dina bekend. In aanleg dus hetzelfde
tooneel, dat ook nu nog het tweede bedrijf zoo spannend
besluit.
Tot zoover dit ontwerp, dat alleen de eerste twee
akten omvat. Er zijn nog een paar schema's, een van het
eerste bedrijf, een ook van het heele drama. Voor de
Lona-figuur geen van beide belangrijk. Meer leeren ons
de uitgewerkte voorstudies, waarvan er weer verschillende bewaard zijn : twee voor het eerste bedrijf, en kleine
fragmenten van de tweede en de laatste akte. Lona's
optreden in het begin is daar al ,geteekend juist zooals

we dat ook kennen uit het drama-zelf, slechts is hier en
daar een enkel trekje verfijnd en verdiept. Vooral in
de manier, waarop over Johan gesproken wordt. Lona
komt haastig binnen en valt meteen met de deur in huis :
„Nee, ik kon niet langer wachten. Hier hebben jullie
me nou, lieve menschen." En dan, na een paar verbaasde
uitroepen : „Ja, kijk maar niet naar me ; want van
een groote wasch kwam nog niets. Zoo gauw ik te
-

hooren kreeg, wie die Amerikaan was ... maar jullié

weet het nog niet, he ? „Ach ja, helaas," zucht mevrouw Bernick „Helaas !" valt Lona daarop in, „maar,
is er wat vervelends gebeurd ? Jullie zit hier zoo in het
donker ? En naaien aan wat wits ? Toch geen sterfgeval
in de familie ?"
Dat geeft het drama nu met heel wat meer relief. Lona
komt weer plotseling in een deuropening staan, en voor
ze nog een woord kan zeggen, klinkt er een koor van
verbaasde uitroepen, die de verlegenheid en de persoon
der zedelijkheidsbeschermsters geestig teekenen. Dan
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na het mal-à-propos over haar optreden als cirkuspaardrij dster
een toespeling ongetwijfeld op Asta
Hansteen's rijzweep-allures komt de samenspraak,
waarin de komst van Johan wordt medegedeeld. Eerst
weer een beproeving van de kanrpvechtsters voor de
moreel-verdorvenen : Lona is niet alleen gekomen, zegt
ze, maar met „haar jongen". Hu, wat een zedelijke
verontwaardiging, en vooral wat een loerende nieuwsgierigheid ! Totdat Lona met komische vanzelfsprekendheid het misverstand opheldert : „Ik bedoel natuurlijk
John : ik heb ten minste geen anderen jongen dan John,
voor zoover ik weet." Johan gekomen, je weet wel,
die Johan, die vroeger .... en het brave gezelschap
wordt stil van ontzetting. Die ijzige koude ineens, die
heimelijke vijandigheid, waarmee al die menschen dadelijk over Johan spreken of zwijgen, doet Lona beseffen
de kilte van die omgeving en de kilte van die menschen
zonder eenigen overgang zegt ze dan de woorden, die ik
hierboven al aanhaalde : „Maar jullie zien er zoo zorgelijk
uit. En je zit zoo in het donker en naait aan iets wits ?
Er is toch geen sterfgeval in de familie ?"
Dat is de volmaaktheid bereikt. Wat een sfeer wordt er
geschapen om die menschen, met een paar woorden, met
wat aarzeling in de stem, een enkel • alleronschuldigst
misverstand ! Wat is die Lona ineens menschelijker
geworden, nu haar witte, blijde gestalte zoo droevig
verflenst in de sombere-grafkelder-lucht van die menschen, vol van zedelijkheid maar van ... anderen !
Ibsen bereikt zulke effekten, omdat hij zoo meedoogenloos staat tegenover zijn eigen werk. Want dit is een
resultaat, dat eerst bereikt werd na telkens herhaalde
pogingen. Vóór de beide bewerkingen, die hier besproken
zijn, ligt nog iets anders, maar iets embryonaals vergeleken met het latere, alzijdig-volgroeide. In het eerste
ontwerp schiet Lona als een schicht door de kamer, een
plotselinge verschijning van iets, dat vreemd is in het
alledaagsche kleinsteedsche gedoe : een dame in elegante
reiskleeding, die de hartelijke verwelkoming en de gulle
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uitnoodiging van Bernick's vrouw beantwoordt met de
raadselachtige woorden : „Dank, later, later ! Eerst moet
ik naar het hotel me schoonwasschen van boven tot
onder : op zoo'n stoomboot wordt een mensch smerig
als een zwijn ! Au revoir !" Daarop nog eens zoo'n wervelwind : Johan, die de verbijstering komt werpen over het
knusse dameskransje hij zal zoo dadelijk terugkomen,
als hij eerst „the old graevling" heeft begroet. Een fijn
genrestukje besluit daarop het bedrijf, vol van bijtende
ironie, zooals Ibsen dat zoo meesterlijk kan : de menscheri
te laten zeggen schijnbaar-doodonschuldige woordjes,
die hun eigen voortreffelijkheid moeten bewijzen, maar
inderdaad hun armzaligheid blootleggen. Het dameskransje gaat uiteen, doordat ieder van haar wordt weggeroepen naar haar huiselijke bezigheden. .loodra er
een is heengegaan, giftigt de kletszucht haar achterna
en de zelfingenomenheid blaast zich op ten koste van de
tekortkomingen der anderen maar zij, die juist haar
vernietigend oordeel klaar had, wordt meteen zelf in
eigen onbenulligheid ten toon gesteld. Wat een heerlijke
hoon gist er op uit Rörlund's ernstig-bedoelde verzuchting : „men legt waarlijk te veel beslag op den tijd en de
krachten der vrouwen hier in de stad !"
Hoe geestig en vlot geschreven ook, het heele tooneeltje is toch ten slotte geschrapt. Want hier paste het
niet. Die dames trokken zoo te veel de aandacht tot zich :
het bedrijf mag niet sluiten met die burgerlijke zieltjes,
waarmee de samenleving wordt getypeerd de stralende
figuur van Lona moet nu al boven hen uitrijzen, moet
wijzen over hun niets-bevroedende hoofden heen naar
de nieuwe idealen en de rijpere krachten van een andere
maatschappij. Voor de problemen, die hier worden
gediscuteerd, zijn menschjes als de dames Rummel
en Holt al te onbeduidend.
De voorstudies zijn inderdaad een voortreffelijk materiaal, om dieper in Ibsen's drama door te dringen. Voor
de hoofdpersonen en voor de bijfiguren. Ik denk hier
in de allereerste plaats aan de vrouw van Bernick.
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Eerst aan het eind van het drama leeft zij voor ons op
in haar warm-koesterende liefde, wanneer zij na de
groote redevoering van haar man, hem dankt met die
innige woorden : „Dat is het blijdste feest in vijftien
jaren !" In het ontwerp motiveert ze dat met de verbluffende bekentenis : dat zij alles reeds lang wist, van af
den avond voor haar bruiloftsdag, toen de bedrogen
vrouw zich zoo aan Bernick gewroken had. Wat een
ondoorgrondelijk . raadsel wordt nu dat karakter ! Wij
vragen met haar man : „Geweten ... en toch gezwegen ?"
en worden niet bevredigd door haar wedervraag, waarom
hij dan gezwegen had, waarom hij haar nooit waardig
geacht heeft om een oogenblik van zelf-vergeten te
belijden. De vrouw die in staat is tot zoo'n heroïsche
zelfverloochening, die vijftien jaar heeft gezwegen om de
bekentenis te hooren van de lippen van haar man zelf,
die vrouw kan niet tegelijk zich vernederen voor de
striemslagen, waarmee Bernick haar de twijfelachtige
reputatie van haar familie verwijt.
Zoo komt voortdurend duidelijker op den voorgrond
het vraagstuk van de positie der vrouw. Het is, of Ibsen
ten slotte het antwoord gevonden heeft, en nu ook niet
meer door telkens nieuwe probleemstellingen de moeilijkheid tot in haar laatste schuilhoek moet vervolgen.
Bernick's vrouw had eerst ook haar deel in de waardeering der vrouwenkwestie. Maar dat wordt opgegeven
met het verdwijnen van de schrijnende tegenstelling
tusschen haar nobele levensdaad en haar vernedering in
het huwelijk. Zij wordt weer vrouw, niet anders dan
vrouw, met een oneindigheid van vergevingsgezindheid
in haar heerlijken, alles verzoenenden takt. Haar vreugde
is hoog nu en heilig, alles overhalend uit de lange donkere
vijftien jaren van haar huwelijk, want : „Vele jaren heb
ik geloofd, dat ik je eens bezeten had en toen weer verloren. Nu weet ik, dat ik je nooit bezeten heb, maar dat
ik je eens zal kunnen winnen."
Hoe zwaar Ibsen dit probleem woog, zien we nog uit
een andere plaats van het ontwerp, uit een breed betoog
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in het gesprek tusschen Bernick en Lona in het vierde
bedrijf, dat in de eindredaktie is geschrapt. Als Lona
vraagt : „En wat had je vrouw voor je kunnen worden,
die je gekozen hebt in mijn plaats ?" Antwoordt Bernick
mismoedig : „Ik weet in allen geval, dat zij niet voor mij
geworden is, wat ik noodig had." In het ontwerp formuleert hij dan, wat hij van zijn vrouw verwacht had :
„Zij had mij tegemoet moeten komen, had mijn belangen
moeten deelen, had zoo nu en dan in mij een flikkering
moeten werpen van het onsamenhangend-springende in
de beschouwing, dat een man wel niet dadelijk bij zijn
werk gebruiken kan, maar dat toch opwekkend en reinigend op heel zijn levensrichting werkt. Dat is de eigenschap, die de vrouwen bij ons in Noorwegen niet tot
uiting mogen brengen ; de meeste bezitten ze niet eens,
jij Lona ... nu, niet een van de duizend heeft den moed
om te zijn zooals jij." —
„Dat wil zeggen," snijdt Lona hem af, „zich-zelf te
zijn."
„Juist," zegt Bernick, den diepen zin van die woorden
nauwelijks vattend en ze meteen verwringend in zijn
eigen mannenegoïsme, „Juist, en zijn, wat de man
het innigst noodig heeft."
Ibsen laat deze passage geheel weg niet, omdat
hierin niet een diepe, tragische waarheid zou schuilen,
maar omdat ze hier niet passen, hier, waar een heel
ander probleem aan de orde is. Het is niet het huwelijk,
't is de maatschappij, wat onderwerp der discussie is.

Toch laat de vrouwenkwestie Ibsen geen oogenblik met
rust. Hij is in den tijd, waarin hij de Steunpilaren schreef,
daarmee geheel vervuld. Immers, dit tooneelstuk is de
verbindende schakel tusschen „Het Verbond der Jongeren", dat voorafging en „Een Poppenhuis", dat onmiddellijk er op volgde. Dat moet men in het oog houden,
om de figuur van Dina Dorf te begrijpen. Zij is een vrouw
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met minder geprononceerde eigenschappen dan Lona,
maar toch een karakter, dat zich los tracht te worstelen
van onder den druk, die haar aan alle kanten beknelt,
en ten slotte een zuiverder denk- en gevoelsleven heeft
verworven, dat haar uitdraagt boven haar heele stumperige omgeving. In haar wordt wakkeer een nieuw en
rein moreel besef, maar daarom behoort ze ook niet tot
den eerbiedwaardigen kring der mannen en vrouwen,
die de maatschappij schragen zij staat daar buiten,
is de vrucht van een immoreele, want onwettige verbintenis, en nog daarenboven, een kind zelfs van een
cirkusrij dster.
Dat gezonde meisje geeft zich vol vertrouwen aan den
bekrompen Rörlund, een man, die God op z'n knieën
moest danken voor zoo een vrouw, omdat zij hem zou
kunnen opheffen uit het moeras zijner eigengerechtigheid
tot nobele levenshouding. Maar de minderwaardigen, de
halven en middelmatigen zijn altijd vol raad en wijze
lessen voor de gave menschen, die in karaktervastheid
ver boven hen staan, maar vaak zoo kinderlijk onervaren
zijn in zaken van het maatschappelijke leven. Rörlund
speelt den goeden raadsman en verstikt Dina haast in
zijn kleffe grootmoedigheid. Zoo is deze verhouding een
volmaakte parallel van Bernick en zijn vrouw, alsof het
officieele huwelijk een instituut was, waarmee de vrouw
zich een levensverzekering koopt met als premie haar
allereigenste bezit, de vrije ontwikkeling harer persoonlijkheid. Betty Bernick zucht steeds onder het stille,
maar alomtegenwoordige verwijt, dat zij haar nobelen,
moreel-voorbeeldigen man de schande heeft aangedaan
van een huwelijk in een familie, die bij elken rechtschapen
burger aanstoot wekt. Wat zal Rörlund anders doen,
dan Dina haar heele leven voor te houden, hoe hij haar
uit het niet, neen, nog erger uit den modder van een
kunstemakersliaison tot hem heeft opgeheven ? Men
hoore maar zijn verzuchting, als hij hoort, dat zij met
Johan naar Amerika is gereisd : „Zij was mij dan toch
volslagen onwaardig !"
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Deze vrouw, die uit de bedompte sfeer van Bernick's
huis zich vrijmaakt om een nieuw leven te beginnen in
de ruime, zonnige Amerikaansche maatschappij, waarvan
de sprookjesachtige glans straalt in het vizioen van de
prairie --- Dina strijdt op haar bescheiden manier ook den
zwaren strijd voor de rechten der vrouwen. Haar aanklachten tegen alles, wat haar in voortdurende knechtschap houdt, zijn overbekend uit de grootsche tragedie
van Nora. Wat haar benauwt is de atmosfeer van al die
fatsoenlijke, o zoo brave menschen, wat haar stempelt
in eigen oog tot een moreel-verdorvene, zooals ook haar
moeder was, is het gluipende medelijden van de anderen,
de voortdurende beleediging van het befluisterd, bespied
en beschermd te worden. „Ze behandelen mij allemaal
zoo zorgvuldig, alsof ik stuk zou gaan, wanneer . . .
O, wat haat ik al die goedhartigheid !" Wanneer Dina
dat zegt, is voor haar nog niet het ware levensinzicht
opgegaan ; zij zoekt nog steun bij Rörlund, omdat die
altijd zoo vriendelijk voor haar is. Toch kwetst haar zijn
vaderlijk-neerbuigende toon, als hij in het bijzijn van
anderen zich met haar bemoeit. Er moet eerst een frissche
wind van buiten komen waaien door die duffe kamers,
om ook haar op te jagen uit haar levensleugen, haar het
inzicht te geven, dat ze nooit bewust en met een brandend
verlangen de waarheid heeft gezocht. Maar als dat
gebeurd is, dan zegt zij, op het zelfde oogenblik, waarop
zij Johan haar liefde bekent, de trotsche woorden : „Maar
eerst wil ik werken, zelf iets worden, zooals gij dat zijt.
Ik wil niet een ding zijn, dat genomen wordt !"
Het heele drama van Nora reeds in den kiem aanwezig !
In de groote scene, waarin deze zich vrijmaakt uit haar
huwelijksslavernij met Helmer, roemt zij haar taak, om
eert haar eigen individualiteit te heroveren, de heiligste,
die er voor de vrouw bestaat. Plichten van echtgenoot
en moeder, sociale of fatsoensoverwegingen bestaan niet,
vallen weg voor dat eene groote : een mensch te zijn,
heel, gaaf, vrij, een individu.
„Een ding, dat genomen wordt". De eeuwige grief
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van die niet harmonisch-ontwikkelde vrouwen in de
drama's, die Ibsen in deze jaren schrijft. Er liep een lijn,
zei ik, van „Den Unges Forbund" over „Samfundets
Stötter" naar „Et Dukkehjem". Selma, ook een kind
uit een kunstenaarsgeslacht, is daardoor in het huis van
Bratsberg een soort sprookjesprinses, die wordt gekoesterd en vertroeteld, zorgvuldig gehouden buiten allen
ernst des levens. Het is net als bij de Bernicks ; daar
zegt de man ook, wanneer hij in het bijzijn van z'n vrouw
praat over zijn groote spoorwegplannen en zij hem daarnaar vraagt : „Maar, beste kind, wat kan jou dal nu
interesseeren ?"
Bij de crisis in „het Verbond der Jongeren" blijkt het
ook, dat Selma altijd buiten het zware zorgleven van den
man is gehouden. Maar op 't oogenblik an zijn ondergang, als de débacle komt, dan is ze goed genoeg om met
hem samen den last te dragen. Dat heeft ze dan het
volste recht te weigeren omdat zij niet werd begrepen
toen zij dorstte naar een druppel van hun beker van
zorgen, omdat „zij haar kleedden als een pop en met
haar speelden, zooals men speelt met een kind." Want
dat is de grootste zonde, die de mensch kan begaan : het
missen van den heiligen ernst, als een man het leven van
een vrouw aan zich bindt, haar lijf begeert maar haar
ziel laat versmachten.
„Het Poppenhuis" ontleent aan diezelfde gedachte
den naam. Nora's vader noemde haar altijd het poppekind en : „hij speelde met haar, net als zij speelde met haar
poppen". Toen ging zij over uit de handen van haar vader
in die van haar man. En haar leven is leeg geworden,
en haar ziel verschrompeld : zij zou zich in stukken kunnen
scheuren, wanneer zij zich in die grondelooze jammer ziet.
Het is goed, den gedachtengang van Ibsen in dezen tijd
in het oog te houden. Het groote probleem : individu
tegenover gemeenschap, had hij reeds eerder behandeld,
in „Brand", waar hij geeselt de algemeene fouten van
de maatschappij : leugen, lafheid, halfheid, geschipper,
huichelarij. Het is echter nog onhelder : het individu
0. E. XX 10
7
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zegeviert, maar in zijn eigen ondergang. Wie het leven
opvat als het dilemma : alles of niets, past niet in de
samenleving, in geen enkele samenleving. Ibsen gaat
dan de conflicten afzonderlijk doorvorschen en wat
hem 't eerste treft in de zee van onrechtvaardigheid,
die moderne maatschappij heet, dat is de vrouwenkwestie,
meest volmaakte voorbeeld van de scheefheid en onoprechtheid der verhoudingen.
Daarom is 't in de Steunpilaren de vrouw, van wie
de redding verwacht wordt. Maar het drama behandelt
niet in eerste instantie het vrouwenvraagstuk ; het wordt
alleen als integreerend deel van de heele maatschappelijke
verleugening in de handeling opgenomen ; het is een
kernkwestie, maar niet de spil, waarom alles draait.
Dat is de houding van Bernick tegenover de gemeenschap. Als mensch en als burger even onwaar, even voos
en erbarmelijk. Hij gaat met opgericht hoofd het leven
door en een ander laat hij den last van zijn eigen schande
dragen. Zelfs als de bekentenis van wat hij zelf misdreven
heeft alleen den weg tot geluk kan effenen voor den
vriend, die vrijwillig de schuld eens op zich nam, dan
aarzelt hij nog. Zijn geweten is eindelijk wakker geschud,
maar hij is te laf voor de bevrijdende daad.
En als burger is hij al even onoprecht. Het welzijn der
gemeenschap, zedelijk en geldelijk is een fraze, waarmee
Bernick voortdurend te koop loopt maar dat is een
valsche schijn van onbaatzuchtigheid. In werkelijkheid
is er jacht naar eigen voordeel, belustheid op macht en
aanzien, klein egoïsme ! De spoorwegaanleg, het opkoopen
van de gronden langs den geprojecteerden weg, de veel
te vroege uitrusting van de Indian Girl, dat zijn een
paar N an die dingen, die in de maatschappij schoonen
schijn genoeg hebben maar ze zijn in werkelijkheid
immoreel.
Zoo is de kwestie van de Plimsollsche doodkist eigenlijk
een heel ondergeschikt punt van de handeling. Het mist
zelfs zijn tragische werking, omdat de Indian Girl de
reis niet aanvaardt en dus niet op zee verongelukt. Wel
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wordt het motief fel ingezet, wanneer het blijkt, dat juist
Bernick's zoon met de wrakke boot zee kiest maar
alles lost zich op in een verzoenenden geest. Zoo is ook
het heele drama burgerlijk doordacht en uitgewerkt ;
we hebben hier nog niet den revolutionairen Ibsen der
latere stukken.
Het verhaal der Indian Girl vormt een onderdeel van
den dramatischen gang, maar is niet de veer, die het heele
raderwerk in beweging zet. Het is een symbool en alleen
daardoor van machtige werking. Zooals dat schip, versleten en vergaan, opgelapt en toch onbruikbaar, zoo is
ook de huidige maatschappij. En even onverantwoordelijk als Bernick, die kostbare menschenlevens offerde
aan zijn eigen belang, is iedereen, die het levensgeluk
van duizenden en nog eens duizenden helpt verwoesten
door den maatschappelijken leugen te bestendigen.
Dat is de rotte plek, die Ibsen hier open legt. En wat
kan nog redding brengen aan een maatschappij die zoo
hopeloos verleugend is ? De geest van waarheid en vrijheid, zegt Lona ten slotte en dat zijn woorden, die
mooi klinken en een schoone belofte inhouden. Maar
helaas, zijn het wat meer dan woorden ? Wanneer de
geest van Christus het niet verder gebracht heeft, dan de
corruptie van twintig eeuwen te behangen met den schit-

terenden mantel van valschen deemoed en brutale
leugen, hoe zal dan nu de maatschappij te genezen zijn
met een paar abstracties als waarheid en vrijheid ?

*

*

Wel heel wat anders, dat ras-echte Hollandsche spel
van de zee, Heyermans' „Op Hoop van Zegen". Wat een
temperament, wat een dramatische effekten, wat een
tooneeltechniek een stuk van den modernen tijd, met
zijn begeerte naar hevige sensatie, het levendig-geëmotioneerde. Een brandend vuur, een hartstochtelijk, soms
rauw pleidooi, waartegenover het drama van Ibsen
schijnt te verbleeken met zijn straffe beheersching, zijn
koele ontleding, zijn wijze en schouwende rust.

loo
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Toch was dat tooneelstuk van Ibsen er een van de
weinigen, die het groote publiek onmiddellijk pakten,
dat veel, heel veel opvoeringen beleefde, druk werd
gelezen en besproken. Het theatereffekt was er niet in
gespaard hoe aangrijpend is niet het heele vierde
bedrijf ! En nog is het bezadigde kalmte, vergeleken met
het spel van Heyermans. Wat beuken daar de woorden,
wrang van haat ; hoe kreunt daar de smart en huilt de
wanhoop ! Geen tooneelhelden op hooge cothurnen,
maar levende menschen, die ontroeren door hun hevig-,
innig-mensch-zijn, zoo jammerlijk nietig en toch zoo
heerlijk-groot, zoodra de heilige smart hun voorhoofd
heeft aangeraakt. Is het niet, of naast deze konsul Bernick en Rörlund en Dina ... en Lona, ja zelfs Lona,
geen echte menschen meer zijn, maar abstrakties, die
theoretizeeren, ideeën tot lichaam geworden, maar koud
en strak als de bovenmenschelijke Idee.
En niettemin .... Als de hoog-laaiende geestdrift
is gezakt, de heftige bekoring van het aangrijpende spel
is voorbij, dan staat achteraf het drama in zijn klare,
naakte omtrekken voor onzen geest. Maar dan ook
besluipt ons de twijfel, of het toch zoo heel goed was,
want het heeft een leegte in ons achtergelaten als een
ontnuchtering na te weelderig genot, verslapping na
verprikkeling. Dan willen we het weer beleven, zooals
het ons eenmaal gegrepen heeft ; we willen weer de
siddering door onze leden voelen, toen Barend zijn wanhoopshanden vastklemde aan de deurstijl, willen weer
doen opstormen onze verontwaardiging en onze haat.
Maar het blijft dood ; geen aandoening wordt er meer
wakker ; we zien wel vele fouten en maar weinig waarachtig-moois, en we begrijpen niet ... we begrijpen maar
één ding : wat ben je toch een onverbeterlijk dramaturg,
Heyermans met dat stuk en dat succes !
En nog eens : het is toch goed. Een drama vol scherpe
visie op het leven, en rake uitbeelding. Een brok prachtig
realisme. 0, al die ismen, ze verdorren ons denken en
catalogiseeren onze aandoeningen ik haat ze, omdat

IBSEN EN HEYERMANS.

101

ze niets zeggen, uitgestorven van inhoud zijn en in onze
literatuur rondstappen met den gewichtigen tred van
onverzettelijke waarheden. Maar als dat woord realisme
nog iets zegt dan is het dit spel van de zee, rauw en
schrijnend als het menschenleven. Als het arme menschenleven, dat wel interessant is, waar men 't ook grijpt
... maar dat helaas, met de eeuwen, steeds zwarter van
smart en rooder van vertwijfeling wordt. Zoo zie ik
„Op Hoop van Zegen".
En dan weer : het is niet goed. Het is te véél werkelijkheid en te weinig kunst. Misschien ligt dat aan den tijd,
waarin het is ontstaan, want toen scheen het leven kunst
en kunst leven, beide in opperste uiting één. Nu oordeelen
we weer anders en veroordeelen daarom soms. En ofschoon realisme, ofschoon felle, hevige werkelijkheidskunst, voelen we daarin een verleden, dat we niet weer
terug zouden wenschen, nu er misschien een toekomst
gloort, die beter en mooier en grootscher en vooral veelzijdiger is dan het heden.
De menschen in Heyermans' stuk zijn toch te zeer
mensch. Ze zijn zoo hopeloos mensch ; zielen en zieltjes
met hun haat en hun geniepige wreedheid. Ze ontroeren
niet meer, omdat ze te klein zijn ; ze jagen niet meer op
tot verontwaardiging, omdat hun daden te gemeen, te
brutaal zijn. Och wat, realisme words, words ! Het is
evengoed romantiek, zwoele romantiek met vooral sentimentaliteit, melodramatisch en onecht, dat stuk met
zijn duivelen en engelen, zijn heele-goede en heele-slechte
menschen.
De visschers, brave, zuiver-voelende menschen, die
soms worden opgeheven tot hooger levensplan om hun
groote smart, zoo groot juist, omdat ze niet is van een
enkel individu, maar van een heele gemeenschap en
daardoor intenser, dreigender. Een telkens-weerkeerend
ongeluk, dat noodlot geworden is, maakt van deze
armen van geest stoere wezens met hun kalme berusting,
hun armoedige levensvreugd, en hun bij oogenblikken
opbruisende opstandigheid. Kniertje is een prachtige
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schepping, van Heyermans en van mevrouw de Boervan Rijk ; Jo is een nog heerlijker figuur .... maar
Geert, o waarom is Geert een ontslagen gevangene, waarom zien we hem juist op den dag, dat hij thuis komt uit
die hel, waarom die onschoone jacht naar het effekt ?
Maar het meest onecht zijn de menschen, die staan
aan den anderen kant van de scheidslijn der standen, de
„kapitalisten". Wat een onverkwikkelijk stelletje, dat
huisgezin van den reeder ! De ploertige Bos, de weerzinwekkende Mathilde en de mallotige Clementine. Die
Bos is zelf een plebejer van afkomst, maar nog veel
erger : een plebejer van karakter, dien we verafschuwen
in welken „stand" we hem ook aantreffen. Karakteristiek
is de scene aan de telefoon ze belicht den man fel,
tegenover zijn vrouw bruut, kruiperig voor de wachthebbenden, de steunpilaren. Maar met dat al is het een
to oneeltj e, onverkwikkelijk van banaliteit. Zijn wraakneming op de onschuldige Kniertje : een concessie aan
het schellinkje.
Tegenover de mooie vrouwenfiguren Kniertje en Jo —
de beste karakters van het heele stuk ! vrouw en dochter van den reeder. Mathilde, oppervlakkig, harteloos
en zonder eeriige beschaving, uiterlijke noch innerlijke.
Way een vrouw, die de wanhoop van Kniertje denkt te
troosten met „'n paar kóúwe kotelette" en of je de
schale bij gelegenheid a nreikt — en of je Zaterdag weer

wil komme schoonmake !" De kleuren kunnen, sclijnt
niet fel genoeg zijn : 's mo -c ens, als haar man nog
slaapt, steelt ze hem de rijksdaalders uit zijn bei r s.
Ten slotte : zij heeft geen rol van bete` kenfis en we vergeten haar gauw en graL g. Maar Ciemen ine ! Is zij wei
heelemaal toerekenbaar, met haar ziekelijke lust naar griezelverhalen — „'k zou wel nachte kunne opzitten om
verhalen-van-de-zee an te hoorera" en haar kostschoolmeisjesgepruts en geteeken ? De eenige, die ruggegraat
heeft, waarachtig die voelt, wat er onguurs broeit in
het hart en het kantoor van haar vader ; waarom mogen
we zelfs haar niet eens zóó zien, dat we ze au sérieux
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kunnen nemen ? Waarom is ze zoo belachelijk, zoo kinderachtig, zoo grenzeloos-onbenullig ?
Dat alles is onwaar, of erger nog ... onwaardig. We
denken onwillekeurig aan den ouden Dobbe in „Het
Zevende Gebod", een type, zoo mateloos „gechargeerd,
als een sujet van Dickens. Zet dien vader van een „afgedwaalden" zoon naast den ouden Sachem uit „Ghetto",
en we toetsen aan Heyermans-zelf wat echt-menschelijk,
wat onecht-tendentieus is.
Dat die menschen in „Op Hoop van Zegen" zoo jammerlijk onbeduidend schijnen, dat ze onzen aandacht
niet blijvend kunnen vasthouden is nog vergeeflijk. De
literatuur der laatste 40, 50 jaar heeft ons bescheidener
gemaakt tegenover de massa, die in het duister haar
misere en ellende uitwrokt. Maar het is hinderlijk, dat
die menschen zijn gekozen als de dragers van maatschappelijke theorieën, dat Heyermans met zulke wezens het
verleugende van de tegenwoordige samenleving wil
blootleggen. En dat mist ook zijn doel.
De indringende kracht van een Ibsen-drama ; de
noodlottige zekerheid, dat het zóó is, als Ibsen het ziet
en zegt, de onafwendbare logica van de handeling, missen
we bij Heyermans. Hij bestormt ons gevoel wel heel onbesuisd, maar hij verzuimt tegelijk ons verstand, dat nuchter
blijft vragen, te overtuigen. En dààr schuilt de fout.
Want dat is altijd de hoofdzaak. Als lang het gevoel is
verebd en de stemming verstild, dan komt altijd weer
het verstand, dat weten wil en begrijpen.
En dan begrijpen we niet, waarom de man, die het
onzeewaardige van de wrakke schuit verkondigt, een
dronkelap moet zijn, die het heele stuk lallende wartaal
spreekt, en dan in eens woorden van waarheid zou hebben
gezegd. Bos heeft niet heelemaal ongelijk : n al had
die kerel me gewaarschouwd, mot ik as man van zake
'n dronkelap vertrouwe, die nerges meer werk vindt
omdat-ie te onbekwaam is om z'n gereedschap te hanteere ?" Daarnaast een ander wakker-geschokt geweten,
Clementine ... en Bos heeft weer niet heelemaal ongelijk :
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„loop voor mijn part as 'n zottin door 't dorp en teeken
de eerste de beste schooier of bedelaar !"
De maatschappelijke leugen bij Heyermans is ondanks
de felle ensceneering lang zoo tastbaar niet als bij Ibsen.
Bij dezen sluipt hij overal rond, haast ongemerkt, en
eindelijk grijnst hij ons van alle kanten tegen. Bij Heyermans is het een botte leugen, die doet huiveren maar
toch aanvaarden wij hem niet. Omdat het proletariaat,
ten minste zij die er de waarlijke ideeën-dragers van zijn,
geteekend wordt in te ontwrichte wezens en omdat
de bourgeoisie wordt getypeerd door menschen ... die
niet bourgeois zijn, maar rijk geworden proletariërs.
Stel daarnaast een man als Bernick, die wil en karakter
genoeg heeft om het vrijmakende woord te spreken ;
naast den dronken Simon den stoeren Aune, een „bewusten" arbeider, die ook z'n tragedie heeft uit te vechten, die tusschen zijn plicht als eerlijk man en zijn zorg
voor het eigen gezin. 0 te zien, hoe zulke menschen vergiftigd zijn door de maatschappelijke leugen, ze voor hun
eigen voordeel gebruiken en er tegelijk het slachtoffer
van worden dan worden we wakker geschud uit de
medeplichtige lijdzaamheid van den bourgeois-satisfait.
Maar Heyermans' spel leert ons, dat er in de wereld veel
onrechtvaardigheid is, dat er schurken zijn, die dobbelen
met het leven van anderen maar niet, dat onze heele
samenleving is verleugend, omdat ook de besten en de
krachtigsten hun leven opbouwen op een onwaarheid.
Is dat ook de reden, dat Heyermans' drama niet
voert tot een oplossing, maar de naakte kwestie als een
vlammende aanklacht het publiek voor de voeten werpt?
We zagen, dat dan een oplossing, die aesthetisch en ethisch
bevredigt, maar verder een vaag droombeeld blijft.
Heyermans veracht zooiets uit den grond van zijn hart,
en dat moet hij doen, als hij waarlijk propagandist wil
wezen. Wat Ibsen ons geeft is een hoog-ernstige aanmaning aan ieder mensch om zichzelf op te voeden in
den geest van waarheid ; maar och wat helpt dat voor
het schouwburgpubliek, oppervlakkig en gedachteloos
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als het meestal is. Ze zullen de woorden van Lona aanvaarden als een aannemelijke oplossing, die aan alle
moeilijkheden als met tooverslag een einde maakt. Ja
juist, „waarheid en vrijheid", dat is de formule als
ze er goed over nadenken, is dat ook hun formule, waar
ze altijd al bij hebben gezworen. Ook waarheid en vrijheid,
al waren dat andere, dan Lona juist bedoelde ! En verder
slaapt het publiek weer in over de ten hemel schreiende
onzedelijkheid, die overal de samenleving verpest —
ieder voor zich weet zijn eigen tekort wel te dekken uit
den overvloed der collectieve zedelijkheid, die veilig
bewaard is in de maatschappelijke instellingen.
Heyermans zet de schrijnende tegenstelling tot het
einde toe door ; het stijgt in een benauwenden climax,
die de keel toeschroeft, tot ze naar lucht hijgt in een
oproerigen kreet van afschuw en verontwaardiging. Er
groeit met elke minuut, dat het einde nadert, in den
toeschouwer een matelooze begeerte naar rechtvaardigheid maar de rechtvaardigheid komt niet, die kan niet
komen, omdat ze er niet is. Er zijn alleen de aalmoezen
en de vernedering : een geëmailleerd pannetje en een
oproep aan onze weldadige landgenooten. Wat een smart
en een verbittering moet er zijn in het hart van den kunstenaar, die zijn spel met zoo bijtende ironie kan eindigen.

„Levende lieden met levende aandoeningen uit het
eigen leven, heeft men hier in geen tijden aanschouwd —
wel Fransche verleide dames, Duitsche redeneerende
heeren, Noorsche slappelingen," zegt Heyermans in z'n
voorwoord voor : „Het Zevende Gebod". Hm, Noorsche
slappelingen, dat zullen wel figuren zijn van Ibsen, als
Oswald of Ejlert Lövborg. In kwesties van smaak is het
beter niet te redetwisten. Maar als Heyermans zich hier
opwerpt als de schepper van een nieuw nationaal tooneel,
dat behalve door-en-door Hollandsch, ook superieur zal
zijn aan het buitenlandsche, dan moet mij toch de
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bekentenis van het hart, dat we nog altijd maar beter
doen onze ooren en onze oogen niet te sluiten voor buitenlanders, als... Welnu, als die dichter van Noorsche slappelingen.
Toch is Heyermans Spel van de Zee, of eigenlijk zijn
heele dramatische oeuvre de uiting van een ras-echte
Hollandsche karaktertrek, want uit het realisme zijn de
meesterwerken van onze literatuur gegroeid : de Reynaert,
de Spaensche Brabander, de Camera. In zooverre wel
nationaal, want realistisch ... maar hoort zijn werk niet
veeleer thuis in het kastje ernaast, met het etiket
naturalisme ? In die jaren na '80 is het een klaterende
waterval geweest, die van over onze grenzen den breeden,
maar ietwat ondiepen stroom van het realisme kwam
binnenbruisen ; de wateren zwelden en de knusse theekoepeltjes aan den oever werden weggesleurd in den
schurendere stroom, heerlijk frisch water in de verzande bedding, water van buiten onze grenzen dat verbreedde en verdiepte. Maar de rivier is lang weer in de
oude bedding teruggekeerd het is weer dezelfde statige
stroom van vroeger, maar nu niet meer vertroebeld . . .
van een wondere klaarte en soms geheimzinnige diepte.
Het naturalisme is dood, zei van Deyssel al in 1891.
Maar het realisme leeft nog, heerlijker dan ooit. Was er
rijker werk dan dat van van Looy ? Maar daar tintelt
ook de humor, die het werkelijke inzicht in het Leven
verinnigt. Het leven niet alleen gezien à travers d'un
tempérament, maar vooral ook met een warm-kloppend
gevoel. De Spaansche Brabander is ons lief gebleven,
door alle eeuwen en over alle maatschappelijke vormen
heen, omdat hij zoo breed-menschelijk is geteekend, het
aangrijpende beeld van den grooten armen dwaas, gevangen in zijn eigen waan, zooals wij allen dat zijn. Het
werkelijke leven is een woelend chaos van tegenstrijdigheden en doelloosheden ; de kunst is daarvan de synthese.
Het geobjectiveerde menschenleven, individueel of maatschappelijk, heeft alleen waarde als voorstudie en werkmateriaal voor een in kunst gestileerde levensbeschouwing.
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Waar dit laatste ontbreekt, ontstaat geen kunst voor alle
eeuwen.
Want al lang zal onze maatschappij-vorm verdwenen
zijn en een nieuwe samenleving zijn gekomen, die wel
niet beter en schooner, maar dan toch anders zal wezen —
en nog zal Ibsen blijven ontroeren ; omdat het maatschappelijk euvel, dat eeuwig de menschheid besmet
heeft en besmetten zal, daarin is ontleed. Als er geen
reeders meer zullen zijn en geen loonslaven, zal er nog
altijd gebleven zijn de leugen en de waan. Het drama
van Bernick en Lona is geschreven voor vele nog komende
geslachten : een aanklacht en een woord van verlossing.
Zoo ver reikt het stuk van Heyermans niet. Het
gaat niet uit boven datgene wat alleen oogenblikkelijke waarde heeft ; de tijd is misschien niet ver meer
af, dat „Op Hoop van Zegen" een onbegrepen, historisch
drama zal zijn. Het heeft zijn doel dan misschien bereikt,
maar dat doel was sociaal : niet de bevrediging van
de eeuwige drang naar schoonheid. Zuiver tendenzkunst. De leugen bestreden met den leugen : de maatschappelijke leugen met de nog afzichtelijker leugen van
partijpolitiek. Geen loutering, maar nieuwe vertroebeling.
Zoo is dit drama van Heyermans een weerspiegeling
van een heel politiek stelsel, het sociaal-democratische.
Ook dat nobele ideaal van alomvattende menschenliefde,
geboren uit de goddank nooit stervende behoefte naar
rechtvaardigheid, is onder de besmeurde handen van
partij-politici te gronde gegaan in een moeras van leugen
en onwaarachtigheid. We zullen het niet bereiken, nu
niet en noöit, een samenleving, waar alleen maar recht
en waarheid is. Want, helaas, het blijven dezelfde menschen, in nieuwe verhoudingen gegroepeerd, maar met
hun oude ondeugden en zwakheden. Waar de mensch
een hooge gedachte wil omzetten tot een realiteit, daar
is al zijn werk gevloekt, want zijn schepping is nooit
meer dan een spotbeeld van het nagestreefde ideaal.
De oude leugen is dan pas overwonnen, wanneer de
zegevierende waarheid op haar beurt tot leugen geworden
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is. Nauwelijks is met oneindige offers de nieuwe maatschappijvorm verrezen, of de oude kwaal heeft zich al
weer vastgevreten en zet haar vernielingswerk voort..
Als de werkman Bos zich heeft opgewerkt tot den
reeder Bos, is hij een paar ondeugden rijker, de maatschappelijke ondeugden van de bezittende klasse. En de
oude zitten in hem nog even vast. Het is te vreezen, dat
de nieuwe wereldorde een even ontmoedigende ervaring
zal brengen : de heerscher in die toekomststaat weer
het slachtoffer van een maatschappelijken leugen. Alleen
God schiep een volmaakte wereld, omdat hij die werel d .
maakte uit niets ; de mensch, die schept, doet nooit
anders dan oude waarden omsmelten tot nieuwe : de
zakken zijn nieuw, maar de wijn is oud.
Het betrekkelijke van alle sociale stelsels heeft ook.
Ibsen gevoeld en meer dan eens uitgesproken. Misschien
is dat ook wel een der voornaamste redenen, waarom de
sociaal-democratie een instinktmatigen afkeer van hem
schijnt te hebben. Wat is Adema van Scheltema niet
schreeuwend-onrechtvaardig ten opzichte van Ibsen
in zijn Grondslagen eenes nieuwe Poëzie, die anders in
het afbrekende deel de leugen onzer decadente beschaving
zoo heerlijk te lijf gaat. Hij versmaadt de krachtige hulp
van den dichter, onder wiens duchtige mokerslagen
het hechte bouwsel der bourgeois-maatschappij te gruizel
geslagen werd. Zijn diensten worden dankbaar aanvaard.
Maar verder doodgezwegen. De „Volksvijand" is een
tooneelstuk, dat hem van de zijde der sociaal-democraten
wel nooit zal worden vergeven. Want zij kunnen de
troostelooze waarheid niet gebruiken, die daarin ontmaskerd wordt : dat de Aslaksens en de Billings en de
Hovstads en de Peter Stockmanns, allemaal, dezelfde
stumperachtige, enghartige egoïsten zijn. Zooals toen
de noorsche radikalen, zal het door de „volksvrienden"
wel altijd beschouwd worden als een verraad aan vooruitgang en democratie !
En dan daarbij het scherp-kantige individualisme van
Ibsen. Alweer een -isme, dat veel van zijn vroegere glorie
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heeft ingeboet. De menschelijke geest beweegt zich in
een eeuwige wisseling van eb en vloed ; er is geen stilstand, neen, waarlijk niet, maar is er wel vooruitgang ?
Ibsen heeft zich gesteld op een eenzame hoogte buiten
de menschen en schouwt vandaar op het nietige gewurm
daar diep onder hem. Hij ziet ze allen vastgeketend aan
vooroordeelen en tradities zijn taak is het 't geweten
der burgers te radicaliseeren, een beetje waarheid te
laten schijnen in hun door leugens verduisterden geest.
Als straks alles, wat stevig en sterk scheen, ira elkaar zal
zakken, vermolmd en vergaan, dan zullen de menschen
uitzien naar nieuwe steunsels, om den moeilijken weg
der menschheid een eindje verder af te leggen. Daar kan
Ibsen ze niet verder den weg wijzen, zijn taak is afgeloopen. Maar hem is het toch te danken, dat nu de sociaaldemocratie de kans gekregen heeft, een reddende steun
te schijnen voor vele bourgeois, die stuurloos geworden
zijn.
In een tijd, waarin een nieuwe waarheid zich hartstochtelijk baan breekt, luistert men alleen naar wie met
geestdrift haar verkondigen. Daarom is voor hen het
woord van Ibsen onbegrepen. Maar als de twijfel weer
rijst, en het inzicht van den Prediker : „Alles is ijdelheid"
den geest verduistert, zal Ibsen voor velen weer zijn
woord van bevrijding spreken. Want hij is een der enkelen,
die het menschelijke van zich hebben afgeschud. En naar
hem zal opzien, ieder die de halfheid voelt om zich en
vooral in zich, om de eeuwige les te leeren, dat de mensch
niets heeft te doen dan zijn eigen persoonlijkheid op te
heffen tot een zuivere, krachtige, maar bovenal allereigenste individualiteit.
Een gemeenschap heeft slechts waarde, als ze omvat
aldus vrijgeworden individuen. Het schijnt tegenwoordig
voldoende, als ze maar uit menschen bestaat. Men kan
het „nihil humanum a me alienum puto" ook al te menschelijk opvatten.
Arnhem.

BESCHOUWINGEN OVER DE LEER
DER ELEMENTEN
DOOR

J. D. VAN DER WAALS Jr.

Het ook voor niet-vakgeleerden geschreven boek van
den Groningschen hoogleeraar in de scheikunde Dr.
F. M. Jaeger over „Elementen en atomen eens en thans"
is in de Leestafel van dit tijdschrift in de aflevering van .
September 1920 reeds aangekondigd. Thans wil ik nog
een opmerking maken over het begrip element, waartoe
het boek mij aanleiding geeft.
De verbinding in den titel van het woord element met
het woord atoom doet ons geneigd zijn te denken, dat
het eerste is bedoeld in den zin van „chemisch element".
Toch vinden wij een groot deel van het boek gewijd aan
de elementen-leer bij Oostersche volken, Grieken en
Middeleeuwers, waarbij in den regel aarde, water, lucht,
vuur en aether, hetzij alle vijf, hetzij slechts een of
enkele ervan als elementen worden aangenomen. Deze
elementen worden dan in die stelsels, waarin meer dan
één element optreedt, meestal als in elkaar transformeerbaar voorgesteld. De veranderingen in de natuur bestaan
dan daarin, dat de materia prima (de oerstof) zich achtereenvolgens in de verschillende elementen omzet.
Dit begrip van element, dat ik in het vervolg het
Aristotelische zal noemen, daar het in den norm, waarin
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Aristoteles het gebracht heeft, zoo langen tijd het denken
der menschheid heeft beheerscht, verschilt zoo hemelsbreed van dat van chemische element, dat de vraag kan
rijzen, of er eenige aanleiding is, ze is één boek te bespreken. Het is waar, ze dragen beiden den naam element,
maar ze hebben dat gemeen met zooveel andere zaken,
b.v. met de galvanische elementen (zooals die van
Leclanché waardoor onze electrische schellen meestal
gedreven worden) welke Jaeger toch ook niet in de kring
zijner beschouwingen heeft opgenomen. Bij het lezen van
Jaeger's boek zien wij, hoe de in de oudheid en nog in de
Middeleeuwen algemeen heerschende opvatting, dat de
stoffelijke wereld is opgebouwd uit de Aristotelische elemente n , langzamerhand heeft plaats gemaakt voor de
beschouwingswijs, volgens welke alle stoffen -- voor
zoover zij zelf geen chemische elementen zijn -- bestaan
uit een verbinding van meerdere, soortelijk verschillende
en niet in elkaar transmuteerbare enkelvoudige stoffen,
die (chemische) elementen worden genoemd. En bij nader
inzien wordt het ons duidelijk, dat beide beschouwingswijzen antwoorden zijn op dezelfde vraag, namelijk die
naar de meest eenvoudige „elementaire", dat wil zeggen
zelf niet meer samengestelde, bestanddeelen der wereld.
Zijn het dus antwoorden op dezelfde vraag, de antwoorden zelf zijn wel zeer verschillend. De Aristotelische
elementen zijn eer principes of eigenschappen dan stoffen.
Zoo is aarde het element der vastheid, dat de vastheid
geeft aan alle vaste lichamen ; water dat der vochtigheid,
vloeibaarheid of smeltbaarheid, enz. Dezelfde oerstof
(materia prima) doorloopt achtereenvolgens toestanden,
waarin hij meer van het Bene of meer van het andere
element bevat. Hoe sterk wijkt hiervan af de voorstelling
van de onvernietigbare en niet-transformeerbare stoffen
als hoedanig ons de chemische elementen werden voorgesteld. En het was die tegenstelling tusschen het zijn van
een principe, zooals het Aristotelische, of een stofsoort
zooals het chemische element, die ons aanvankelijk deed
twijfelen of aan die twee beteekenissen van het woord
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element wel een gemeenschappelijk begrip ten grondslag lag.
Het is eigenlijk niet zoozeer te verwonderen, dat Aristoteles in eigenschappen, wij in stofsoorten de elementaire bestanddeelen van de wereld zouden zien : wij zijn
gewoon de materie waaruit iets gemaakt is meer als
de substantie te beschouwen, terwijl het bij Aristoteles
de „forma" is, die met het woord „substantialis" wordt
verbonden.
Maar wanneer wij het er dan over eens zijn, aan het
woord element de beteekenis van enkelvoudig bestanddeel toe te kennen, dan rijst de vraag of de chemische
elementen wel datgene zijn, wat in onze hedendaagsche
natuurwetenschap het meest met de Aristotelische
elementen overeenkomt. En dan moet die vraag ontkennend beantwoord worden. Ik zeide zooeven, dat de
chemische elementen werden voorgesteld als soortelijk
verschillend, onvernietigbaar en onderling niet transmuteerbaar. En dat was ook zoo tot ongeveer een kwart
eeuw geleden. Sedert de ontdekking der radioactiviteit
echter is daarin verandering gekomen. Verschillende
verschijnselen, die sedert, zijn waargenomen, en die ik

hier niet nader wil bespreken men kan ze in het laatste
hoofdstuk van het boek van Jaeger uiteengezet vinden,
-- hebben de overtuiging doen postvatten, dat de atomen
der ruim honderd thans bekende chemische elementen
volstrekt geen enkelvoudige en soortelijk verschillende
eenheden zijn, maar dat zij alle zijn opgebouwd uit kleinere
deeltjes, en wel uit deeltjes van dezelfde twee of drie
soorten. Een atoomsoort is dan gekenmerkt door een
bepaald aantal van elk dier deeltjes, die erin op een voor
de atoomsoort karakteristieke wijze gegroepeerd zijn
en er karakteristieke bewegingen in uitvoeren.
En hoewel wij de chemische elementen wel steeds
met liet woord element zullen blijven aanduiden, zijn zij
door deze nieuwe voorstelling aangaande hun wezen
volgens het begrip van de waardigheid van element
vervallen. En wanneer wij dan zien, dat achtereen-
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volgens de Aristotelische elementen en de chemische
elementen onttroond zijn, wie moeten wij dan thans als
hun opvolgers be.chouwen ? Het best kunnen wij den
tegenwoordigen toestand misschien karakterizeeren door
te zeggen, dat wij thans in een interregnum zijn. Er zijn
verschillende pretendenten, waarvan de een met meer,
de ander met minder recht en succes op de elementtitel
aanspraak maakt.
Een van de meest directe pogingen een nieuwe elementenleer te scheppen is misschien die van B üchner,
die „Kracht" (d. w. z. energie) en „Stof" als elementen
aangeeft. De monist Ostwalíl stelt zich met één element,
namelijk de Energie tevreden. Maar deze pogingen,
dateerende van vóór de ontdekking der radio-activiteit
en vóór de invoering van zooveel nieuwe begrippen op
physisch gebied, voldoen zeker niet aan de eischen, die
men tegenwoordig aan een nieuwe elementenleer zou
moeten stellen. Toch is de energie wel de meest succesvolle pretendent, vooral sedert Einstein een theorie
heeft ontwikkeld, waarbij aan de energie massa toekomt,
ja misschien wel alle massa, die de lichamen vertoonen,
tot hun energie-voorraad is terug te brengen. Naast de
energie en daarmee verwant kent men in de mechanica
een grootheid, die men hoeveelheid van beweging noemt,
en die gelijk is aan het product van de massa van een
lichaam met de snelheid. Ook deze grootheid heeft een
in den tijd constant blijvend bedrag. Zij is iets eigens, iets
onvernietigbaars, en kan als zoodanig op den naam element aanspraak maken. Toch is zij niet onafhankelijk
van de energie en de daardoor bepaalde massa van een
lichaam, wat weer tegen haar elementair karakter strijdt.
Hier zijn dus nog verschillende opvattingen mogelijk 1 ).
Een andere pretendent is de aether, de hypothetische
1) Waarschijnlijk zal men de door Einstein op den voorgrond
gebrachte „spannings-energie tensor", waarin ook de hoeveelheid
van beweging is opgenomen, als één elementaire grootheid moeten
opvatten hoewel haar waarde door tien getallen bepaald wordt.
O. E. XX 10
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middenstof, die, volgens hetgeen veelal in de natuurkunde
is aangenomen, de wereldruimte zou vullen en waarin
men den overbrenger van het licht en den drager der
electrische en magnetische krachten heeft gezien. Deze
aether echter verkeert, wat zijn pretendentschap betreft,
in een zeer bijzondere positie. Doorgaans toch wordt niet
getwijfeld aan het bestaan van den pretendent maar wel
aan zijn recht op de titel, waarop hij aanspraak maakt. Hier
is het omgekeerde het geval. Wanneer de aether bestaat
zal men haar wel als een elementair bestanddeel van de
wereld moeten opvatten ; maar juist haar bestaan is het
dat door zeer vele hedendaagsche physici ontkend wordt.
Daar bij deze physici echter de krachtenvelden een zeer
zelfstandig bestaan voeren en de ruimte zeer bijzondere
eigenschappen heeft, zou een van deze twee begrippen
bij hen misschien de rol van den aether kunnen overnemen.
Ten slotte zou men als pretendenten moeten aanmerken,
de deeltjes, waaruit, zooals wij boven zagen, de atomen
zijn opgebouwd, welk feit er ons juist toe gebracht heeft
de chemische elementen van hun rang van element vervallen te verklaren. Van deze deeltjes kennen wij er
min of meer drie soorten. Ten eerste de electrisch negatief
geladen electronen, wier gewicht ongeveer 1/1850 van dat
van een waterstof atoom is ; ten tweede twee soorten
electrisch positief geladen deeltjes, wier gewicht respectievelijk één en vier maal zoo groot is, als dat van een
waterstofatoom. Deze positieve deeltjes, die, hoewel zij
zwaarder zijn, waarschijnlijk veel kleiner straal hebben
dan het electron worden meestal waterstof- en heliumkernen genoemd. Mogelijk bestaat een heliumkern nog
uit vier waterstofkernen verbonden met twee electronen.
Men ziet het, een geheele reeks pretendenten. Om van
ieder de beteekenis uiteen te zetten en zijn recht op de
elemententitel te bediscussieeren zou een boekdeel noodig
zijn. Ik wil mij hier tot de gegeven opsomming bepalen.
Een nadere discussie zou toch niet tot een zekeren uitspraak brengen aangaande de vraag, welke elementaire

BESCHOUWINGEN OVER DE LEER. DER ELEMENTEN.

115

bestanddeelen in de materieele wereld moeten worden
aangenomen. Een elementenleer staande op de basis
van de hedendaagsehe natuurwetenschap is niet opgesteld. En het ligt ook niet in den geest van den tijd er een
op te stellen. Wij hebben niet meer de naïeveteit onze
denkbeelden voor zoo definitief te houden, dat wij zouden
durven zeggen deze of die grootheid, die wij hebben leeren
kennen is elementair. Op zijn hoogst zeggen wij, dit is
het minst samengestelde dat wij tot nu toe gevonden
hebben.
Ik heb hier dan ook niet een poging willen doen een
nieuwe elementenleer op te stellen. Ik heb slechts op twee
dingen willen wijzen. Ten eerste hierop dat, wil men een
lijn trekken van de Aristotelische elementen naar de
chemische, men er van zelf toe zal moeten komen die
lijn door te trekken en de boven als pretendenten aangeduide begrippen in de kring zijner beschouwingen op
te nemen. Ten tweede dat, wat wij doen, wanneer wij
spreken van energie, aether, electriciteit, atoomkernen,
niettegenstaande onze geringere neiging tot dogmatische uitspraken en onze zoo veel grootere kennis der
natuurverschijnselen -- in principe niet zoo heel veel
anders is, als wat de oude volken en middeleeuwers
deden, wanneer zij spraken van aarde, water, lucht, vuur
en aether als samenstellende bestanddeelen van de
wereld.
Natuurlijk is het niet mijn bedoeling er Jaeger een
verwijt van te maken, dat hij de discussie der pretendenten
niet in zijn boek heeft opgenomen. Het neer beperkte
doel, dat hij zich stelde, is toch reeds omvangrijk genoeg,
en het zal bezwaarlijk gaan een geleerde te vinden, die
de verschillende in zijn boek behandelde vraagstukken
zoozeer beheerscht. Ik heb slechts willen aangeven, dat,
wel is waar bij een bespreking van wat element genoemd
wordt, de twee door Jaeger behandelde perioden, die der
Aristotelische en die der chemische elementen voldoende
zijn, maar dat voor een volledige bespreking van het
element begrip daar nog een derde periode moet worden
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toegevoegd, een periode waarin trouwens Jaeger zelf
ons binnenleidt in het laatste hoofdstuk van zijn boek,
waar hij over het uiteenvallen van atomen handelt,
zooals dit bij radioactieve en enkele andere verschijnselen
voorkomt.

VER ZEN
VAN

JACQUELINE E. VAN DER WAALS.

VOORBIJ.

ik ween om woorden, die onuitgesproken bleven,
Woorden van troost en deernis met uw leed,
Van dank voor 't geen gij waart en voor mij deed,
Van teederheid, die ik verlangde u te geven,
Doch nooit heb uitgezegd of neergeschreven
Uit schroom voor 't groote woord, die 't ware woord
[vermeed .. .
Ik ween om woorden, die onuitgesproken bleven,
Om al, wat ik verzweeg
en gij niet weet.
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MAART.
't Is pas Maart, de winterweiden
Dragen nog een waasje wit
En de zwarte akkers beiden
't Zaad nog naakt en omgespit.
Maar de musschen in de boomen
Piepen al met luid misbaar
En de fijne katjes komen
Reeds- aan wilg en hazelaar.
't Is al Maart, de dagen lengen
En de zon begint alvast,
Op de wei wat kleur te brengen
Met een lichte schilderskwast.
Nog een maand, en allerwegen
Kiemt het veld en kleurt de wei —
Nog een maand of twee gezwegen,
Dan is 't bloeimaand, dan is 't Mei

VOGELS.
Daar is een fijn gekwetter in de lucht
Van vele vogelkelen,
Mij blijft dit lichte vogelengerucht,
Al waar ik ga, omspelen.

Het is het tjilpend lief geluid,
Het fijn gepiep van musschen,
't Is nu en dan met ver gefluit
Fen merelstem daartusschen.
Het is het zacht en blij gekweel
Van meezen en van vinken,
Die even soms uit vrijer keel
Een voller slag doen klinken.
Ze zeggen, dat het zomeren zal,

Reeds zwellen alle knoppen,
De elzekatjes bengelen al
Naast de oude elzeproppen.

AVOND OP HET BALCON.
Wij zagen zwijgend naar het dalen
Der langzaam ondergaande zon,
Terwijl de laatste zonnestralen
De zuilen roodden van 't balton ;
Wij ademden de zoele geuren
Van lindebloesem en van hooi
En keken naar het stil verkleuren
Van 't aardsch en van het hemelsch mooi.
Maar, toen het bloeiend licht verdorde,
En 't purper somber werd en koud,
Is ook mijn hart bedroefd geworden
En stervensmoede en stervensoud ;

Nog even hield een vaag verlangen
Mijn doodsche droefheid zacht gekleurd
En als een geur, die loom blijft hangen,
Het ledig van mijn ziel doorgeurd.
En zachtkens, naar mij toe gedragen
Door d'avondwind, klonk uit de vert'
Het rollen van een boerenwagen
En 't was, of daar gezongen werd ;
Reeds naderden de paardenhoeven
En vredig uit het stil verschiet
Vernam mijn oor liet slepend droeve
Gezang van een godsdienstig lied.
De wagen kwam, toen klonk het spelen,
Waarmee de zang werd begeleid
Uit boersche manne- en vrouwekelen
Wat ruw en vol luidruchtigheid,
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RZEN.
VERZEN.

En eensklaps brak door de avondstonde
Een schelle lach uit vrouwemond .. .
En mijn ontschoeide voeten vonden
Op aard geen plekje heil'gen grond.
Waarmede asloet het zout gezouten,
Dat smakeloos geworden is ?
En hunk'rend naar het veilig kouten
Daar binnen om den avonddisch
Vroeg ik een vraag. Mijn woorden braken
Den druk, die in de stilte lag
En pijnlijk werd,
en wij bespraken
De plannen voor den naasten dag.
—

AANTEEKENINGEN OP DE WERELD-

GEBEURTENISSEN
DOOR

Mr. J. C. VAN OVEN.

XXVI.
President Millerand.
Gisteren, Woensdag 23 September, heeft de Nationale
Vergadering in Versailles Alexandre Millerand met 695
stemmen van de 892 tot president der Fransche Republiek
gekozen. Een serieuse tegencandidaat was er niet, zoo
zeker was het dat geen ander kans zou hebben, en de
stemming werd daardoor een bloote formaliteit. Ziedaar dus wel een éclatant succes, te merkwaardiger
omdat het hier een man geldt, die, hoe onmiskenbaar
zijn verdiensten ook zijn, door weinigen voor een staatsman van den allereersten rang gehouden wordt ;
en nog ééns zoo merkwaardig, omdat er ditmaal geen
sprake kan zijn van het „bijzetten in den gouden kooi
die het Elysée is", want Millerand heeft door zijn verklaring, afgelegd na zijn besluit om de candidatuur
te aanvaarden, boven twijfel gesteld, dat hij niet zal
zijn het louter representatieve, boven het politieke
leven planeerende, invloedlooze staatshoofd, waartoe tot
dusver de politieke zeden den president der republiek
veroordeelden, maar dat met hem ook zijn politiek ge-
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kozen zou worden. Door zijn verkiezing nu met zoo
groote meerderheid na deze verklaring, wordt deze
nieuwe richting in het Fransche staatsrecht als het
ware gesanctioneerd doer de Nationale Vergadering
en daarmee wordt het optreden van den nieuwen president, vroeger slechts van belang voor het sociale leven
van 't Fransche volk, tot een politieke gebeurtenis an
gelijksoortige beteekenis als het optreden van een nieuwen
president der Vereenigde Staten. Wel is waar moet nog
in de praktijk van het politieke leven blijken, of de nieuwe
gedragslijn ge ‘ olgd zal kunnen worden, d.i. of de heer
Millerand in staat zal zijn den grooten invloed uit te
oefenen waarvan hij droomt en 't is zeer twijfelachtig
of dit mogelijk zal zijn, wanneer er werkelijk eens een
conflict ontstond tusschen zijn staatkunde en die van
het parlement maar het feit dat zijn tegenstanderns
na de proclamatie van deze revolutie in Frankrijk's
staatkundig leven geen tegencandidaat hebben kunnen
vinden die eenig uitzicht op succes had, bewijst dqt
voor het oogenblik althans kamer en senaat zonder
voorbehoud den nieuwen koers aanvaarden. Millerand's
intree in het Elysée vormt dus wel een scherp contrast
met dat van zijn ongelukkigen voorganger, die gekozen
werd juist wegens zijn kleurloosheid, zijn gebrek aan
persoonlijkheid en politieke overtuiging, en wiens
zenuwen zelfs tegen het onder deze omstandigheden
aanvaarde ambt niet bestand bleken.
De groote Fransche pers, de nationalistische, is in
de wolken, roept over de „unité nationale" die zich in
Millerand verpersoonlijkt ,en waarlijk indien men mag
aannemen, dat het parlement en de meerderheid der
pers-organen den volksgeest vertegenwoordigen, dan
moet erkend worden dat deze staatsman, eenmaal
socialist, thans nationalist, als de vertrouwensman van
zijn volk het hoogste ambt in den staat aanvaarden
gaat. Of dit werkelijk het geval is wie zal het zeggen ? Het parlement vertegenwoordigt den volksgeest
zekerlijk niet zuiver, in Frankrijk vermoedelijk nog
-
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minder dan in vele andere landen en de groote pers
doet het natuurlijk evenmin, maar hoe anders den volksgeest op het spoor te komen dan langs dezen weg ?
En in elk geval, Millerand heeft als president van den
ministerraad zulk een reeks van successen op zijn credit,
dat men zich niet kan verbazen wanneer de openbare
meering hem haar vertrouwen waardig keurt. Wij, van
een afstand ziende, kunnen die successen misschien als
schijnbaar of voorloopig beschouwen, of hen toeschrijven
niet aan i\Iillerand's staatsmankunst maar aan het
toeval of gunstige omstandigheden, maar in Frankrijk
beoordeelt men dit begrijpelijkerwijze anders en rekent
het den staatsman tot verdienste, dat de toestand van
Frankrijk zoowel wat de binnenlandsche politiek als
wat de verhouding tot de eest van de wereld betreft,
zooveel gunstiger is dan toen Clemenceau hem, na
afdoening der oorlogs-liquidatie, het roer van den staat
overgaf.
Want dit laatste v alt niet te ontkennen ! Clemenceau ging heen, geëerd als „père de la victoire" en nadat
hij Frankrijk's standpunt in de vredesverdragen had
doen triomfeeren over dat van Amerika, dus schijnbaar
op een oogenblik van hoog-conjunctuur voor zijn land,
maar in waarheid op een tijdstip dat de groote moeilijkheden nog eerst moesten komen, d.i. dat de uitputting
van het volk door de over-inspanning in den oorlog moest
aan den dag komen, in den deplorabelen financieelen
toestand voorzien diende te worden en de uitvoering
verzekerd van het vrijwel onuitvoerbare vredesverdrag
van Versailles. Clemenceau ging heen, begrijpend dat
met dit werk weinig eer te behalen was en stelde dus
zijn opvolger voor een moeilijke en ondankbare taak.
Wie van ons had verwacht dat Millerand de man zou
zijn voor zulk werk ! Is hij er dan werkelijk de man
voor geweest ? Wij willen het zekerlijk niet volhouden,
boekstaven slechts zijn succes, al twijfelen wij zelf ten
zeerste aan de duurzaamheid daarvan. Maar hij is er
dan toch in geslaagd de geweldige spoorwegstakingen
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die dadelijk na zijn optreden het hoofd opstaken meester
te worden ! En de financieele toestand is wel is waar
nog zeer ongunstig, maar een begin van verbetering
is toch gemaakt en de angstwekkende snelle daling van
de franc kwam toch tot staan. En wel lijdt Frankrijk
aan een economische crisis, maar deze is niet ernstiger
dan in andere oorlogvoerende landen, ofschoon toch
dit land en dit volk oneindig meer onder den oorlog
geleden hebben dan de andere bondgenooten. En ook
in de buitenlandsche politiek behaalde Millerand ten
slotte immers een treffend succes : de hereeniging der
Entente op de basis der Fransche taktiek tegenover
Duitschland en Rusland ? Geen wonder dat de man
onder wiens leiding gedurende 'n kleine negen maanden
dit alles bereikt werd, door zijn landgenooten als een
staatsman van groote bekwaamheid wordt beschouwd.
Over de buitenlandsche staatkunde van Millerand
is natuurlijk het laatste woord nog lang niet gesproken,
en al behoort het oordeel daaromtrent aan „de geschiedenis" en niet aan ons, zijn tijdgenooten, wij kunnen nu
eenmaal moeilijk nalaten te oordeelen en wij zijn helaas
niet in staat ons te verheugen over het triornfeeren van
zijn politiek over die van de Engelsche en Italiaansche
diplomaten. Want er is niet aan te twijfelen : de weg,
die in 't voorjaar op de bespreking in San Remo werd
gekozen en die naar een veelbelovend doel scheen te
voeren, is thans verlaten. Spa was nog een stap in de
goede richting, en al was toen reeds blijkbaar de lust
om voort te schrijden sterk verminderd, het resultaat
was toch nog zeer bevredigend. De kolen-afspraak
immers waartoe de bewogen debatten leidden, was
heilzaam voor alle partijen, omdat zij de Duitsche
arbeiders tot hooger produceeren prikkelde dank zij
het crediet dat met elke vermeerdering van kolenleveringen aan Duitschland verleend zou worden en omgezet
kon worden in levensmiddelen, en omdat zij aldus
Frankrijk hielp aan de kolen die het allereerst noodig
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heeft voor zijn herstel. Dat het een goede afspraak was,
heeft de uitslag trouwens bewezen, want de Duitschers
zijn in de eerste weken na Spa in staat geweest de afgesproken groote hoeveelheid steenkool te leveren en
zij zouden daartoe nog in staat zijn als de troebelen
in Opper-Silezië de uitvoering der overeenkomst niet
bedreigden. Maar Spa was ten slotte niet meer dan één
stap in de goede richting en de volgende stap moest
in Géneve gezet worden. Millerand heeft dit weten te
beletten. Waarom ? Ook Frankrijk heeft immers groot
belang bij de definitieve regeling der schadeloosstelling ?
Zeker, maar de Duitschers zelf mogen daarover niet
meepraten, want dan bestaat er kans dat de meeningsverschillen tusschen Frankrijk en zijn bondgenooten
voor den dag komen en daarvan kan Duitschland profiteeren. Zoo meent Parijs en men heeft den Italiaanschen
premier Gioli t ti tot dit standpunt weten over te halen,
zonder dat Londen zich verder verzet. De Duitsche
staatslieden mogen nog niet als gelijkwaardigen met
die van de Entente aan de conferentietafel zitten, zooals
in Spa bijna gebeurd is, omdat Frankrijk zijn bondgenooten niet vertrouwt, bang is dat dezen uit eigenbelang
Duitsche belangen boven Fransche zullen behartigen.
Daarom is het uitstel of het afstel van de bespreking
in Génève een succes voor de Fransche staatkunde,
maar tevens is het een verschuiving van de algeheele
regeling der economische verhouding in West-Europa,
die toch eindelijk komen moet, wil de samenleving van
dit werelddeel opnieuw op hechte basis komen te staan.
Misschien dat men er thans langs een omweg komt,
dank zij de financieele conferentie in Brussel, die niet
zoo officieel iá als de bespreking in Génève geweest
zou zijn en waarbij gelukkig de Duitschers wel zullen
meepraten, maar een omweg blijft dit.
Ziedaar dus een van Millerand's successen, waarover
wij ons niet kunnen verheugen. Een ander is de aanaarding van zijn Russische politiek door zijn bondgenooten, wel is waar niet uitdrukkelijk en definitief,
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maar feitelijk en voorloopig. Ook hierover kunnen wij
ons moeilijk verheugen al begrijpen wij dat liet niet
anders mogelijk was wegens de houding der wederpartij,
dat is de regeering in Moskou. Door Wrangel's erkenning
daags na de conferentie met Lloyd George in Hythe
had Millerand gebroken met zijn bondgenoot en het
uitblijven van een persoonlijk onderhoud sinds dien
tijd bewijst hoe hoog Lloyd George dit heeft opgenomen.
Wij schreven hierover reeds in onze vorige Aanteekening
en constateerden toen, dat Frankrijk indien het volhardde
in zijn houding van niet met Sovjet-Rusland in contact
te willen treden, terwijl Engeland, Italië en Duitschland dit wel deden, kans liep op een zeer gevaarlijk isolement omdat het feit dat Amerika eenzelfde gedragslijn
volgde van geringe waarde is. Evenwel, de omstandigheden hebben het gevaar voorloopig afgewend, d.i. de
overwinning der Polen in verband met de houding der
Sovjet-regeering. De neiging van deze laatste om met
het westen in contact te treden is namelijk zoo weinig
ernstig gebleken, haar toenaderingspogingen waren zoo
weinig oprecht, dat de Fransch-Amerikaansche houding
van niet te willen handelen met een regeering die „niets
anders uit te voeren heeft dan revolutionnaire propaganda" vanzelf gerechtvaardigd werd tegenover de
pogingen van Engelschen en Italiaanschen kant om Sovjet-Rusland op te nemen in de volkenrensamenleving.
Indien Sovjet-Rusland zelf niet wilde, maar niet anders
deed dan vertegenwoordigers naar Europa zenden die
geheime revolutionnaire propaganda voerden en voorts
nota's van aperte onoprechtheid, dan konden Lloyd
George en Giolitti tegenover de Fransche regeering
moeilijk volhouden dat het tijd werd om met de zoogenaamd communistische republiek in relatie te treden
omdat zij nu eenmaal hecht gevestigd bleek, al had
men dan diepe verachting voor dit tyrannieke regeeringsstelsel. Dan was het beter, de eer aan zich te houden,
zooals Frankrijk en President Wilson gedaan hadden.
In denzelfden tijd keerde de kans op het Poolsch-
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Russische slagveld en ziedaar een nieuw succes voor
de Fransche staatkunde. Zij had op het goede paard
gewed en gewed niet alleen, maar dank zij haar hulp
had het gewonnen. De Russen werden uit Polen gejaagd,
stonden niet meer voor de poort van West-Europa en
daarmee viel een nieuwe prikkel om het met hen op een
accoordje te gooien weg. Aldus, nu het niet meer noodig
was en nu de andere partij ook niet meer wilde, was
het oogenblik daar om va n koers te veranderen. Zoo
geschiedde tijdens het onderhoud vair Giolitti en Lloyd
George in Luzern en na diens terugkeer in Londen
werd de diplomatieke Sovjet-vertegenwoordiger Kamerlef
ijlings naar huis gestuurd, terwijl een telegram aan
Millerand in schoonen vorm de boodschap bracht dat
alles vergeven en vergeten was. Maar Millerand, nog
niet tevreden met zijn overwinning, reisde naar Aix
om met den Italiaan schen premier te spreken en verkreeg daar het uitstel van de conferentie in Génève.
Toen was zijn triomf volkomen en de Entente stond
weer aaneengesloten tegenover Duitschland en tegen.

over Rusland.
Hoe lang deze toestand duren zal ? Het kan moeilijk

anders of vandaag of morgen hernieuwt zich de drang
uit Engeland en Italië om een andere richting in te
slaan tegenover Duitschland en we willen de hoop niet
opgeven, dat dit reeds gebeuren zal bij gelegenheid
van de financieele conferentie in Brussel. Wat Rusland
aangaat is 't natuurlijk een heel ander geval, want
hoe gaarne ook de regeeringen in Londen en Rome hun
pogingen zouden hervatten N.B. Krassin is in Londen
gebleven en bij de afspraak van Aix heeft Giolitti zich
uitdrukkelijk vrijheid van handelen ten aanzien van
Rusland voorbehouden wanneer men in Moskou
niet wil, dan kan er natuurlijk niets gebeuren. Dan moet
de toestand van het oogenblik wel noodzakelijk onveranderd blijven, totdat hetzij in Moskou een andere
strooming de overhand krijgt, hetzij 't Sovjet-bewind
ten val wordt gebracht, hetzij het West-Europeesche
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kapitalisme het hoofd moet buigen voor het communisme
en ook in deze landen het Sovjet-regime triomfeert.
Heeft hiervoor ernstig gevaar bestaan in Italië ?
Wij kunnen het moeilijk beoordeelen, maar het is weer
een succes voor Millerand geweest, te kunnen wijzen
op den gevaarlijken binnenlandschen toestand in de
landen der bondgenooten die gecoquetteerd hebben
met Rusland, Engeland en Italië, terwijl Frankrijk juist
in dezen tijd geen last gehad heeft van ernstige woelingen.
Die bezetting van fabrieken door de Italiaansche
arbeiders en de verjaging der patroons had ongetwijfeld
een sterk communistische tintje, maar ten slotte is de
beweging nog altijd meer van economischen dan van
politieken aard geweest. Zuiver economisch, zuiver een
arbeidsconflict was zij natuurlijk niet, want men kan
het geen economisch conflict meer noemen als er zoo
zonderling met het eigendomsrecht wordt omgesprongen — dat immers nog immer het fundament onzer
rechtsorde is — als hier in de Italiaansche fabrieken
gebeurde zonder dat de staat bij machte was de gevestigde rechtsorde met zijn dwangmiddelen te beschermen.
Maar een politieke beweging is het toch ook niet geweest, want al werden er roode vlaggen op de fabrieken
gezet, er is nooit een poging gedaan het staatsgezag
om,ver te werpen en een ander daarvoor in de plaats
te stellen. De arbeiders wilden de gezagsverhouding
in de fabriek wijzigen, niet de gezagsverhouding in den
staat. En zij zijn inderdaad geslaagd, want voorzoover
op dit oogenblik le zien is zal het conflict eindigen
is het reeds goeddeels geëindigd — met een nieuwe
overeenkomst tusschen patroons en werklieden, een
soort grondwet van den arbeid, waarbij aan de arbeiders
niet slechts loonsverhooging wordt gegeven, maar ook
medezeggenschap over het bedrijf. 't Is de premier,
Giolitti, geweest die zeer sterk op deze regeling heeft
aangedrongen en wij zullen 't wel niet mis hebben als
wij dit niet toeschrijven aan sympathie met het beginsel,
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maar in een zorgvuldig afwegen van de machtsverhoudingen in zijn land. Hij moet begrepen hebben, dat
hij met krachtmaatregelen de rust niet hersteld, maar
integendeel gevaar gewekt zou hebben een waarachtige
revolutie te ontketenen. Maar een soort van revolutie,
is dit conflict dan toch wel geweest, waar immers een
gedrag zoo stellig strijdig met de gevestigde orde leidde
tot een terugwijken van het staatsgezag en een zoo
groote overwinning van het proletariaat.
In Engeland heeft het dreigend conflict zulk een verstrekkende beteekenis niet of nog niet. Misschien
dat nationalisatie der mijnen het verwijderd oogmerk
der met staking dreigende mijnwerkers is, het meer
voor de hand liggend doel is een simpele loonsverhooging,
terwijl de eisch dat de kolenprijs verlaagd zou worden
handig bijgevoegd was om sympathie bij de andere
arbeiders en het publiek te wekken. Lloyd George heeft
den mijnwerkers evenwel dit wapen uit de hand geslagen
en de strijd gaat nu slechts om loonsverhooging, terwijl
de regeering er de quaestie van vermeerdering der
productie heeft bijgebracht. Of het dreigend conflict
tot uitbarsting komen zal ? De lezer zal het weten, als
deze letteren in druk verschijnen, want morgen, Zaterdag 25 Sept. moet de staking uitbreken, als ze vandaag
nog niet wordt afgewend.
Het is niet onmogelijk, dat de dreigende mijnwerkersstaking en de burgeroorlog die in Ierland blijft woeden,
de Britsche regeerders dermate in beslag nemen, dat
de buitenlandsche politiek voor hen op 't oogenblik
wat op den achtergrond gedrongen wordt, en zij Millerand's overwinning daardoor gemakkelijker hebben gemaakt. Maar ook dit is dan weer dienstig om de glorie
van den nieuwen Franschen president te verhoogen,
want was het niet zijn staatkunde die Frankrijk's
binnenlandsche rust voldoende bewaarde om zijn regeering sterk te maken, ook tegenover het buitenland ?

Groningen, 24 September.
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Uren met Ruskin, een keur van stukken uit zijne werken,
vertaald en ingeleid door J. de Gruijter (Boeken van wijsheid
en schoonheid). Hollandia-drukkerij. Baarn.
Er zijn in Ruskin's ziel faktoren vereenigd, welke slechts op Engelechen bodem kunnen saamgroeien ; zijn orthodox Christendom
dat langzamerhand grooter ruimte verkreeg ; zijn eigenaardig zedelijk
en sociaal bewustzijn, zijn gezonde liefde voor natuur, zijn kunstbegrip, waar elders konden ze zoo tot één geheel worden als aan de
Westzijde der Noordzee ?
In Nederland was geen aandacht en sympathie voor Ruskin's werk
denkbaar voor dat het impressionisme zijn kracht verloor. Eerst
nadat een grootere liefde voor het schoone voorwerp was ontwaakt
(terwijl het impressionisme zich saamtrok in de subjektieve stemming)
en tevens de zedelijke inhoud van de kunstscheppende persoonlijkheid van grooter belang geacht werd dan tevoren — kon er vraag
zijn naar R's kunstleer. Zoo heeft dan ook sinds het laatste decennium
der 19de eeuw Ruskin bij ons zijn vele lezers en bewonderaars gehad,
niet het minst onder hen die tot den geestelijken inhoud van Italie's
kunstleven wilden doordringen. Langzamerhand echter geraakte het
werk van dezen kunstvertolker uit de mode— totdat thans de heer
de Gr. onze herinnering komt vernieuwen met een reeks stukken, uit
Ruskin's geschriften vertaald en van een ontledende inleiding
voorzien. Wat ons in R. heeft geboeid en wat daarin mishaagde, wordt
op heldere wijze in deze Inleiding uiteengezet ; de liefde voor waarheid
en de haat tegen het onechte in kunst en leven blijken de groote kracht
van dezen wegbereider der nieuwe kunstleer, die tot in bizonderheid
de zedelijke natuur van het kunstenaarschap in de kunstwerken zag
doorstralen. Hoe deze vereenzelviging van schoonheid en zedelijkheid
tevens een tekort inhoudt wordt door den heer de Gr. aangewezen
(bl. 5). Zijn eigenaardige zedelijk gestempelde godsdienstzin is hier
een faktor van begrenzing, die tevens de Engelsche eigenaardigheid
van Ruskin's werk uitmaakt. De kwaliteiten van R's arbeid worden
in de Inleiding voorzichtig overwogen en met vaste hand geteekend.
B.

DE

H.
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Précis historique et anthologie de la littérature francaise,
par J. B. Besancon et W. Struik. I. J. B. Wolters. Groningen.
Dit boek is bedoeld a 1'usage des Lycées classiques et modernes.
Het is een aantrekkelijk leerboek van de Fransche letterkunde van
het begin tot het einde der 18de eeuw. De aantrekkelijkheid wordt
door de illustraties zeer verhoogd. In zoo'n boek te kijken en al kijkend
kennis op te doen kan geen leerling mishagen. De litteraire tijdperken
personen en werken worden besproken aleer stalen van proza of dichtkunst worden te lezen gegeven ; de in margine gestelde aanwijzingen
zijn behulpzaam om de behandeling te overzien en te verduidelijken.
Eenvoudig en helder is het werk geschreven ; een inleiding over de
voorgeschiedenis der Fransche taal helpt ter verbreeding van het begrip, en de karakteristieken van tijdperken en schrijvers zijn scherp
en duidelijk, zoodat de leerlingen die dit prettige boek bestudeeren
iets blijvends meekrijgen. Het is bij zoo'n leerboek noodig dat de
behandeling objektief en zakelijk zij. De leeraar kan aan zijn jeugd een
voorliefde geven voor Middeleeuw, Renaissance of Klassicisme, maar het
boek moet gelijkmatig zijn en zich tot karakteriseeren bepalen ; het
is leerboek en geen getuigenis ; ook aan dezen eisch voldoet het werk.
Verstandig lijkt mij derhalve dat niet aan de 17de eeuw een alles overtreffende aandacht geschonken wordt.
B. DE H.
G. A. Bredero. De twaalf sonnetten van de schoonheyt.
De Sikkel. Antwerpen. Amsterdam. E. Querido.
Bredero's Renaissancisme ; wie in de Nederlandsche letterkunde
naar de Renaissance zoekt, is blij met de vondst dezer sonnetten, die
twaalf schoonheden bezingen als wangskens, snee-witten hals, engheIijcke mondt, rijpen bosem, voetkens ; vernuft dichterschap en fijnheid
zijn er, hartstocht is er ook. Maar het is toch alles spel, waarin het
groote ontbreekt ; sommige regels hebben een breeder beweging, maar
zij zijn weinige, zooals :
Gods wercken in rsatuyr en kan men niet volloven.
B.

DE

H.

Mr. Jacob Israël de Haan. Rechtskundige significa.
Amsterdam. N. V. Johannes Müller, 1919.
Vóór Mr. Jacob Israël de Haan in November 1918 naar Palestina
vertrok, heeft hij het handschrift van dit boek aan zijn vriend Prins
toevertrouwd, die voor de uitgave heeft gezorgd. Zoo vertelt deze ons
in de voorrede, hij voegt er bij dat het werk in de herfst van 1918 was
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voltooid. Er blijkt niet, of tusschen voltooiing en vertrek verband bestaat ; ik onderstel dat dit er is, omdat het werk op mij den indruk
maakt van on-af te zijn, een onrijpe vrucht.
Mr. de Haan heeft eenige jaren geleden de wetenschap der significa,
meer bepaaldelijk der rechtskundige significa ingeluid. Een nieuw
woord, ook een nieuwe zaak ? Wij waren in spanning. Het was waar,
ook vroeger had men op het verband tusschen een gedachten-systeem
als het recht en de taal, waarin het wordt uitgedrukt, gelet, maar
zou inderdaad niet dieper borende en meer systematische behandeling
van de verhouding van taal en recht, van het symbool en
datgene wat het verbeeldde, van teeken en het beteekende nieuw
inzicht brengen ? Een wetenschap bezien van uit een andere, rechtswetenschap en rechtsphilosophie van uit taalwetenschap en taal
philosophie, zou het niet nieuw licht geven ? De geschriften van
Mr. de Haan deden het hopen. Voorloopig brachten zij ons vooral bij
dat de Nederlandsche juristen niet beeldspraak knoeiden, dat door
gebrek aan uitingsvermogen telkens misverstand werd veroorzaakt,
omdat cie één een woord in dezen, een ander in geheel anderen zin
bezigde zonder dat zij zich dat bewust waren, dat veel strijd dus
woordenstrijd was, die de zaak niet verder bracht. De kritiek was
verdiend. Wij begrepen dat een ieder zich zelf had te controleeren
en te corrigeeren op dit punt, meer : wij zagen dat het gemeenschappelijke en het individueele, het aan de spreektaal gebondene en het vrij
scheppende in de rechtstaal nader zouden neoeten worden bepaald.
En als de taal zelve in verband met het recht werd bestudeerd, zou
dat ook niet voor het recht rijke winst brengen ?
Wellicht, we mochten het hopen. Maar tot heden kwamen die
vruchten niet binnen. En ook dit boek brengt ze niet. Het brengt de
zaak niet verder. lk heb het met genoegen gelezen en toch geheel onbevredigd weggelegd. Met genoegen gelezen : Israël de Haan boeit ons
voortdurend, zijn critiek op het gemors met de taal en het geknoei
met beelden is dikwijls raak, hij wijst telkens op dingen, waarop
anderen nog niet wezen — het verband tusschen rechtswetenschap
en wiskunde b.v., hij heeft gedachten flitsen, die opwellen en prikkelen,
hij houdt u bezig, uw geest in werkzaamheid van het begin tot het eind.
Maar boven het niveau van geestige kritiek, opmerkingen die getuigen van eruditie en scherpzinnigheid komt het toch niet uit. Het boek
vertelt wel veel meer over wat de significa moet en kan doen, maar het
toont dat niet. Ten slotte is zelfs de critiek vaak hyper-individualistisch
en zou met evenveel recht de Haan's eigen spraakgebruik mogen
worden betwist als dat van hen, die hij bestrijdt. Eén voorbeeld : Mr.
de Haan zegt, dat men niet mag zeggen dat een rechter „wijs doet"
als hij in een bepaalde kwestie den Hoogen Raad volgt. Die term
deugt niet, de vraag is : is het recht, onrecht als hij anders handelt.
Maar mag men dan wel spreken van „onaangename", „onbehagelijke"
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vonnissen ? (blz. 145) is daar mee nu gezegd, dat die vonnissen rechtens
juist zijn of onjuist ? Men versta mij wel. Ik heb niets tegen dien term,
maar ik begrijp niet waarom de eene wel de andere niet 'geoorloofd
zou zijn. Is hier veel positief te zeggen, wat mag, wat niet ? En indien
de significa dat uitmaakt, geef ons dan die significa ; spreek niet over
wat signifisch zou behooren, maar handel naar haar leer en laat ons
zien, wat het oplevert. Nu blijft het bij beloften. Het is teekenend,
dat de schrijver zelf onophoudelijk zegt dat hij met eenige „richtende
volzinnen moet volstaan" (blz. 19, 81, 90, 95). Volzinnen die niet meer
zijn dan machtspreuken. En Als de schrijver een probleem aanpakt
dan is het resultaat toch wel armelijk. Hij behandelt de verhouding
van recht en wet en van individueel rechtsbewustzijn en in een gemeenschap geldend recht. Maar ziet hij niet dat wat hij als „signifische
bezinning" over.. die problemen aankondigt, niet anders is dan wat
critiek op de taal der auteurs die over deze zaken schreven, een bundel
van scherpzinnige opmerkingen, maar allerminst een geheel nieuw
inzicht in die problemen ? Schrap het woord „significa" uit deze
bladzijde en ge behoudt een aardige causerie over de onderwerpen
van iemand die op de hoogte is der litteratuur. Niets meer. Waarlijk
de geheel nieuwe kijk ? Zegt men dat dit niet in een betoog van acht
bladzijden kan worden gegeven, het lij zoo, maar dan wordt toch die
aankondiging telkens weer dat de significa hier nieuw licht zal brengen, langzamerhand hinderlijk en onze vraag begrijpelijk : breng dit
licht dan nu ook.
Ik beweer geenszins, dat de significa waardeloos is voor het recht.
Evenmin dat Mr. de Haan niet de man is die die waarde kan ontdekken. Integendeel. De combinatie van dichter-taalkenner en rechtsgeleerde is zóó zeldzaam, dat wij ons wel uitermate moeten verheugen
als iemand die dit alles te gelijk is, zich wil geven aan een zaak van
zoo groot belang als die van de verhouding van recht en taal. Hij is daarvoor de nian en Mr. de Haan heeft telkens weer de verwachtingen opgewekt hier iets bijzonders te zullen geven. Maar het blijft bij de
verwachtingen. Het eigenlijke werk komt niet. Het boek is belangwekkend, het zou belangrijk moeten zijn. De wetenschap heeft aan
de gedachtenflits, het intellectueele spel niet genoeg. Zij vraagt de
overgave. Die mis ik hier. Hier naogen onze eischen zwaar zijn.
P. S.
Thomas Mott Osborne. Gevangenis en samenleving,
vertaald door I. Boll—Bouman. Amsterdam. Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1920.
Osborne vertelt van de afschuwelijke misère van het gevangenisleven en van een poging tot hervorming. Hij heeft gemeend dat verbetering kan worden gevonden door den gevangenen zelf een recht
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van meespreken te geven, door hun een vereeniging te laten vormen
en hun onder toezicht van die vereeniging allerlei te lang ontbeerde
voorrechten en vrijheden te schenken, door die vereeniging ook met
een bepaalde disciplinaire macht in de gevangenis te bekleeden. Wat
de schrijver van de resultaten van deze proefnemingen meedeelt klinkt
even bemoedigend als zijn verhaal over zijn eigen vrijwillig gezochte
ervaring als gevangene pijnlijk en beschamend is. Wie van het gevangenisleven maar iets heeft gezien, wie de dikke lucht maar heeft
geroken die achter iedere gevangenisdeur hangt weet dat we in wat
op dit gebied bestaat niet mogen berusten, dat we altijd door weer
naar verbetering moeten zoeken — al houdt hij dan ook wellicht het
probleem van „de goede straf" voor onoplosbaar. Menschelijker dan
thans kan het allicht. En waarom zou ook hier niet iets gedaan kunnen
worden door de menschen om wie het gaat zelven meerdere vrijheid
en daarmee verantwoordelijkheid te geven ? Is dat niet een goed beginsel van paedagogie en zou het ook niet kunnen gelden voor misdadigers, die, die toch vaak iets van een kind in zich hebben ? In
ieder geval, overweging is de zaak waard en het boekje van Osborne,
al is het wat onsamenhangend en fragmentarisch, al schijnen de resultaten te mooi en wat eenzijdig opgesteld, prikkelt tot zulk een overweging. Een man van gezag op het gebied van strafstelsels, Mr. N.
Muller, rechter te Alkmaar, acht blijkens zijn inleiding van het
boekje voor bepaalde categorie van misdadigers, voor hen die opvoeding behoeven -- en dat zijn alle beroepsmisdadigers — een nader
onderzoek naar Osborne's stelsel en eventueel proefnemingen in deze
richting noodzakelijk. Die inleiding kan ieder, die in de zaak belang
stelt — en wie behoorde dat niet te doen ? -- de beteekenis der dingen waar het hier om gaat duidelijk maken. P. S.
Dr. W. F. A. W'inckel. Leven en arbeid van Dr. A.
Kuyper. Amsterdam. Ten Have, z. j.

Of het voor een biografie van Dr. Kuyper reeds de tijd is ? Zijn
werk is menschelijkerwijze wel afgesloten, maar eerst de dood maakt
de ruimte die voor een kijk op den geheelen mensch noodig is, vooral
bij een zoo veel omvattende en gecompliceerde figuur als Dr. Kuyper.
Voor een goed inzicht in de ontwikkeling van het Nederlandsche volk
tusschen 1870 en 1920 — geestelijk en maatschappelijk — kan een
biografie van Dr. Kuyper van bijzondere beteekenis zijn, maar die
biograaf moet een ander man zijn dan ds. Winckel. Stellig zal hij uit
de anti-revolutionairen moeten opstaan, een leven beschrijven kan
slechts hij die dat leven in geestesverwantschap met liefde beziet,
maar de vereering van den toekomstigen biograaf zal toch zelfstandiger, kritischer moeten zijn dan die van dezen auteur. Dit boek deelt
de werkzaamheid van Dr. Kuyper in verschillende hokjes : als
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predikant, als staatsman, als geleerde, als kerk-reformator enz. en
geeft dan telkens afzonderlijk een verslag van de levensfeiten op ieder
gebied. Het mist daardoor eenheid : een kijk op Dr. Kuyper geeft
het niet. Daarvoor is het ook veel te ondiep, de figuur wordt niet in
zijn tijd geplaatst, niet historisch bekeken, maar de gebeurtenissen
worden vlak en vaal verteld met al maar weer prijzende aanbevelingen
en onaangenaamheden tegenover hen die wat aan te merken hadden.
Voor wie het doorleest komen heel wat feiten weer in zijn herinnering
op, maar rijker aan inzicht wordt hij niet. En zelfs dat feiten relaas
is soms hinderlijk oppervlakkig, zoo wat over de verhouding tot Mr.
Lokman wordt gezegd. Ik vrees, dat de toekomstige biograaf, dien
ik mij denk, zelfs voor de feiten niet met een verwijzing naar het boek
van Ds. Winckel zal kunnen volstaan. P. S.
Voorts zijn door de redactie ter aankondiging ontvangen de navolgende boekwerken :
W. E. van Dam van Isselt. De Jagers van Van Dam. Amsterdam.
Van Holkema en Warendorf.
Justine Abbing. Uit het leven van een denkende vrouw. Rotterdam. Nijgh en Van Ditmar.
M. J. Brusse. Vijf en twintig jaar onder de menschen. Rotterdam.
W. L. en J. Brusse.
J. M. van der Meer. Stellingen betreffende belastingwezen enz.
Rotterdam. Voorhoeve en Dietrich.
The Freelands. Door John Galsworthy, vertaald door Carry van
Bruggen. Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur. Amsterdam, 1920
Uit de Nagelaten Papieren van Henry Ryecroft. Door George
Gissing, vertaald door A. Gorter— de Waard. N. V. Uitgevers Mij.
van Loghum Slaterus en Visser. Arnhem 1920.
Dr. F. J. Krop. In verwoest Frankrijk, Rotterdam. Bredée's
Uitg. Mij.
Dr. W. Storm y Leeuwen. Indrukken van een studiereis naar
Amerika. Groningen. Wolters.
R. W. R. Verdeyen. België in Nederland. Den Haag. Mart.
Nijhoff.
Pol de Mont, Lentesotternijen en twee eerste idyllen. Volksuitg.
3de herz. druk. Antwerpen. D. de Vos—van Kleef.
Johan Alfried de Laet. Uitgekozen gedichten. Em. Querido,
Amsterdam. De Sikkel, Antwerpen.
Theodoor van Rijswijck. Uitgekozen gedichten. Ibid.
Honoré de Balzac. De oude Goriot, vert. door J. Lopez & S. Goudsmit. Wereldbibliotheek, Amsterdam.
D. Bikelas. De leelijke zuster, vert. uit 't Nieuw-Grieksch door
Dr. M. J. Beversen. Rotterdam. W. L. & J. Brusse's Uit. Mij.

Alle rechten van overdruk, voordracht en opvoering voorbehouden.

DE BACCHANTEN
TRAGEDIE
UIT HET GRIEKSCH VAN EURIPIDES

DOOR

BALTHAZAR VERHAGEN.

Ter Inleiding.

Het Grieksche treurspel der 5e eeuw voor Chr. is
ontbloeid uit den cultus van Dionysos, den god van
den wijnrank en, in wijder strekking, van alle vruchtbare sappigheid der aarde, van het vegetatieve leven
in de wisseling der jaargetijden, van den eersten schuchteren lentebloei tot de laatste winterverstarring. Zoo
werd deze god het symbool van alle ontstaan, kort bestaan erf afsterven, ook van den mensch en van diens
innerlijke ontroeringen in zijn verhouding tot de eeuwige
raadselen van leven en dood.
Dionysos was de zoon van den oppersten god Zeus
en cie Thebaansche koningsdochter Semele. Door Zeus'
ijverzuchtige gade Hera met nieuwsgierigheid aangeblazen, had Semele van haren minnaar verlangd, zich
aan haar in zijn volle goddelijk ornaat, met donder en
bliksem te toonen, maar toen hij aan dat verlangen
voldeed, was Semele in den van hem uitstralenden gloed
O. E.XX 11
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verbrand. Zeus redde haar onvoldragen vrucht in zijn
heup en toen het uur der geboorte was gekomen, baarde
hij het kind, Dionysos, teil tweeden male. Vandaar
de bijnaam „Dithyrarnbos", de „uit-twee-deurenschrijdende". De jonge god werd opgevoed door de
berg-nymphen van Nysae ets, volwassen geworden,
plantte hij den wijnstok. Met den nieuwen drank benevelde hij (volgens sommige mythen weder op aansporing van Hera), zich-zelf, zijne voedster-nymphen
en de geesten der natuur : satyren, silenen, mainaden,
met welke schare hij zijn tocht door de wereld begon.
Het eerst veroverde hij Aziatisch Griekenland, drong
door tot Arabië, Perzië, Indië, om zich daarna tot Hellas
te wenden. Deze mythen zijner reizen duiden op den
Aziatischen oorsprong van den Dionysos-cultus.
Overal waar de nieuwe god verscheen, stichtte hij
zijne wijdingen, wie hem gastvrij ontvingen gelukkig
makend met het gE schenk van den wijn, wie hem
weerstond niet ondergang straffend.

Zoo kwam hij naar. Thebe, dit merkwaardig middelpunt van zoovele, voor de tragische kunst belangrijke
mythen. Daar vond hij zijnen grootvader, den grijzen
Kadmos, die de stad had gesticht en de eerste mannen
gewonnen had uit het uitgezaaide bloed van den door
hein gedooden draak. Daar vond hij zijner moeder zusters Agave, Ino, Autonoë, die Semele belasterden, haar
huwelijk met Zeus loochenden en de goddelijkheid van
Dionysos ontkenden. Hij sloeg haar met waanzin,
zoodat zij, niet alle vrouwen der stad als wilde naainaden
omzwerven gingen in het Kithairoon-gebergte. Daar
ook vond hij Pentheus, zoon van Agave, thans heerscher over de stad. Deze achtervolgde dele nieuwen god,
hem bedreigend met vernietiging. En Dionysos strafte
ook hem met waanzin, zoodat hij in vrouwen-kleedij
uittoog om de mainaden te bespieden, en daar werd hij
door zijne eigene moeder in razernij verscheurd.
Deze Pentheus-mythe vormt den inhoud van Euripides'
treurspel, waarvan hier eene eerste proeve eener Neder-
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landsche vertaling wordt gegeven. Afgezien van zijne
groote litteraire en dramatische waarde, heeft dit werk
eene zeer bijzondere cultuur-historische beteekenis, welke
ill het kort toegelicht moge worden 1 ).
Evenals zoovele andere episoden uit het leven van
Dionysos, heeft de Pentheus-mythe het onderwerp gevormd eereer oer-oude, primitieve volkskunst in zang
en dans : de Dithyrambe, uitgevoerd ter eere van den
god, door groepen extatische enthousiasten, die zich
daarbij als volgelingen van Dionysos vermomden en
gedroegen : satyren of tragoi (,‚bokken"). Van Aziatischen oorsprong, ondervond deze ongebreidelde volkskunst bij het doordringen in Griekenland den invloed
der daar van ouds-her gevestigde Dorische zangersscholen onder „protectoraat" van den goddelijken
Apollo. De Dithyrambe werd er geadeld tot gestyleerde
„oden", die, daar zij door „tragoi" werden uitgevoerd,
trag-oden of tragedies werden genoemd. Geleidelijk
ontwikkelde zich uit dezen koorzang de tragedie, zooals
wij die nu nog kennen : Thes pis voegde er een solodeclamator en speler aan toe, Aischylos een tweeden
en vond daarmede dialoog en conflict, Sophokles een
derden, met welken hij de intrige (,,inweefsel", verwikkeling), tot stand bracht. Een der belangrijkste momenten
in dezen ontwikkelingsgang is dat geweest, waarop de
tragedie zich los maakte van de Dionysos-mythen en
zich tot andere onderwerpen der overrijke mythologie
wendde. Daarmede verviel ook de satyr-vermomm ng
van het koor en de laatste rechtstreeksche herinnering
aan de Dithyrambe.
Zoo is er onder de ons bewaarde tragedies van Aischylos,
1) „Die Tragödie der „Bacchantinnen" gehört zu den interessantesten, welche das Altertum uns erhalten hat — und zwar in mehr
als einer Hinsicht, hauptsächlich aber von Seiten ihres Inhaltes und
ihrer Tendenz ". ( Jacob Mähly). — „Without doubt it is one of the
greatest of Greek tragedies, and its production in extreme old age
is a marvellous testimony to the vigour and vitality of the poet"
(Haigh).
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noch onder die van Sophokles eene enkele, welker inhoud
van den oorsprong dezer kunst blijk geeft. Van den
eerstgenoemden dichter kennen wij ten minste de titels
van enkele Dionysos-tragedies, van Sophokles geen een.
Wat nu Euripides, den laatsten der drie groote tragici
betreft, doet zich het merkwaardig feit voor, dat hij, wiens
geheele oeuvre zich kenmerkt door een zich-los-maken
van het mythisch geloof, in zijn allerlaatste drama, de
„Bacchanten" de onderwerping aan Dionysos heeft
beleden met eene „verve" en hartstochtelijkheid en
eene phantaisie zóó hevig, dat het is, of hij daarmede
alle Socratische afdwaling naar de „zuivere rede"
en het nuchter verstand van zijn geheele leven heeft
afgezworen.
Het is, of Dionysos, in de avondschemering der uit
hem geboren kunst nog éénmaal in zijn grootsche almacht
heeft willen herrijzen, alle geniale talenten van dezen
laatsten zijner groote dichters dwingend ons, met aarswending van de groote dramatische machtsmiddelen
en e ff ecten, welke het tragisch tooneel geleidelijk had
leeren hanteeren, zijne goddelijkheid in eerie laatste
grandioze apotheose voor het Grieksche volk te openbaren.
Met de „Bacchanten" sluit de periode der groote
tragische kunst der Hellenen af. Euripides was 76 jaar,
toen hij het stuk schreef, en kort daarna, nog vóór hij
zijn werk opgevoerd heeft kunnen zien, onderging hij
volgens overlevering het lot van Pen theus : hij werd
door wilde honden verscheurd.
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Dramatis Personae :
Dionysos.
Pentheus.
Kadmos.
Teiresias.
Agave.
Dienaar.
Bode.
Koor van Bacchanten.
Voor hel paleis van Pentheus te Thebe.

PROLOGOS.
Dion. (in rnenschelijke gedaante).
Hier kom ik, zoon van Zeu s , naar dit Thebaansche land :
Dionysos, dien eens 't kind van Kadmos heeft gebaard,
Sémelé, verlost in 't bliksemende vuur.
En zoo, van god gedaante-wiss'lend tot een mensch,
Verschijn 'k bij Dirke's bronnen en Ismenos' stroom.
'k Zie van mijn door den straal verzengde moeder 't
[graf,
Dichtbij de puinen ook van woning en paleis,
Nog rookend door het vlammend leven van Zeus' vuur :
't Was Hera's toorn, onsterf'lijk, om mijn moeder's echt.
Maar Kadmos prijs 'k, die ontoegankelijk dit oord
Instelde als aan zijn kind gewijd. Ik heb 't rondom
Gehuld in druiven-dragend lommer van den wijn.
Verlatend der goud-rijke Lydiërs landouw,
Der Phrygen en der Perzen zon-geslagen vlakt',
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De Baktrische bemuring en het wintersch land
Der Meden, komend tot Arabië's vruchtbaarheid
En tot gansch Azië, dat daar langs de zoute zee
Zich legt, waar 't heeft van Grieken en Barbaren dichtVermengd veel steden, schoon-getorend, overvol —
Kwam ik van der Hellenen steden 't eerst hierheen
En heb mijn reidans en mijn wijding ingesteld,
Om voor den sterv'ling twijfelloos als god te staan.
Zóó zette ik Thebe 't eerst N an dit Helleensche land
In juheling, hing hun het hertvel om de huid,
Den thyrsos leggend in hun hand, den klimopschicht.
Waarop mijn moeders ulsters, wien dit minst betaamt,
Dionysos loochenden als kind van Zeus geteeld,
Bewerend, Semele had aan een inensch gebaard,
En afgewenteld deze sponde-schand' op Zeus :
Kadmisch gehuichel, waarvoor Zeus haar had gedood,
Naar zij rondstrooiden, daar zij gods-echt had geveinsd.
Daarom heb ik die vrouwen uit het huis gejaagd
In waanzin, berg-bewoonsters nu, in 't brein gekrenkt.
Tot teek'nen-dragen van mijn wijding dwong ik haar ;
En heel het vrouw'lijk zaad van Kadmos' stad, zooveel
Er vrouwen waren, dreef ik zóó de huizen uit.
Tezaam niet Kadmos' docht'ren in den drom vermengd,
Zijn ze onder groene sparren, op de rotsen, dakloos.
Want deze stad moet inzien, ook al wil zij niet,
Daar zij oningewijd is in den Bacchus-dienst,
Dat ik als wreker voor mijn moeder hier verschijn,
Den sterv'ling kennelijk als god, aan Zeus gebaard.
Kadmos nu schonk zijn waardigheid en koninkrijk
Aan Pentheus, blijkt mij, zijner dochter kinderteelt,
Die mijne godd'lijkheid bestrijdt en van 't altaar
Mij afstoot, in zijn wetten geenszins mij gedenkt.
Daarom zal 'k mij betoonen als geschapen god,
Aan hem en 't gansche Thebe.
Naar een ander oord
Zal ik, is 't hier geregeld, stellen dan mijn voet,
Mijzelven toonend. Maar als der Thebanen stad
In toorn, te zwaard, de Bacchen uit de bergen zoekt
Te drijven, bied ik, als Mainaden-leider, strijd.
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Daarom heb ik, aannemend sterflijke gestalt',
Mijn vorm veranderd in het aanzien van een man.
Maar o gij, die den Tmolos liet, het Lydisch bolwerk,
Mijn koor, gij vrouwen, die 'k uit het Barbaren-land
Als reisgenooten en gezellen met mij bracht :
Heft hoog de bekkens, die inheemsch zijn in het land
Der Phrygen, Moeder Rhea's en mijn vinding eens.
Oinschrij dt de koningswoningen van Pentheus met
Gedruisch, opdat d, stad van Kadmos dit aanschouw'.
Maar ik zal opgaan naar Kithairoon's bergenland,
Om daar mijn deel te vinden aan der reien dans.

[exit.

PARODOS.
Koor (de orchestra binnen schrijdend).
Van 't Aziatische land,
Den heil'gen Timólos verlatend, snel ik ten zoe ten
dienst aan Brómios,
Onvermoeib're vermoeinis, als 'k vier den Bacchischen
[god.
Wie is hiér, wie is hiér, wie
In het huis ? Maak u op en een ieder wijde den mond
zich in heilige taal :
In 't gebruikelijk lied zal ik altijd weer Bacchus be[zingen.
0, wel-gelukkig, alwie, de wijding der zalige goden
[erkennend, het leven zich heiligt,
Wie de ziele zich zuivert, op bergtoppen Bacchus
[vereerend met heilige zoening,
Daar mede-vierend de orgieën der Groote Moeder
[Kybele,
Wie, hoog den thyrsos-stof zwaaiend, met loof van
[den klimop bekranst,
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Dionysos belijdt !
Komt Bacchanten, komt Bacchanten, geleidt den
[godd'ljkeu
'Loon van een god, Dionysos, uit de Phrygische bergen,
Naar de wijd-korige straten van Hellas, den ruischenden
[god !
Hem, dien eenmaal, in nijpende weeën, onder de
[vliegende bliksemvlagen van Zeus
Zijn moeder als vóór-tijdig vrucht van haar schoot
[heeft gebaard, 't leven er latend in 's bliksems slag.
Maar uit het kraambed nam daad'lijk de Kronos-zoon
[Zeus hein op,
In zijn heup hem verbergend, dien hechtend met
[goudenen spang,
Verborgen voor Hera,
Herbaarde'ern, toen den stier-hoornigen god de Moiren
[voltooiden,
Bekroonde met kransen van slangen hens, zóó als
[daarmede ten buit
Het thyrsos- dragend Mainaden-koor zich de lokken
[omwindt.
o, Seniele's voedster, o Thebe, bekrans u met klimop.
Bloei gij nu, bloei gij nu in de weeldrig-schoonvruchtige
[taxis,
Cier u op Bacchische wijze met hoover van dennen of eik,
Omhang u 't gevlekte hertvel met vlokken witharige
[wol,
Omslinger u rondom met dartel klimop-gewas : weldra
[gaat de ganschë aarde ten lei !
Bromios voere de scharen weêr aan,
Naar de bergen, de bergen, waar hem verbeidt
De vrouw'lijke drom,
Van weefstoel en spoel door
Dionysos verjaagd !
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0, woningen der Kureten en heil'ge Kretenser
Geboortedreven van Zeus, waar driedubbel-gehelmd,
[in de grotten,
Korybánten mij vonden eenmaal de strak-huidige pauk,
En de Bacchische kreten in saamklank
Zich mengden met deh zoet-stenimigen adem der
[Phrygische fluit,
Die zij legden in Moeder Rhea's hand, tot geruisch bij
[den Bacchischen jubel.
Daarna van Rhea, de Moeder, ontving
Haar de razende Satyrschaar,
Voegde die toe aan de drieJaarlijksche feesten, waarin zich
Bacchus verheugt.
Zoet is 't in 't bergland, om uit
De went'lende dansen er neer
Te strijken naar 't dal, het heilige kleed
Van hertevel dragend, op jacht
Naar 't bloed van den hok, een rauw-vleezig genot,
Zwervend naar 't Phrygisch, het Lydisch gebergte,
En Bacchus is leider, euhoi !

Daar stroomt de boden van melk, stroomt van wijn,
stroomt van nektar der bijen,
Als van geur uit den Syrischen Libanon.
En Bacchus, hoog-hellend
De vurige vlam zijner toorts,
Die flikkert uit stengels, ijlt dan
In stormloop, de zwervende koren opzwepend,
Met juichkreten drijvcnd,
Zijn weeldrige lokken ten aether opschuddend.
Terstond, op haar jubelgeroep, juicht hij uit :
„O, komt, Bacchanten, komt, Bacchanten,
Weelde van des Tmolos' goudstroom,
En bezingt uw Dionysos,
Onder 't zwaar gedreun der pauken.
Viert met jubel den jiiub'lenden god,
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Met Phrygischen stem-klank en aanroep,

Als de heilige, klankschoone lotos de heilige
Wijzen doet klinken, saamsmeltend met dansmaat,
Berg-opwaarts, berg-opwaarts !"
Blijde gezind,
Zóó als het veulen naast voedende moeder,
Rept haar snelvoetige leden de Bacche !

EERSTE EPEISODION.
Teir. (naderende tot het paleis en sprekend tot dienaren).
Wie's aan de poort ? Ontbied mij Kadmos uit dit huis,
Den zoon van Agenoor, die de Sidoonsche stad
Verlatend, deez' Thebaansche veste heeft ommuurd.
Een uwer ga en meld' hem, dat Teiresias
Hein wacht. Want zelf weet hij, om welke zaak ik kom
En wat ik, grijzaard, voor hem, grijze, heb bepeinsd
Den thyrsos-staf te dragen en het hertevel,
En 't hoofd te omkransen met gevlochten klimopgroen.

Kadm. (uit het paleis tredend).
O vriend, naardien 'k in 't oor uw wijze stem ontwaar,
Als komend van een wijs man, waar ik toef in 't huis
Ik kom gereed, dit toeken dragend van den god.
Want hem, die van mijn eigen dochter is de zoon,
Dionysos, die den menschen als een god verscheen,
Hem moeten wij verheerlijken naar beste kracht.
Waarheen zal 'k dansen, waarheen stellen mijnen voet
En schudden mijn vergrijsden kruin ? Zeg gij 't mij aan,
Oude den oude, Teiresias ! Want gij zijt wijs.
En moge ik niet vermoeid zii n,'s nachts noch op den dag,
Van 't thyrsos-stampen ! Want wel graag vergeten wij
Het oud-man-zijn.
Teir.
Daarvan ben ik snel overtuigd,
Want ik verjong óók en tijg naar den reidans uit.

!

Kadm. En reizen wij op waág'nen naar de bergen heen ?
Teir. Maar niet aldus ontvangt de god zijn eerbetoon.
Kadm. Als oude geef 'k u, oude, 't knaap-geleide dan.
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Teir. De god zal, zonder moeit', daarheen ten gids ons
zijn.
Kadm. Gaan wij als één'ge mannen van de stad naar 't
[feest ?
Tere. Want wij zijn de één'ge wijzen : de and'ren zijn
[verdwaasd.
K a dm. Lang is dit, toeven. Dus neem gij mijn arm nu
[aan.
Teir. Sla toe en knoop uw hand met mijne saam.
Kadm. Niet ik veracht de goden, daar ik sterflijk ben.
Teir. En niet met die daimonen redetwisten wij.
I)e leer der vaad'ren, die wij leerden, met den tijd
Meê-groeiend, werpt geen enkel woord ons daad'lijk
[neer,
Werd schranderheid ook door het hoogst vernuft ont[dekt.
Men zal wel zeggen, dat 'k den ouderdom niet eer,
Daar ik wil dansen, 't hoofd met klimop-loof omhuld.
Maar geene grenzen stelt de god en wil noch dat
De jong'lingschap slechts danst, noch 't oude volk alleen,
Maar van ons-allen vordert hij gelijklijk eer,
Niet slechts van groepen wacht hij roemvermeer ering.
Kadm. Daar gij, Teiresias, dit, daglicht niet aanschouwt,
Zal ik u tot verkonder worden door het woord
Pentheus benadert deze huizinge met spoed,
Echioon's zoon, wien ik de macht schonk over 't land.
Hoe blaast hij aldus ! Welke tijding brengt hij ons ?
[

.

.

Penth. (op het paleis toetredend).
Uithuizig zijnde, raakte ik weder in dit land
En hoor nu deze slechte tijding door de stad,
Dat ons de vrouwen zijn geloopen uit het huis
Naar wilde Bacchus-feesten, om in 't schaduwrijk
Gebergt' te zwerven en dien nieuw-gebakken god,
Dionysos, of wie 't zij, te vieren in den dans.
Het volle mengvat stelden ze in het midden op
Der. drommen ; her- en derwaart vlogen zij uit-een
Naar de eenzaamheid, behagend daar het mann'lijk bed.
Men zegt mij toch, dat de Mainaden-priesteres
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Nog Aphrodite boven Bacchus zelfs verkiest.
Al.wie 'k nu greep, bewaken mijne wachters : met
Gebonden handen zitten ze in het kerkerhuis.
Maar wie er weg zijn, zal ik jagen uit 't gebergt',
Agave, die mij aan Echioon baarde en Ino,
En ook Aktaioon's moeder, 'k meen Autonoë.
En haar vastklinkend in het ijz'ren boei-bedwang,
Zal 'k snel doen einden dit verderflijk bacchanaal.
Men zegt ook, dat hier aangekomen is een vreemd
Bedrieger, goochelaar van uit het Lydisch land,
Met korenblond, lang-lokkig en zoet-riekend haar,
Wijn-oogig, in zijn blik vol Aphrodite-gunst,
Die dagen, nachten lang met haar tezamen komt,
En meisjes veinst te wijden in den Bacchus-dienst.
Maar, breng ik hem eens in den greep van dit gevang,
Dan stel 'k een einde aan 't thyrsos-stampen en 't
[gezwaai
Van lokken, als ik 't nekbeen uit zijn lichaam snijd.
Want hij is 't, die tot god dien Dionysos stelt,
Die, naar het heet, genaaid eens was in 's Vaders heup
En uitgebrand was in het vlammend bliksemvuur,
Met zijne moeder, die Zeus' huw'lijk heeft geveinsd.
Is dit dan niet een felle ophanging over-waard,
In dolheid zoo te razen, wie die vreemde ook zij ?
Maar dit is nieuw verbazen : onzen wonder-ziener
In 't vlekkig hertenvel, Teiresias zie ik daar,
Mijn moeder's vader ook, en dat tot groot gelach,
Uit-dansend met den thyrsos-staf ! Ik schaam mij,
[vader,
Uw ouderdom aanziende, dien verstand ontbreekt
Werpt gij dien staf niet van u ? Zoudt gij niet uw hand
Bevrijden van dien thyrsos, o mijn moeder's vaer ?
Gij hebt dit aangepraat, Teiresias, wilt weer,
Dien nieuwen god opdringend aan de menschen, loon
Ontvangen uit den schouw van vogelen en vuur.
Als niet uw grijze haar u tot bescherming was,
Dan zat gij reeds geboeid in den Bacchanten-troep,
Gij, slechte wijding brenger ! Want waar zich het zoet
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Der druiven in den vrouwen-maaltijd mengt, daar zeg
Ik van de orgieën Dimmer meer een gunstig woord.
Koor. Ontziet gij niet den eerbied voor de goden, heer,
Noch Kadmos, zaaier van 't aard-spruitend mannenzaad ?
Echioon's zoon, gij hoont uw eigene geslacht
Teir. Wanneer een man, in woorden knap, de schoone
[kans
Aangrijpt, dan is goed spreken waarlijk geen groot werk.
Een gladde tong hebt gij, of wijsheid gij bezit,
Maar in uw woorden is begrip toch niet tehuis.
Fen overmoedig en in 't spreken kundig man
Wordt echter een slecht burger, als begrip hij mist.
Van dezen nieuwen god, dien gij aldus beschimpt,
Zou ik niet kunnen zeggen, hoe geweldig hij
In Hellas zijn zal. Deze twee, o jonge man,
Zijn 't hoogste voor den mensch : godiiine Démeter,
Of Aarde, is de eerste, geef haar welken naam gij wilt.
Zij voedt de stervelingen met de drooge stof.
Maar de and're, in tegenstelling, zoon van Sémelé,
Vond uit en plengde voor den mensch den vochten
[drank
Dei druif, die oplost van het zwoegend nienschgeslacht
Het leed, als zij vervuld zijn van den stroom des wijns,
Van slaap ook, die vergetelheid van 't kwaad des daags

Ons brengt, en ander heil in rampen is er. Tiet.
Dit godskind plengt ook voor de goden zijn geschenk,
Opdat den menschen door die gave 't goede koom'.
En gij bespot hem, als in Zeus' heup ingenaaid ?
'k Zal u dan leeren, hoe dit heerlijk met hem staat.
Toen Zeus hem opnam
uit het bliksemende vuur
1
En 't ongeboren wicht bracht naar 't Olympisch huis,
Was 't Hera, die het uit derf hemel werpen wou.
Maar Zeus heeft 't afgestreên, zooals die god dRt doet,
Want brekend Benen hap uit de' aether die deez' aard
Incirkelt, dien als gijz'laar stellend, schonk hij hem
Aan Hera's haat als Dionysos. Door den tijd
Zegt men, hij was gegijzeld in zijn vaders' heup,
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Den naam omwiss'lend, daar de god aan de godin
Hera een gijz'laar schonk : zóó is die mythe ontstaan.
Die god nu is een ziener, want de Bacchus-roes
En -waanzin hebben groote zienerskracht in zich.
Want als de godheid machtig in het lichaam treedt,
Doet hij de razenden uitzeggen 't geen zal zijn.
Van Ares ook bezit hij, overnemend, iets.
Een leger toch, gewapend staand en in gelid,
Doortintelde de vrees wel vóór het speer-gekruis :
Ook dit is waanzin, die van Dionysos komt.
Gij kunt hem ook wel op de rots van Delphi zien,
Springend met fakkels over den twee-kopp'gen berg,
Al dansend en hoog zwaaiende den Bacchus-staf,
Groot in Groot-Hellas. Dus, o Pentheus, hoor naar mij,
Roem niet uw gave, macht te hebben op den mensch,
Noch ook, al schijnt dit zoo, op inzicht in uw geest :
Ziek is uw brein. -- Neem dezen god op in uw land,
Pleng offers, vier den dans, leg u den krans op 't hoofd.
Niet Dionysos drijft de vrouwen aan tot lust
Naar Aphrodite's dienst, maar in haar eigen aard
Zij de ingetogenheid in alle dingen steeds tehuis.
Dit moet gij inzien, want in 't Bacchisch feestgedruisch
Gaat, wie bezonnen is en blijft, verloren nooit.
Ziet gij ? 't Verheugt u, als zich velen aan uw poort
Verdringen, Pentheus' naam vergroot wordt door de
[stad.
Ook hij, meen ik, verblijdt zich in ontvangen eer.
Ik nu en Kadmos, dien gij met gelach bespot,
Grepen den klimopschicht en gaan ten reidans uit,
Een grijzend tweelingspan. Toch moet er zijn gedanst.
Geen godenstrijd voer ik, gewonnen door uw woord.
Gij raast tot eigen, ergste leed en ook al naart
Gij 't sterkste heelkruid, 't redt u van dien waanzin
[niet
Koor. O grijze, Apollo schendt gij niet door zulk een
[woord
En Bacchus eerend, toont ge u wijs, den grooten god.
Kadm. O zoon, wel schoon heeft u Teiresias vermaand.
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Woon gij met ons en sta niet aan de deur der wet.
Nu valt ge en onverstandig zijt gij, met verstand.
Want ook als deze géén god is, zooals gij zegt,
Laat hem u zoo genoemd zijn en verdicht dit schoon,
Dat Sémelé moog' schijnen moeder van een god,
En ons en heel 't geslacht de roem er van gewordt.
Ziet gij 't rampzalig noodlot niet van Aktaioon ?
Dien 't zelf gekweekte, vleesch-verslinde nd honden-rot
Verscheurde in het moeras, daar hij zich had beroemd,
Grooter te zijn in 't jachtbedrijf dan Artemis.
Lijd gij dit niet ! Hiertoe bekrans ik u het hoofd
Met klimop. Breng met ons den god uw eer-betoon !
Penth. Sla niet uw hand uit ! Gaande naar het Bacchus-[feest
Zult ge uwe zotheid nog niet afwisschen aan mij
Maar dezen leermeester van uw verdwazing zal 'k
Met straf bereiken.
(lot zijn gevolg). Laat er een ten snelste gaan
Naar zijne zetels, waar hij zit ten vogel-schouw,
En die ontwrichten, rugg'lings, met hefboom-geweld,
Het onderst boven alles daar omkeerend, gansch,
En zend zijn kransen uit op wind en storm-geblaas !
Het meest toch zal 'k hein kwellen, als ik alzoo doe.
En and'ren, gaande naar de stad, speurt mij daar uit
Dien vrouwelijken vreenid'ling, die de ziekte brengt,
Nieuw voor het vrouw-volk, en de bedden hier bevlekt.
En als gij hem mocht vangen, brengt hem dan geboeid
Hierheen, opdat hij vinden moog' door steeniging
Den dood, een bitter Bacchus-feest in Thebe ziend.
[exit.
Teir. 0 snoodaard, die niet weet, waar gij in woorden
[zijt,
Gij raast reeds en tradt voorheen ook uit uwen geest.
Maar laat ons gaan, o Kadmos, smeekend om erbarming
Voor dezen, ook al is hij nu gansch zinneloos,
En voor de stad, opdat de god haar niet iets nieuws
Aandoe. Maar volg mij, steunend op den thyrsos-staf,
En poog te schragen dit mijn lichaam, ik het uwe :
-

—

—
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't Waar' schande, wen twee grijzaards vielen ! Ga
[nochtans,
Tmmers, 't is in den dienst van Bacchus, zoon van Zeus.
Moog' Pentheus geenen rouw dan brengen over 't huis,
Het uwe, Kadmos. In voorspelling spreek ik niet
Van deze dingen -- hij, de dwaze, sprak verdwaasd.

[exeunt Teiresias en Kadmos.

EERSTE STASIMON.

Koor. Eerbied, die heerscht over goden
Eerbied, die ook over de aarde uw
Gouden vleugels beweegt,
Hoort gij van Pentheus dit woord ?
Hoort gij hem niet roekeloos,
Hoog van moed tot Bromios,
Sémelé's zoon, die bij de schoon-bekranste
Feestgelagen de eerste der zalige goden is ?

Die di.t
[bezit,

Meê te dansen in de koren,
Bij den zang der fluit te lachen,
Zorg te doen stillen, als de druifverkwikking daalt op
[het gastmaal van de goden,
Als op 't klimopdragend feest over 't menschdom 't
[mengvat den sluimer verspreidt.
Van den teugelloozen mond
En het wett'loos onverstand
Zal het einde ramp s poed zijn.
Maar wanneer in evenwicht
En bezinning 't leven staat,
Blijft het ongeschokt bestaan en,
Houdt de huizen bijeen. Want, hoewel den verren
Aether bewonend, zien toch de hemelschen 't doen van
[den mensch.
In zijn wijsheid is niet wijs,
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Wie denkt boven-menschel.ijk.
Kort is 't leven : wie daarom op 't groote jaagt, zou
['t voorhandene niet bereiken.
Dié gezindheid, dunkt mij, heeft hij, die dwaas is en
[slecht van beraad.
Mocht ik komen tot Kypros,
't Eiland van Aphrodite !
Vanwaar de betoov'rende Eroten haar tot de sterv'[lingen leiden,
Ook naar 't land, dat honderd-mondig
De stroom der uitheeinsche rivier
Zonder regen bevrucht !
Waar zijn de stralend-schoone
Pierische zetels der Muzen,
Apollo's heilige helling ?
Daarheen voer mij, o Bromios, Bromios,
Voordansende daimon !
Daar zijn de Chariten, daar is 't Verlangen,
Daar zijn de orgieën voor Bacchen een wet !
Deze god, de zoon van Zeus,
Is verheugd bij 't feestgelag,
Mint de vrede, die geluk brengt, jeugd-kweekende
[godheid.
Evenzeer den rijken mensch,
Als den arme schonk hij 't bezit
Van den smartloos-la penden wijn.
Maar hij haat, wie dit niet zoekt :
Om hij dag en den lieven nacht
Het geluk te beleven,
Ver te houden het waanwijs denken en den geest,
Komend van overtollige mannen.
't Geen het volk in zijnen eenvoud
Meent en vereert, zou ik willen beamen.
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TWEEDE E PE ISOD I ON.

Penth. (treedt uit het paleis).
Dienaar (treedt op het
paleis toe, met zich voerend :) Dionysos (geboeid).
Dnr. Pentheus, hier zijn wij, hebbende gejaagd deez'
Ej acht,
Waarop ge ons uitzondt. Niet vergeefs zijn wij gegaan ::
Het wild hier is ons tam en trok zijn voet niet weg
Ter vlucht, maar stak, noch aangespoord, de handen
[toe,
Noch ook in schrik, noch bleekte zijn wij n-kleur' ge
[mond,.
Maar lachend zelfs liet hij zich binden en wegvoerelr.
Staan bleef hij en zoo maakte hij mij licht mijn taak..
Ik echter sprak beschaamd : „o vreemde, niet wil-vrij
Voer ik u, maar op Pentheus' order, die mij zond.
Maar nu de Bacchen, die gij opsloot en tezaam dreeft,.
Gebonden liggend in de staats-gevangenis :
Diezelfden hupp'len, vrij gekomen, naar de beemden
[uit
En roepen Bromios, den god, daar weder aan.
Zelf-werkend gingen haar der voeten boeien los,
De sleutel ging ter deure zonder menschenhand.
Wel vol van vele wond'ren kwam ons deze man
't Overige blijft uw zorg gewijd.
Naar Thebe !
Penth. Laat af uw hand van hem ! Want, zijnde in 't net,,
Heeft hij geen kans, dat hij mij snel ontvluchten zal !—
Wel zie, uw lichaam is niet lPelijk, vreemdeling,
Altans voor vrouwen, om wie gij naar Thebe kwaamt.
Want wel is lang uw hoofdhaar, zij 't ten vuistkamp
[niet,
En valt in golven langs uw wang, waar wulpschheid
[lacht.
Een witte huid ook hebt gij tot bepantsering :
Niet onder zonnestralen, maar in schaduw-zwoelt'
Jaagt gij met uwe schoonheid Aphrodite na.
Nu zeg mij allereerst, van welk geslacht gij zijt.
Dion. Geen pralen is hier noodig, dit is licht gezegd :
.

.
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Bloem-rijken Tniólos kent gij bij geruchte wel.
Penth. Ja, die de stad der Sarden in een ring omsluit.
Dion. Van daar ben ik en Lydië is mijn vaderland.
Penth. Waarom nu brengt gij deze wijdingen naarHellas?
Dion. Dionysos, zoon van Zeus, heeft mij dit opgelegd.
Penth. Is dan daarginds een Zeus, die nieuwe goden
[teelt ?
Dion. Neen, maar die hier met Sémelé den echt eens
[sloot.
Penth. Nam hij bij dag of nacht u aldus in geweld
Dion. Den ziende ziende gaf hij mij de orgieën in.
welken zin bevatten zij
Pentb. En deze orgieën
Dion. Onzichtbaar blijft dat den oningewijden mensch.
Penth. Voor ingewijden hebben ze eenig voordeel wel ?
Dion. Geen recht hebt gij, 't te hooren, maar 't is
Ewetenswaard.
Pentb. Goed hebt gij dit verlistigd, wat ik hooren wil.
Dion. Den goddelooze schuwt de dienst van onzen god.
Pentb. Daar gij den god toch duid'lijk zaagt, hoe was
[hij dan
Dion. Zooals hij wilde, daarop had ik geene macht.
Penth. Ook dit weer leidt gij schrander af en zegt mij
[niets.
Eén
zal
er
blijken
dwaas
te
zijn,
al
spreekt
hij
Dion.
[knap.
Penth. Kwaamt ge allereerst hierheen, invoerend dezen
[god ?
Dion. Heel de Barbaren-wereld viert alreê zijn dienst.
Penth. 't Verstand is daar ook minder, dan in Grieken[land.
Hierin
veel
beter.
Anders
slechts
is
hunne
wet.
Dion.
Penth. Die wij ding, viert gij haar bij nacht, of op den dag?
Dion. Veelal bij nacht. De duisternis heeft heiligheid.
Penth. En dat is list den vrouwen en verdorvenheid.
Dion. Bij dag ook vindt men zulke slechtheid nog wel
[uit.
Straf
zult
ge
ontvangen
voor
uw
slechte
woorPenth.
[denspel.
?
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Dion. Gij voor uw onverstand en last'ring van deel god.
Pentb. Hoe koen is Bacchus' priester en in woorden
[knap !
Dion. Wat moet ik ondergaan, wat kwaad zult gij mij
[doen ?
Pentb. Eerst zal 'k die lokkenweelde u snijden van het
[hoofd.
Dion. Geheiligd is mijn haai : ik kweek het voor den god.
Penth. Dan legt gij dezen thyrsos uit uw handen neer.
Dion. Neem zelf hem af : voor Dionysus draag ik hem.
Pentb. Dan, in den kerker, wordt uw lichaam ons
[bewaard.
Dion. De god-zelf maakt mij vrij, wanneer ik het slechts
wil.
Penah. Als gij hem aanroept, staande in uw Bacchan ten[kring ?
Dion. Ook nu ziet hij, dichtbij staand, wat ik onderga.
Pentb. En waar is hij ? Want hij verschijnt niet voor
mijn oog.
Dion. Bij mij. Daar goddeloos gij zijt, ziet gij hem niet.
Pentb. (tot dienaren). Nu grijpt hem ! Hij veracht mij en
[de Thebe-stad.
Dion. (idem). Ik zeg u : bindt mij niet ! Ik, wijze, tot u,
[dwaas.
Pentb. (idem). Ik zeg u, wel te binden, daar 'k uw meerd're
[

[

[ben in macht.

Dion. Waartoe gij leeft, weet gij niet

weet niet, wie
[gij zijt
Pentheus,
Agave's
zoon,
Echioon
is
mijn
vaer.
Pentb.
Dion. Die naam is u ten ongeluk en past u wel.
Penth. Nu voort, en bindt hem aan de paardenkribben
[vast,
Zoodat hij daar de duisternis des schemers zie.
En dans'gij daar !
En dezen, wien hij leider is,
Meê-werksters aan dit euvel, 'k zal haar of verknopen,
Of wel, haar hand van dit gedruisch en pauken-slaan
Gestile stel 'k als slavinnen haar aan 't weefgetouw.
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Dion. (terwijl hij gebonden wordt).
Gaan kan ik. Wat mij niet is voorbeschikt, zal ik
Niet lijden. Maar u zal voor dezen overmoed
De straf van Dionysos komen, dien ge ontkent.
Want, mij -mishand'lend, legt gij hem de boeien. aan.
[Exeunt, in het paleis.

TWEEDE STASIMON.
Koor. Dochter van den Acheloös,
Macht'ge, goede maagd Dirke, want gij hebt eens
Aan uwe bronnen 't kind van Zeus opgenomen,
Toen uit 't onsterf'lijke vuur Zeus in zijn heup
Als vader hem borg, dit luid uitroepend :
.,Kom, Dithyrambos, treed in dijn mannelijk lichaam
nu in,
„Ik openbaar thans aan Thebe, o Bacchus, u zóó te
[noemen 1" —
mij, die het kransen-dragende
Gij, o welzalige Dirke
[

[feest

Hier tot u breng, wat zendt ge mij heen, wat schuwt
[ge mij nu ?
Nog zal u bij de druif-dragende gave van Dionysos'
[wingerd
Bromios gaan aan het hart !
Welk een, welk een gemoed openbaarde deze aan de
[aarde
En 't drakenbloed eenmaal ontsprotene Pentheus,
Wien de aarde-zoon Echioon geteeld heeft als
Wild-blikkend ondier, geen sterfelijk man,
Moord-gierig en goden-vijandig Gigant,
Die mij in zijn strikken, mij, Bacchus-gezellin weldra
[zal vangen.
Mijn mede-gewijde reeds heeft hij in 't huis
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Verborgen, in duister gevang.

Ziet gij dit, zoon van
[Zeus,
Dionysos, uwe profeten in wedstrijd van bitteren nood ?
Kom, den goud-oogigen thyrsos-staf zwaaiend, af van
[de' Olympos, bedwing
's Geweld'naars bloed-gierigen toorn !

Zult gij naar Nysa, 't wild-kweekende, leiden uw thyr[sos-zwaaiende
Scharen, o Dionysos, of naar Korykië's korz'ligen
[bergkop,
Dan snel naar 's Olympos' boom-gevulde
Hooge zalen, waar eens Orpheus met zijn snaarspel
Booneen saaie riep tot de Muzen en saam bracht het
[wild gediert' ?
0 zalig Pierië,
U vereert Euios, dansende komt hij eens,
Saam met de Bacchen-schaar. Den haastig-vlietenden
Axion kruisende, voert hij het wervelend koor der
[Mainaden,
Door den Loïdias ook, die geluks-zegening
Schenkt aan den sterveling,
En als een vader 't paarden-rijk land
Met schoone wateren
Rijk'lijk beplengt !
Kommos.
Dion. (iii het paleis). Io !
Hoort mijne stein ! Hoort mijne stem !
Io, Bacchanten ! Io, Bacchanten !
Koor. Wié is dat, wié ? Waar-vandaan riep mij die roep[stem van Euios
Dion. Io ! Io ! Nog weer roep ik,
Sémnelé's zoon, de zoon van Zeus ! (Het paleis begint in
[#e storten).
Koor. Io I meester, mijn meester, nu
Kom, nader tot ons, kom tot ons feest, o,
.Br. onios, Bromios ! Heiliglijk dreunt de bodem der
[aarde !

DE BACCHANTEN.

159

Ah ! Ah
Daad'lijk nu gaan de hallen van Pentheus daver[dreunende storten ineen
En Dionysos is in 't paleis !
Bid hem nu aan ! — Wij bidden aan ! o !
Ziet, hoe de steeneh, dáár, van de zuilen-rij,
Vallen ui teen ! Bromios jubelt daarbinnen triomf !
Dion. Grijpt nu den brandenden, lichtenden fakkel aan !
Brand nu, verbrand mij de huizing van Pentheus hier !
(Van Semele's graf slaat eene vlam op).
Ah ! Ah !
Eerie half
Ziet gij 't vuur niet, vindt uw oog 't niet,
Rondom Sémelé's heilige graf, de vlam, die
Des donder-sling'renden Zeus'
Bliksem eens achterliet ?
Tweede half koor. Werpt u ter aarde, werpt neder uw
[trillende
Lichaam, Mainaden !
Want uw meester, die omstortte deze behuizing,
't Kind van Zeus is nabij !
Dion. (uit den puinhoop te voorschijn tredend).
Vrouwen uit den veiren vreemde, dus geslagen van
[den schrik,
Ligt gij hier ten bodem ? Hebt ge ontwaard, naar 't
[schijnt, hoe Bacchus hier
Pentheus' woning heeft dooreen-geslingerd ? Maar
[heft nu weer op
Uwe leden en vat moed en stilt de sidd'ring van uw
[vleesch.
Koor. 0, gij grootste heerlijkheid mij op 't Bacchantisch
[wij di ngsfeest,
Hoe aanschouw ik dankbaar u hier, waar ik toefde in
[eenza amheid!
Dion. Kwaamt gij dan alreeds tot wanhoop, sinds ik
[binnen werd geleid
Alsof ik vervallen kon in Pentheus' kelder-duisternis
Koor. Hoe zou 'k niet ? Wie was mijn hoeder, als gij
[leed ontvangen moest
-
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Maar hoe zijt gij vrij gekomen van den goddeloozen
[man ?
Dion. Zelf heb ik mij-zelf gered, gemakkelijk en moeite[loos.
Koor. Bond hij dan niet uw twee handen in een kete-nenden boei ?
Dion. Hierin overtroefde ik ook hem, toen hij aslij te
[binden scheen,
Dat hij mij niet raakte of aangreep, maar zijn hoop
[slechts grazen liet.
Aan de kribbe een stier ontwarend, waar hij mij ten
[kerker dreef,
Wierp hij dien den strik om knieën en der voeten
[hoeven heen,
Snuivend-uit zijn woede en druipend aan zijn lichaam
[van het zweet,
In zijn lip de tanden zettend. Ik, aanwezig van nabij,
Rustig zittend, keek het aan. Maar in dat zelfdë oogen[blik
Kwam daar Bacchus 't huis doorschokken en van zijner

[moeder graf
Sloeg het vuur uit. Hij, dit ziende, waande 't huis door
[brand gepakt,
dat men water in de woning dragen
Snelde hier-heen
[zou
Luid uit-roepend, druk aan 't werk, vergeefs zich
[slavend als een slaaf'.
Deze moeite varen latend, vr. eetend, dat ik was ont[vlucht,
Snelt hij nu, een zwart zwaard grijpend, naar het
[binnenst van het huis.
Toen schiep Bromios, naar mij voorkwam -- en ik zeg
[maar wat mij scheen
Een verschijning in de hal. En hij nu, hierop stormend
[aan,
Overweldigt 't lucht-verschijnsel, alsof hij mij daarmee
[doodt.
Bij dit alles heeft in 't and're Bromios hem ook gehoond :
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't Huis sloeg hij ten bodem neder, 't ligt geheel ver-.
[brijzeld voor
Hem, die mijne wrangste boeien aanzag.
Van ver-[moeienis
't Zwaard los-latend, komt hij hierheen, want. als
mensch heeft hij gewaagd,
Met een god in strijd te treden. Rustig stappend uit
[het huis,
Kom ik-zelf tot u thans weder en naar PLntheus zie 'k
[niet om.
Naar 't mij voorkomt, maken echter schoenen in het
[huis gerucht.
Lichtlijk zal ik hem verdragen, of hij zwaar ook snuiven
[komt,
Want de wijze man betracht bescheidene bezonnenheid.

DERDE EPEISODION.

Dionysos (voor het paleis). — Pentheus (treedt naar buiten).
Pentb. Geweldig leed ik : mij ontsprong de vreemde gast,
Die pas in boeien toch volkomen was geknecht.
Eh ! Eh!
Dit is de man ! Waartoe dit ? Hoe verschijnt gij zicht[baar
Voor mijne woning, stappend aldus buiten-deurs ?
Dion. Gij, rem uw voet, rem van uw toorn den lichten
[voet.
Penth. Maar hoe treedt gij, uw boeien vliedend, hier
[weer uit ?
Dion. Zeide ik niet, hoordet gij 't niet : iemand redt
[mij toch
Penth. En wie ? Uw woorden toch brengt gij steeds
[duister uit.
Dion. Hij, die den druiven-rijken wingerd kweekt den
[mensch.
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Penth. Ook dit weer schuift gij snood op Dionysos af.
(tot zijn gevolg) : 'k Beveel, dat men de burcht in eenen
[kring omsluit !
Dion. Waartoe dit ? Overschrijdt een god de muren niet
Penth. Slim, slim zijt gij, slechts niet waarin gij slim
[moest zijn.
Dion. Waar dit meest noodeg is, daar ben ik waarlijk slim
(Een bode treedt op het paleis toe).
Maar, dezen hoorend, leer zijn woorden allereerst,
Die, uit de bergen komend, u iets melden zal.
Wij blijven u nabij en vluchten doen wij niet.
Bode. 0 Pentheus, heerscher over dit Thebaansche land,
Ik kom, verlatend den Kithaircon, waarvan nooit
De heil'ge wervelglans der witte sneeuw verdwijnt.
Penth. Ent, welken spoed in woorden leggend, komt gij
[hier ?
Bode. Na 't zien der luide Bacchen, die van uit dit land
Den witten voet, geprikkeld door extase, sling'ren,
Kom ik u melden, en in dienst der stad, o heer,
Dat schrikkelijks en macht'ge wond'ren zij daar doen.
Wil luist'ren
't zij ik in vrijmoedigheid van ginds
U spreken zal, of 't woord van mijn verhaal bekort.
Want waarlijk vrees 'k de snelheid van uw geest, o heer,
En uw scherp-toornigheid te zeer en heerschersaard.
Penth. Spreek uit, daar gij gansch ongestraft van mij
[zult zijn,
Want op rechtschaap'nen toornen mag een koning niet.
Hoe erger gij van 't euvel der Bacchanten zegt,
Te meerder zullen wij den stichter van 't bedrijf
Der vrouwen, dezen hier, zijn straf doen ondergaan.
Bode. De jongen mijner kudden opwaarts naar den top
Der bergen drijvend, waar vandaan de groote zon
Haar stralen uitzendt ter verwai°mil;g onzer aard',
Ontwaarde ik daar drie zwermen van Mainadenkoren,
Waarvan Autonoë, Agave, uwe moeder,
En Ivo elk een koor vooraan ging in den dans.
Zij lagen allen, 't lichaam uitgestrekt in slaap :
Dié met den rug geleund aan donker sparrenloof,

?
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En dié op eikeblaren, 't hoofd laag op den grond,
Zooals 't geviel, in kuischen schroom
niet, als gij zegt,
In wijnroes naast het mengvat, of bij fluitgejoel
Eel Aphrodite-jacht uitroepend door het woud.
Maar uwe moeder kreet, opspringend in den drom,
I)e Bacchen zouden 't lichaam scheuren uit den slaap,
Toen zij 't geloei van mijn hoorn-dragend vee vernam.
En zij, afschuddend zwaren slaap van 't oogenpaar,
Sprongen recht-cp, een liei'lijk wonder om te zien
Jongen, bedaagden, maagden en gehuwden saam.
En eerst nu wierpen ze op de schouders neer het haar
En schortten 't hertenvel, de spangen hechtend, waar
Die los neerhingen. Dan omgordden zij zich met
De vlekk'ge slang, die lekkend reikte naar haar kin.
In de armen reeën dragend of een jongen welp
Van wilde wolven, gaven zij die witte melk,
Alwie van nieuw-geboort' de borst gezwollen had,
En 't kind verliet. Zij legden zich op 't hoofd een krans
Van wingerdblaren, eikenloof of taxus-bloei.
Eli één, den thyrsos grijpend, sloeg er aan de rots,
Waaruit op eenmaal dauwend \•octet van water sproot.
Een ander wierp haar narthex-stengel neer ter aard',
En hieruit deed de god een bron van wijn ontstaan.
Alwie nu naar den witten drank verlangen dreef,
Doorwoelden met haar spitse vingeren den grond
En hadden over loed an melk. Lit stengels van
Den klimop sproten zoete stroomen honing voort.
Zoodat, waart gij daar, gij den god, dien ge nu smaadt,
Zoudt naad'ren met aanbidding, hadt gij dat gezien. —
Wij kwamen samen, hoeders van het rund en 't schaap.
In wisselwoorden boden wij elkander strijd,
Hoe machtig, eerbiedwaardig het gebeurde was.
En één, omzwerver in de stad en woorden-knap,
Sprak tot ons allen : „o gij, die op heil'gen top
„Van bergen woont, wilt gij niet, dat wij jagen gaan
„Agave, Pentheus' moeder, uit de Bacchen-schaar
„En 's konings dank verwerven ?"
Goed gesproken
[scheen
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Ons dit. Wij hinderlaagden dus in 't struikenloof,
Ons-zelf verbergend. Zij, op 't aangewezen uur,
Schudden haar thyrsos-staven tot den Bacchus-dans,
Iakchos, zoon van Zeus, in drommen met den mond,
Bromios roepend. Heel 't gebergte juichte mee,.
De dieren, niets bleef onbewogen van 't gedruisch.
't Geviel toen zoo, dat dicht langs mij Agave sprong,
En ik schoot voorwaarts, met den wil te vatten haar,
't Struweel verlatend, waar 'k mijn lijf verborgen had.
Maar zij riep uit : „0 ziet toch, zwerfsters-honden mijn,.
„wij worden door die mannen nagejaagd ! Maar volgt,
„Volgt mij, uw hand gewapend met den thyrsos-staf! —"
En wij nu, ijlings vluchtend, zijn aldus ontgaan
Den beet der Bacchen. Zij benaderden 't jong groen
Afgrazend vee en met een wapenlooze hand.
En de eene koel men toezien, hoe ze een loeiend rund,
Melkzwaar, verscheurend in de witte handen hield,
En and'ren, kalv'fen rijtend met haar blank gebit.
Gij zaagt er lend'nen ook, of den gespleten hoef,
Geslierd omhoog en naar beneê, en flarden vleesch,
Daar hangend in de sparren, dropen van zwart bloed.
Hoogmoed'ge stieren, steil-vertoornd tot in de hoorns,
Bezweken, 't lichaam strekkend voorwaarts op den
[grond.
Door duizend jonge vrouwen-armen neêrgesleurd.
En sneller scheurden zij de huid los van het vleesch,
Dan gij de wimpers van uw koningsoogen sluit. —
Toen dansten ze als een drom tezaám gedrongen vogels
Naar laag're vlakten : somm'gen naar Asopos' stroom,
Die vruchtrijke oogsten levert aan de Thebestad.
Op Hysië en Erythrae, hij Kithairoon's rots
Gegrondvest, strijken and'ren als vijanden neer,
In plund'ring alles werpend hoog en laag dooreen.
Zij sleurden daar de kind'ren uit de huizen weg,
Eng wat zij op de schoud'ren laadden hield geen koord
Bijeen gesnoerd, noch viel het op den zwarten grond,
Of 't kopei was of ijzer. Op haar lokkig hoofd
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Droegen zij vuur en 't zengde niet.

Het volk, in
[toorn,
Week naar de waap'nen, door de Bacchen voortge[zweept.
Daar was een schrikk'lijk schouwspel aan te zien, o heer!
Want him bereikt de worp der speer geen bloedig doel,
Maar zij, de thyrsos-staven sling'rend uit d., hand,
De vrouwen, wondden daar en dreven op de vlucht
De mannen, en sliet zonder toedoen van een god.
En weder stoven zij terug naar de eerste plek,
De bronnen, die de god voor haar ontspringen deed.
En slangen nipten 't bloed, de droppen van haar wang
En reinigden de huid haar met de spitse. tong. —
Neem dus dien god, wie hij ook zij, o machtig heer,
In deze stad op, daar hij groot in 't andere is,
Maar ook hierin, naar wordt gezegd en ik verneem,
Dat hij de :,mart-stillende druif den menschen schenkt.
En waar geen wijn is, daar bestaat de liefde niet,
Noch eenig ander lief'lijks immer voor den mensch.
Koor. Ik schroom wel, nu ik dit vrijmoedig woord uit[spreek
Tot dezen heerscher, maar toch moet het zijn gezegd :
Dionysos is, als niet één god zóó sterk, ontstaan.
Pentb. Welaan, hoe grijpt van dichtbij als een vuur nu
[reeds
Der Bacchen driestheid als een ramp Groot-Hellas aan ?
Maar niet mag 'k aarz'len. - (tot zijn gevolg) :
Ga gij naar de Elektra-poort
Met spoed en zeg er allen dragers van een schild
En allen, die bestijgen liet snelvoetig ros
En al, wie lansen drillen, of der bogen pees
Straf spannen met de hand, dat wij uittrekken op
De Bacchen ! Want niets anders overtreft mij dit
[voorwaar,
Als wij van vrouwen dulden, wat wij ondergaan !
Dion. Gij luistert niet, ofschoon mijn woord gij toch a
[verneem t,
O Pentheus !
Of ik leed ook van u ondervond,
.

.
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Toch zeg 'k u, niet te heffen waap'nen tot den god,
Maar te berusten. Broniios verdraagt het niet,
Dat gij de Bacchen jaagt uit zijn geheiligd oord.
Pentb. Beleer mij niet, maar, uw gevangenis ontvlucht,
Wees gij gered !
Of zal 'k u weer met straf aangaan ?
Dion. Mij dunkt, dat gij hem beter offers brengen kunt,
Dan als een sterv'ling verz'nen aan 's gods priem te
[slaan.
Penth. 'k al off'ren : moord op vrouwen, zooals 't hier
[behoort,
Fen groote slachting stichtend in Kithairoon's grot.
Dion. Gij-allen vlucht, en smaad'lijk, met het koop'ren
[schild
Van der Bacchanten thyrsos-staven afgewend !
Penth. Wij zijn verstrikt met deez' halsstarr'gen vreemde,
[die
Noch in het lijden, noch in 't hand'len zwijgen wil.
Dion. O gij, dit alles kan ten goede nog gekeerd.
Pentb. Door wat te doen ? Door mijner slaven slaaf te
[zijn ?
Dion. Ik zal de vrouwen hierheen voeren, wapenloos.
Pentb. O wee, die list nog stelt hij samen tegen mij.
Dion. Wat list ? Als ik u redden wil met mijne kunst ?
Pentb. Dit is uw opzet, dat men Bacchus steeds vereert.
Dion. Dit opzet dacht ik uit weet wel met onzen
[god.
Gij, houd
Pentb. Brengt uit de wapens hierheen !
[stil uw woord.
Dion. Wacht, wilt gij in 't gebergte haar verzameld
[zien ?
Pentb. Wel gaarn en 'k gaf een zwaar gewicht aan goud
[daarvoor.
Dion. Waarom zijt gij vervallen tot zoo groote lust ?
Pentb. Tot mijn verbitt'ring zou 'k haar gaarne dronken
[zien.
Dion. En ziet gij dan zoo gaarne, wat u bitter is ?
Pentb. Dat leert gij, als 'k er zwijgend onder 't pijnhout
[zit.
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Dion. Zij snuff'len u toch uit, of ge ook verborgen komt.
Pentb. 0 neen, gansch openlijk, want goed is dat gezegd.
Dion. 'k Zal u dan leiden. Onderneemt gij dezen tocht ?
Pentb. En op zijn snelst. Daartoe geef 'k u den tijd
[altaces.
Dion. Welnu, omkleed uw huid dan met een linnen
[hemd.
Pentb. Waartoe ? Word ik, als man, bij vrouwen nu
[geteld ?
Dion. Dat ze u niet duoden, zoo ge u daar als man
[rertooIt .
Pentb. Goed zegt gij dat, van ouds deskundig op dit punt.
Dion. 't Is Dionysos, die mij hierin onderwees.
Penth. Hoe nu geschiedt het, wat ge vlij schoon aanbe[veelt ?
Dion. Ik zal u kleeden, als gij in uw woning gaat.
Pentb. En in welk kleed ? Niet vrouw'lijk toch ? Mij
[pakt de schaamt'.
Dion. Geen ijverig beschouwer der Mainaden zijt gij nog.
Pentb. Dus, welk gewaad zegt gij, mij om de huid te
[slaan ?
Dion. Het haar zal ik u lang neêrkammen van het hoofd.
Pentb. Het tweede deel van mijnen tooi, wat zal dat zijn?
Dion. Een kleed, ten voeten uit, de mitra op het hoofd.
Penth. En aan dit alles, wat voegt gij nog meer mij toe ?
Dion. Den thyrsos in de hand en. 't bonte hertenvel.
Pentb. Een vrouwenkleed aantrekken ik kan 't niet
[bestaan
Dion. Maar bloed verpandt gij, gaat ge strijd met
[Bacchen aan.
Pentb. Dat's juist. Het eerst toch moet ik op den uit
[kijk gaan.
Dion. Want wijzer is dat, dan met kwaad een jacht op
[kwaad.
Pentb. En hoe zal 'k heim'l.ijk schrijden door de Kad
[mosstad ?
Dion. Langs leêge wegen gaan wij. Ik geleid u zelf.
Pentb. 't Is alles beter, dan der Bacchen spot te zijn.
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Dion. Zoo neem thans uw besluit, te hand'len naar
[mijn raad.

Pentb. Laat ons in 't huis beraden, wat nu valt te doen.
Dion. Dat zij zoo. Al, wat mij aangaat, is voorbereid.
Penfh. Laat ons dan gaan. Want of in waap'nen tijg
[ik uit,
Of wel gehoorzaam zal ik zijn aan uwen raad.
exit.
Dion. 0 vrouwen, deze man is in mijn net verstrikt :
Want, komend tot de Bacchen, vindt hij dood tot
[straf.
0 Bacchus, want gij zijt niet ver, uw werk is thans,
Te wreken ons op hem. Stel eerst hem buiten 't brein,
Giet lichten waan in hem, dat hij, die, bij verstand,
Het vrouwelijk gewaad niet dulden zal aan 't lijf,
Toch, buiten denken snellend, het zich om zal slaan.
't Is noodig, dat hij Thebe's spot nu ondergaat,
Als hij een vrouw-gedaantë omdraagt door de stad,
Na 't vroeger dreigement, waard oor hij vrees'lijk was.
Maar ik ga 't kleed, dat hem, die ' t aandoet, in den
[dood
Zal voeren, door zijn eigen moeders hand verscheurd,
Thans Pentheus omslaan. Kennen leert hij 't kind van
[Zeus,
Dionysos, die ontstaan is als geweldigst god
In 't eind, maar voor den mensch een milde trooster is.
[

`

[exit.
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Koor. Zal ik in al-nachtlijken rei
Stellen den witten voet,
Bacchus vierende, hoog den hals
Werpen ten aether-dauw ?
Zóó als 't hert, dat de groene lust
Van verkwikkende heelrad doorsnelt,
Waarheen 't voor de verschrikkende jacht,
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Buiten bespieding, vlucht
Over wel-gevlochtenen strik,
Waar der jageren jacht-geroep
Luid tezaám dringt den honden-drom.
Zwaar in arbeid, in werv'lenden loop,
IJlt liet over het veld,
Langs stroomoevers, eindlijk verheugd
In de menschlooze dreven en
Lommer van 't schaduw-verspreidende woud.
Wat is er wijzer, of wat is er schooner
Gave der goden onder de menschen,
Dan hoog-machtig de hand over 't hoofd
Van onzen vijand te strekken ?
Dat schoon blijft immer begeerd.
Moeizaam nadert, maar allenteen
Zeker, der goden macht,
Vonnist onder de menschen wie
't IJdele waanverstand
Huldigt, maar wat der goden is
Niet vergroot, in zijn zin'loos weten.
Want zij verbergen, kundig in list,
Langen tijd hunnen voet, waar zij
Jagen een godd'loos man. Want niet
Moet men sterker dan 't gods-gebod
Willen zijn, of daarover zinnen.
Lichte verspilling van geest is 't bedenken,
Dat dit kracht zal bezitten :
Al wat eigen den goden is
En in den grootels Tijd bestaat,
Leeft als wet, door Natuur geteeld.
Wat is er wijzer, of wat is er schooner
Gave der goden onder de menschen,
Dan hoog-machtig de bland over 't hoofd
Van onzen vijand te strekken ?
Mt schoon blijft immer begeerd.
O. E. XX 11

12
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Wel-gelukkig, wie aan der zee
Branding ontkwam en de kust heeft bereikt.
Wel-gelukkig, wie nood overwon !
Anders dan and'ren toch overtreft
De een den ander in have en macht.
Duizend verwachti ngen staan gereed.
Voor de duizenden. Somtijds nu
Eindigen zij in schoon geluk
Voor den mensch, soms vervliegen zij.
Wien bij den dag het leven gelukt,
Prijs ik gelukkig alleen !

VIERDE EPE ISOD ION.

Dion. (ruggelings komend uit het paleis).
Gij, die begeert te aanschouwen wat gij niet moest zien,
En die u haast naar 't geen niet haast, 'k meen
[Pentheus, u:
Kom buiten, uit uw huis verschijnend, toon u mij,
In der Mainaden vrouw'lijke Bacchantenkleed,
Bespieder van uw moeder en de Bacchen-schaar. —
Gij hebt het aanzien van een dochter dezer stad
Pentb. (in vrouwenkleeding, waanzinnig, uit het paleis
komend).
Maar 't is mij waarlijk, of 'k twee zonnen daar ontwaar,
Een dubbel Thebe, dubbel-zeveninond'ge stad ! —
En als een stier, zoo schijnt gij voor mij uit te gaan,
En horens, meen ik, zijn gesproten uit uw hoofd !
Maar waart gij ooit een dier ? Want nu zijt gij ver-stierd.
Dion. De god schrijdt voor, die eerst niet welgezind
[u was,
Thans bondgenoot. Nu ziet gij, wat te zien u stond.
Pentb. En hoc verschijn 'k ? Toch niet alsof 'k op Ivo's
[plaats
Of op die van Agave, mijne moeder, sta
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Dion. 't Is mij, of ik haar-zelf aanschouw, wanneer
['k u zie.
deze haarvlecht sprong u van haar zetel af,
Maar
Niet zooals ik die onder uwe mitra bond.
Pentb. Haar zwaaiend opwaarts en weer slingerend
[omlaag
In Bacchisch dansen, heb 'k die van haar plaats ge[bracht.
Dion. Maar ik, in mijne zorg om u te dienen, zal
Den lok u weder schikken. Nu, richt op uw hoofd.
Penth. Zie, tooi mij. 'k Ben voor u toch als een wijgeschenk.
€
Dion. t w gordel ook hangt los : de plooien van uw kleed
Nu vallen zóó niet ord'lijk op uw voeten af.
Penah. Dat komt ook mij zoo voor : hier, bij den rechter
[voet.
Maar bij den and'ren hangt het kleed wel passend neer.
Dion. Houdt gij mij thans niet voor uw allerbesten
[vriend,
Als ge onverhoopt de samenkomst der Bacchen ziet
Pentb. Zal ik, den thyrsos nemend in de rechter hand,
Of wel in deze, 't meest gelijk een Bacche zijn ?
Dion. Rechts moet ge' em nemen, zetten naast den
E rechter voet.
'k Prijs u, dat ge in gezindheid zóózeer zijt bekeerd.
Pentb. Kan ik de Kithairoonsche rotsen nu wellicht
Op mijne schoud'ren torsen, niet hun pijnen-woud ?
Dion. Dat zoudt gij, als ge wildet. Voorheen hadt ge 't
[brein
Nog niet gezond, maar nu is 't u zooals 't behoort.
Pentb. Zou 'k balken nemen, of hef ik met handen
[hem
En schedel . of stel 'k arm en schouder onder 't pak ?
Dion. Vernietig niet der Nymphen water-rijke woon,
Of Paan's verblijven, waar de god zijn fluitspel heeft.
Pentb. Schoon zegt gij dit. Niet door mijn kracht
[verwinnen zal 'k
De vrouwen, maar in 't pijnwoud berg ik mijn gestalt.
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Dion. Gij, berg 't verborg'ne op dat gij-zelf verborgen
[word'
Waar ge op den list'gen uitkijk naar Mainaden komt !
Pentb. Maar 'k denk, dat ze als de vogels in het kreupel[hout
Haar leger hebben, of in liefelijken haag.
Dion, Daarom, stel gij u daar dan als een wachter op.
Gij vangt haar zoo
als gij niet zoo gevangen wordt.
Pentb. Geleid mij midden door 't Tebaansche land nu
[heen
Alleen ik ben de man hier, die dit wagen durft.
Dion. Alleen gij ondervindt dit voor de stad, slechts gij,
Want u verbeidt de strijd, die u beschoren is.
Dus volg mij
ik ben u tot een behulpzaam gids.
Vandaar brengt u een ander..
Pentb.
Die mij heeft gebaard ?
Dion. Ten voorbeeld voor een ieder.
Penth.
Dat is ook mijn doel.
Dion. Gedragen zult gij komen.
Pentb.
Roem zegt gij mij aan.
Dion. Op moeders armen.
Pentb.
Ook tot weekheid dwingt ge mij ?
Dion. Tot deze
ja.
Pentb.
En waardig lig ik op dien arm.
Dion. Geweldig zijt ge en schrijdt tot een geweldig lot !
Als tot den aether opgetild ziet ge uwen roem.
Strek uit uw hand. — Agave en, samen opgekweekt,
Gij docht'ren dezer stad ! Dien jong'ling voer ik nu
Ten grooten strijd. Maar overwinnaar zal ik zijn
Met Bromios !
De rest maakt duid'lijk wel zich-zelf.
[exeunt.
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Koor. Gaat, snelle honden, naar 't Lvssa-gebergt,
Waar Ka dorische meisjes dansen in koor.
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Drijft, drijft hem voort in het vrouwen-tooiend gewaad,
Voort ter bespieding van der Mainaden razende feest
't Eerst zal van een gladde rots daar
Zijne moeder hem zien,
Op den speur
Zij zal roepen tot de Mainaden :
„Wie is die Kadmische spieder v an 't luchtig gewoel
„Op den berg, o Bacchanten ? Wie wel heeft hem ge[baard ?
„Want uit vrouwenbloed is hij nimmer gesproten,
,,Welp is hij eener leeuwin, eener Lybische Gorgo !"
Kom, gij stralend Gericht, kom, gij draagster van 't
[zwaard,
Om te dooden, dwars door de keel, den
Godloozen, wetloozen, rechtloozen zoon van Echioon t
Die met euvelen zin en wet-brekend razend
Orn uw orgieën, Bacchus, en die uwer moeder
Met woedenden geest en waanzinnigen wil schrijdt,
Om 't onverwin'bre met kracht te verslaan.
Wijze zin is den sterv'ling onzegbaar-zeker
Jegens de goden inboortig,
Om zorgloos het leven te slijten.
't Schrand're bejaag ik niet gaarne -- 't and're veeleer,
Dat immer schoon blijft in 's levens beloop :
Dag en nacht onschuldig rechtschapen te zijn,
Buiten-wett'lijke zeden afwerpend, de goden te dienen.
Kont, gij stralend Gericht, kom, gij draagster van 't
[zwaard,
Om te dooden, dwars door de keel, den
Godloozen, wetloozen, rechtloozen zoon van Echioon
Doem als een stier op, of om te zien als veel-koppige
[draak,
Of n vertoonend als vuur-blazend leeuw !
Kom, o Bacchus, dansend tot deze jacht,
Werp, met lachenden blik, den snoerenden strik
't Wild om, dat in uw Bacchenschaar valt !
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EXODOS.
Bode (toetredend op het paleis).
0 huis, dat eens in Hellas hoog-gelukkig stond,
Van den Sidoonschen grijzaard, die den slangenoogst,
Ontsproten aan den draak, uitzaaide in dezen grond —
Hoe nu beween ik u, wel als een slaaf, maar toch
Zooals het slaven schoon staat om der heeren ramp !
Koor. Wat is 't ? Welk nieuws van de Bacchanten kon[digt gij ?
Bode. Pentheus is dood, de zoon van vader Echioon.
Koor. 0 Bromios, mijn meester, groot toont ge u als god.
Bode. Hoe zegt gij ? Waartoe spreekt gij dit ? Verheugt
[ge u dan,
0 vrouwen, over 't geen mijn meester slecht gewerd ?
Koor. Als vreemd'linge juich ik uitheemsche wijzen,
Want niet meer vrees ik de boeien nu.
Bode. 0 manloos Thebe, zóó bestuurt ge uw vrouwen
[thans !
Koor. 't Is Dionysos, 't is Dionysos, niet Thebe, die
[mij beheerscht!
Bode. 't Is u vergeeflijk, maar om 't onheil, hier gesticht,
O vrouwen, zóó verheugd te zijn, staat u niet schoon.
Koor. Verhaal mij, spreek het uit, op welke wijs hij
[stierf,
Die, onrechtschapen, onrechtscliaap'ne dingen wrocht.
Bode. 'roen wij Therapnae in 't Thebaansche grond[gebied
Verlieten en doorschreden den Asopos-stroom,
Geraakten we op de paden naar Kithairoon's rots,
Pentheus en ik ---- want staag was 'k mijnen heer
[nabij
En deze vreemd'ling, die ons gids naar 't schouwspel
[was.
En allereerst nu scholen we in een grazig dal,
Afvergend stilte van de voeten en de stem,
Opdat wij zouden zien, wij-zelven ongezien.
Het dal was rond-omrotst en water-rijk doordrenkt,
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Door sparrenloof beschut. Daar lag 't Mainadenheir.
zij repten hare handen in een lief lijk werk :
Want sommigen van haar bekransten wederom
Den dorren thyrsos met het frissche wingerd-loof,
En and'ren, zooals jonge veulens, los van 't juk,
Weerkaatsten tot elkander een Bacchantisch lied.
Pentheus, rampzaal'ge, die den vrouwendrom niet zag,
Sprak toen aldus : ,,O vreemd'ling, van waar wij nu
[staan
„Bereikt mijn blik niet der Mainaden strijdgewoel.
„Een heuvel of hoog-halz'ge spar bestijgend zou
„Ik beter der Bacchanten ontucht kunnen zien."
Wat volgt nu van den vreemde, een wonder zie ik daar.
Want, grijpend van een spar den hemel-hoogen top,
Trekt hij dien, trekt en trekt hem naar den zwarten
[grond,
Hem buigend als een boog, of als een krommend rad,
Dat met gespannen touw gecirkeld wordt in 't rond :
Zóó Woog de vreemd'ling met zijn hand de lichte loot
Ter aarde neer, een werk doend, dat niet mensch'lijk
[was.
Toen deed hij Pentheus zitten op den sparretak
En vierde door zijn hand den stam weer naar omhoog,
Al schokloos, zorgend, dat hij niet werd afgeschud.
Recht op weer rekte zich de boom ten hemel op,
Op zijnen rug als last meedragend mijnen heer.
Nu was hij zichtbaar meer, dan hij de vrouwen zag :
Zoodra toch zat hij aldus merkbaar daar omhoog,
En kwam de vreemd'ling geenszins meer in zijn ge[zicht,
Of uit de lucht een stem, en naar 't vermoeden was
Van Dionysos, riep er uit : „0 vrouwen mijn,
„'k Breng u, wie u en mij en mijn gewijde feest
„Met spot heeft aangerand. Nu straft mij dezen man !"
Gelijk als hij dit uitriep, steeg ten hemel op
En sloeg ter aarde een lichtstraal van het heilig vuur.
Toen zweeg de hemel, zwijgend stond het bladrijk woud
Der dalen, geen geluid van dieren werd gehoord.
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Zij, van dien opgestoken kreet nog niet gewis,
Rekten zich hoog, recht-op, en richtten de oogen rond.
Maar hij riep weer tot haar, zoodat het Kadmos-kroost
Nu klaar herkende 't roepen van den grooten god.
Daar ijlden, trager niet dan snelste duivenvlucht,
De voeten reppend in gespannen wervelloop,
Moeder Agave en 't bloed-verwante zusterpaar
Met alle Bacchen door de beken naar het dal,
En over rotsen, razend aangeblazen door den god.
Toen zij den heer nu zagen, zittend op de spar,
Slingerden ze eerst in krachtworp
steengin naar hem uit,
Geklommen op een tegenover-staanden rots,
En mikten sparretakken ook als spies naar hem.
Weer and'ren zonden thyrsos-staven door de lucht
Naar Pentheus, 't jainmerljke doel, maar troffen niet :
Want, grooter hoogte innemend, dan haar toorn bereikt,
Zit de rampzaal'ge daar, gegrepen door den schrik.
Dan, eikentakken bliks'm,end in den groild,ontwrichtten
Zij 't wortelnet met ijzerloon hefboom-geweld.
Maar toen der moeiten eind-doel nog niet werd bereikt,
Riep uit Agave : „Komt en stelt u in den kring
„En grijpt den. stam, Mainaden, dat wij 't dier, dat hem
„Beklom, opvangen en hij niet verraadt des gods
„Verborgen koren 1" Zij nu strekten duizend handen
Uit naar den boom en rukten hem ten bodem uit.
En, boven zittend, viel van boven neer ter aard',
Stortend in 't stof, met duizend kreten van beklag,
Toen Pentheus, want het naad'rend kwaad begreep
[hij nu.
En 't eerst begon zijn moeder toen den offermoord,
En viel er neer op hein. Hij rukte van zijn haar
De mitra, opdat, hem herkennend, de rampzaal'ge
Agave' em niet zou dooden. En, haar wangen streelend,
Riep hij : „'k Behoor u, moeder, 'k ben uw eigen zoon,
„Pentheus, dien ge in Echioon's woning hebt gebaard.
„Heb medelij' met mij, o moeder, maak toch om
„Zijn euveldaden niet uw eigen zoon hier af !"
Zij, woede-schuim uitbriesend en uitpuilende oogen
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Rondwent'lend, niet bedenkend, wat zij denken moest,
Bezeten van den god, verhoorde niet haar zoon.
Aangrijpend bij den elboog zijnen linker arm
En stappend op de ribben van den onheilsman,
Ontreet zij hem den schouder, niet door eigen kracht,
Maar in de handen schonk d e* god haar vaardigheid.
Ino voltooide dat, door aan de rechter-zij
Zijn vleesch te scheuren. Ook Autonoë en heel
De Bacchenschaar viel aan en 't was een wild ge[krijsch
Maar hij nu kreunde 't uit bij elken ademtocht,
Zij jubelden. En de een droeg weg een elboog-stuk,
En die een voet in 't schoeisel nog. Daar lagen bloot,
Verscheurd, de zijdeei. Bloed'rig saam-gekneed gaat
[daar,
Gebald van hand tot hand, het vleesch van Pentheus
[rond.
Zijn lichaam ligt ter aard, verspreid op ruwen rots,
Of onder 't lommer van het dicht-beboschte dal,
Geen menschelijke vondst. Maar 't ongelukkig hoofd,
Dat daar zijn moeder aantreft in den greep der hand ,
Gestoken op den spitsen thyrsos, draagt zij 't als
't I-hoofd van een bergleeuw, midden den Kithairoon

[door,
Haa r zusters achterlatend in 't Mainaden-koor.
Zij schrijdt nu, zich beroemend op die noodlotsj acht,
Door deze muren binnen, juiclt tot Bacchus op,

Den mede-jager, mede-werker in de vangst,
Den schoonen winnaar. Zich tot tranen viert zij zege.
Maar ik als nu, af-voetig van dit ongeluk,
Ga heen, aleer Agave tot deez' woning schrijdt.
'tIndachtig-zijn en 't eerera van der goden wil,
Dit acht ik 't schoonste en dit ook 't allerwijste werk
Te zijn voor elken mensch, die dit voor zich behoeft.
[

exit.

Koor. Laat ons nu dansen den Bacchus-rei,
Laat ons bezingen het rampen-lot
Van den aan 't drakengeslacht ontsprotenen Pentheus,
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Die eens 't vrouwen-omhullend gewaad,
Ook den narthex, vertrouwd aan den dood,
Aannam als veil'gen staf,
Hebbend dein stier als o nf eilbaren gids tot zijn lot.
Kadmische Bacchen !
Deze overwinning, roemruchtig, hebt gij bevochten,
Maa. u tot tranen en rouw.
Schoon is de strijd, met bloed-vlekkige hand te
Kunnen omvatten den eigen zoon .
Maar nu, welaan, ik zie naad'ren tot 't huis
Agave, Pentheus' moeder, met ontwrichten blik.
Haalt nu den ommegang in van der juichingen jubel[god!
Ag. (nadert tot het paleis, met Pentheus' hoofd in de handen).
Aziatische Bacchen !
Wat spoort gij mij aan, gij ?
Koor.
Ag. Uit 't bei gland naar huis breng ik een nieuw ge[sneden gewas,
Heilrijke buit.
Koor. Ik zie 't en begroet u als feestgenoot, o !
Ag. 'k Heb hem gevangen, zonder strik,
Den jongen leeuw,
Zóó als gij zien kunt.
Koor. Waar in de wildernis ?
Ag. Kithairoon
Hoe, Kithairoon ?
Koor.
Ag. Heeft hem ter neder geveld.
Koor. Wie greep het eerst daar hem aan
Mij is die eer,
Ag.
En de welzalige Agave heet ik in 't Bacchen-koor.
Koor. Wie meer nog ?
Van Kadmos
Ag.
Hoe, Kadmos ?
Koor.
't Dochter-zaad.
Ag.
Achter mij, achter mij, viel 't
Neêr op dit wild, een jacht van geluk !
—

Hebt deel nu aan 't maal.

Koor.

Wat, aan dit maal ? o wee !
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Ag. Jong is de stier en pas in de baard. En van het hoofd,
[schoon-lokkig,
Groeit hem het weeke haar.
Koor. 't Schijnt, voorwaar, wel het haar van een dier
[ uit het woud.
Agave. Bacchus, wijze jager, heeft zeer wijslijk
Op dit wilde dier gehitst
't Mainaden-koor.
Koor. Jager toch is de heer.
Ag. Prijst gij dit ?
Wat ? Ik prijs het.
Koor.
Spoedig
zal
't
Kadmos
volk
Ag.
Koor. Pentheus, uw zoon, ook, zijn moeder --Verheerlijken, dal zij ving
Ag.
't Leeuwengebroed zich tot buit.
Koor. Een gruwb're
En gruwelijk !
Ag.
't Verheugt u ?
Koor.
juich
Ag.ik
om
't Groote, het grootti in dit land zichtbaar volbracht.
Koor. Nu toon, o ongelukkige uwe zege-buit,
Die, komende, gij aandraagt, aan de Thebestad.
Ag. O gij, die de schoon poort'ge stad van 't Thehe land
Bewoont, koolast nader, opdat gij deez' buit aanschouwt,
Van 't dier, door ons, de Kadmos-docht'ren, nagejaagd,
Niet met arm-iiem'gen werpspies der 'Thessaliërs,
Noch ook in 't visschersnet, maar met de spitse hand
I)er sneeuwen armen. 't Is voortaan vergeefs gepraald
Op 't werktuig, dat men aanschaft bij den wapensmid 1
Wij hebben dezen aangepakt met deze hand,
En . de afgescheurde leden van het dier verspreid.
Waar is mijn vader nu, de grijzaard ? Koom' hij hier !
En Penthees ook, mijn zoon, waar 's hij ? Hij vatt'
[hem aan,
Langs steev'gen ladder klimmend naar den nok van 't
[huis,
Opdat hij daar met nagelen dit leeuwenhoofd
Aansla, waarmede ik hier sta als mijn buit der jacht.
—

-

-
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Kadm. (treedt op het paleis toe, gevolgd door dienaren, die
op een baar de overblijfselen van Pentheus aandragen).

Volgt mij nu hierheen, dragend uw rampzaal'gen last
Van Pentheus. Volgt mij, dienaars, hierheen voor het
huis .€
Vermoeid van duizend onderzoekingen breng ik
Zijn lijf, gevonden in Kithairoons wildernis,
Uiteengereten, en 't niet op één enk'le plaats
Opnemend, waar het lag in 't ondoorvorschte woud.
Want mij verneembaar werd der docht'ren euveldaad
Eerst, toen 'k de muren onzer stad weêr binnentrad,
Saam met 'Teiresias terug van 't Bacchen-feest.
En, om weer buigend naar de bergen, haalde ik er
Mijn door de hand der razender gestorven zoon.
Haar, die Aktaioon eens aan Aristaios heeft
Gebaard, zag 'k daar : Au tonoë, met Ino saam,
Rampzaal'gen, steeds nog razend in het eikenwoud.
Maar iemand zei mij, dat hierheen, met Bacchen-voet,
Agave snelde --- Niets onwaars vernam ik daar,
Want zie, daar is zij
geen welzalige aanblik is 't.
Ag. 0 vader, groot'lijks pralen is u thans gegund,
Geteeld te hebben van al sterv'lingen der aard
De beste dochters, allen noem 'k, mij-zelf vooral,
Die, aan den weefstoel achterlatende den spoel,
Tot grooter werk kom, dieren jagend met de hand.
Hier draag ik op mijn armen, zoo gij ziet, de buit,
Die ik als allerbeste nam, om aan uw huis
're hangen. Gij nu, vader, neem dit in de hand
En, overmoedig wegens mijne vangst, roep tot
Een feestmaal op de vrienden, want gelukkig gij,
Gelukkig zijt gij door hetgeen ik heb volbracht.
Kadm. 0 rouw, onmetelijk en niet om aan te zien !
0 moord, door uw onzaal'ge handen nu gewrocht !
Schoon is het offer, dat gij aan de goden brengt,'
En tot een feestmaal roept gij Thebe en mij nog op !
Wee over úw kwaad allereerst, dan over 't mijn',
Naardien de god terecht wel ons, maar al te zwaar,
De heerscher Bromios ons verdierf, hij, zaad van 't huis !
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Ag. Hoe korz'lig groeit toch de ouderdom den menschen
[aan,
0, mocht mijn eigen
[zoon
Goed jager zijn, gelijk zijn moeder in gedrag,
Opdat hij met de jong'lingschap van Thebe ook
Het wild neerstrekke ! Maar in strijd met goden slechts
Is hij bekwaam. Hij moge dit indachtig zijn.
0 vader, wáár 's hij ? Roept nu iemand hem hierheen,
Voor mijnen blik, opdat hij mij gelukkig zie ?
Kadm. Wee, wee ! Als ge u bezinnen zult, wat gij vol[brach t,
Geweldig leed dan lijdt gij, maar als tot het eind
Gij steeds hierin volhardt, hetgeen u thans bevangt,
Dan wacht u geen geluk, schijn 't ook geen ongeluk.
Ag. Wat is hierin daii onschoon, of wat smartelijk ?
Kadm. Richt allereerst uw oogen naar den aether op.
Ag. Ik zie. Waarom raadt gij mij aan, daarheen te zien ?
Kadm. Die aether, schijnt hij u veraf derd wel te zijn ?
Ag. Glanzender dan voorheen, van bliksemvuur door
[licht.
Kadm. Is die verschrikking steeds nog over uwe ziel ?
Inn de oogen gram van blik !

.

Ag. 'k Begrijp dit woord weer niet. Toch word ik langIzaam-aan

Inkeerig en aslijn vroeg're geest verlaat mij nu.
Kadm. Hoort gij dus nu en geeft gij antwoord met
[begrip ?
Ag. Hoe ben 'k vergeten, vader, wat ik voorheen sprak.
Kadm. In welke woning tradt gij door uw huw'lijk in ?
Ag. Echioon, den gezaaide, zegt men, gaaft gij mij.
Kadm. En welke knaap ontsproot in 't huis aan uw
[gemaal ?
Ag. Pentheus, uit mijn gemeenschap met zijn vader
['t kind.
Kadm. Wiens aangezicht, voorwaar, hebt gij daar in uw
[arm ?
Ag. 't Is van een leeuw, zooals de drom der jacht mij zei'.
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Kadm. Blik nu scherp toe : de moeite is kort, er heen
te zien.
Ag. Wee, wat zie ik ? Waartoe draag ik dit in mijn hand?
Kadm. Beschouw het nader en wees wijslijk onderricht.
Ag. Ik zie de grootste ramp, ik ongelukkige !
Kadm. Schijnt hij u langer nog gelijken op een leeuw ?
Ag. Neen, neen ! Maar Pentheus' hoofd heb ik, ramp[zaal'ge, hier.
Kadm. Beweeklaagd reeds, nog vóór dat gij hem hebt
[herkend !
Ag. En wie heeft hem gedood ? Hoe kwam hij in mijn
[hand?
Kaden. Onzaal'ge waarheid, hoe verschijnt ge op o nge[legen tijd !
Ag. Spreek !
Hoe om 't geen moet komen mij het
[harte bonst !
Kaden. Gij-zelf hebt hem vermoord, met uwe zuster[schaar.
Ag. Waar kwam hij om ? In huis ? Of op een and're
[plaats ?
Kadm. Waar eens Aktaioon door zijn honden werd ver.[scheurd.
Ag. Waartoe kwam de ramp'zaal'ge naar Kithairoon
[dan ?
Kadm. Den god te hoorsen en uw Bacchen-feest, ging hij.
Ag. Maar wij, op welke wijze kwamen wij daarheen ?
Kadm. In waanzin, heel de stad trok uit in Bacchus-roes.
Ag. Dionysos is 't, die ons verdierf, ik zie 't nu klaar.
Kadm. Uw overmoed was 't. Niet als god werd hij ei kend.
Ag. En, vader, 't liefste lichaam van mijn zoon, waar is 't
Kaden. (de baar onthullend).
Ik breng dit hier. Met moeite werd het uitgespeurd.
Ag. En schoon gevoegd in zijne leden bleef hij toch ?
Kadm. Zie hier, wat jammerljks van hem gevonden
[werd.
Ag. Pentheus !
Welk aandeel had mijn waanzin aan
[uw lot !
Kadm. Hij was aan u gelijk, niet eerend onzen god,
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Die allen daarom samengreep in één verderf :
U en ook dezen, toen hij 't huis vernietigde,
En mij, die, kinderloos alreeds van mann'lijk zaad,
Den spruit van uwen s('hoot, o ongelukkige,
Nu zoo afschuwelijk, zoo schandlijk zie vermoord.
(tot den doode) :
Dien 'k in dit huis aanschouwde, toen gij waart, mijn
[zoon,
Mijn steunzuil, daar gij uit mijn kind geboren waart.
De schrik der stad zijt gij geweest : Mijn ouderdom
Geweld, te doen, dat durfde niemand, ziende naar
Uw hoofd, want zware straf ontving hij wel daarvoor.
Nu zal ik eerloos uit mijn huis gestooten zijn,
Kadmos-de-Groc -te, die eens het Thebaansch geslacht
Uitzaaide, dat ontsproten is ten schoonei oogst.
O liefste man, want, niet meer zijnde, blijft gij toch
Gerekend tot mijn allerliefsten, o mijn kind !
Niet meer deez' wang aanrakend met u w hand, zult gij
U w moeder's vader met uw stem omvangen, kind,
Mij zeggend : „Wie doet onrecht u, wie eert u niet ?
„Wie, grijzaard, kwelt uw hart, daar hij u krenken wil ?
„Spreek, dat ik tuchtig, vader, wie u schande doet !"
Nu ben ik ongelukkig, en rampzalig gij,
Vol leeds uw moeder, ramp-vol hare zusters ook !
Als er één is, wiens geest de goon te boven wil,
Hij staar' op dezen doode en eer' de goden dan.
Koor. 'k Rouw om uw leed, o Kadmos, want uw d ochEter's zoon
Heeft wel gerechte straf, maar bitter is 't voor u.
Ag. O vader, zie hoe 't anders mij nu is gesteld :
1 ) [Mijn geest, die uitvloog naar Kithairoon's razernij,
Keert in tot rouw ; en 't vuur des waanzins in mijn oog
Wordt uitgebluscht, nu 'k zink in tranen-rijk geween.
O kind, dat eens mijn schoot uitbracht in 't zonnelicht,
Om eenmaal macht te hebben in der vaad'ren stad,
1) Op deze plaats is een gedeelte van den oorspronkelijken tekst
verloren gegaan. De tusschen [ ] geplaatste verzen zijn door mij ingevoegd als eene poging, om dit hiaat aan te vullen. B. V.
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Gij, één'ge, die mij ooit den naam van moeder schonk,
Hoe staat mijn leven donker nu in ledigheid !
Want in den Hades reeds ontving uw vader u
En ander leven uit mij wekt hij nimmermeer.
Wee, wee, mijn oogen, die niet zagen 't lief gelaat
Van 't eigen kind, toen ik de gruweldaad beging !
Wee, wee ook over deze handen, waar` an 't bloed
Uit uw blank lichaam nimmermeer mij wijken zal !
Wee over mij, die dus den vloek draag van mijn zoon
En zwerven ga, waar 'k vreugd noch rust meer vinden
[zal.
Want ook al bande mij de stad niet om 't vergrijp,
Dat ik van haren heerscher haar beroofd heb, toch —
Hoe zou ik toeven, kind, in 't oord, waar mij uw stem
Voor 't eerst waarneembaar werd, en waar mijn hand
Bij de eerste schreden-wank'ling u ten steunsel was,
Dezelfde hand, wee mij, die U in mannenkracht
Ter neder stiet, onmensch'lijk, in zóó bitt'ren dood
o Bromios, Dithyrambos, wel zijt gij een god,
Groot en geweldig als het ware zaad van Zeus !
Ik heb 't geleerd, ik arme, en nooit voortaan veracht
Ik Sémelé, uw moeder, noch uw afkomst meer
Dion. (verschijnend in ,godd'lijke gedaante).
0 stad van Thebe, hoor het woord aan van den god,
Die luisterrijk en machtig voor uw oog verschijnt !
Omdat Agave mijner moeder zuiverheid
En huwelijk met Zeus bezoedeld heeft met hoon,
Heb ik dit rampenlot haar toebedeeld, dat zij
Pentheus haar zoon, die mijne godd'lijkheid bestreed,
Versloeg met eigen hand, vervuld van razernij.
En 't eeuwig leed, dat zij zal dragen om dien moord,
Getuige, dat de mensch zijn goden eeren moet.
Gij, Kadmos, volgdPt wel mijn oproep, maar uw geest
Was mij niet toegewend, doch vol van list'ge vrees,
En uw vernuft was ira bereek'ning dwaas en laf.
Zoo vindt gij, tot uw straf, uw huis vernietigd, en
Uw nazaat, die ontsproot aan uwe dochter-teelt.
Maar nu, verneem, welk lot u nog beschoren is :1

185

DE BACCHANTEN.

Tot draak wordt gij, veranderend, en uwe vrouw,
Verdierlijkend, erlangt gedaante van een slang,
Harmonia, kind van Ares en die sterflijk werd.
Den stierenwagen, naar de orakelspreuk van Zeus,
Bestuurt gij, met uw gade, als barbaren-vorst,
En vele steden met tallooze legerschaar
Verwoest gij dan. Maar als Apollo's heiligdom
Vernietigd is, dan vinden ze een rampzaal'gen tocht
Terug. Maar u redt, met Harmonia, Ares dan
En doet uw leven zeet'len. in 't welzalig oord.
Dit zeg ik u, die van geen sterflijk vader, maar
Van Zeus stam, Dionysos. Waart gij wijs geweest,
Wat gij niet wildet, dan hadt gij den zoon van Zeus
Tot uw geluk gewonnen als een bondgenoot.
Ag. Dionysos, hoor ons smeken, want wij deden kwaad.
Dion. Te laat erkent ge mij, toen 't moest, zaagt gij mij
[niet.
Ag. Wij hebben dit geleerd, maar gij straft al te zwaar.
Dion. Daar 'k in mijn godd'lijkheid door u geminacht
[ben.
Ag. In hartstocht moet geen god gelijk zijn aan den
[mensch.
Dion. Van ouds heeft Zeus, mijn vader, mij dit toege[kend.
Ag. Wee, wee, nu wacht ons, oude, wrange ballingschap !
Dion. Voorwaar, waartoe vertragen 't geen zijn nood[zaak heeft ?
[exit
Kadm. 0 kind, hoe kwamen wij in een geweldig kwaad,
Gij, ongelukkige, utiv zusters en uw zoon
En ik, die smart'lijk tot barbaren reizen zal,
Als grijs inwoner. Iran staat mij nog 't godsgebod,
Naar Hellas aan te voeren 't bont barbaren-heir.
En Ares' kind, Harmonia, mijn. echtgenoot,
In gruw-gedaante van een draak, zal ik, zelf draak,
Geleiden tot Helleensche tomben en altaars,
Als aanvoerder van speren, en niet rusten zal 'k
Van rampen, ik rampzaal'ge, noch den nedertocht
O. E. XX 11
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Des Acheroons bevarend, word ik rustig ooit.
Ag. 0 vader, ik, vans u beroofd, ga nu ter vlucht.
Kadin. Wat werpt ge uw armen om mij, o ellendig kind,
Zooals de witte zwaan den ouden wel omvangt ?
Ag. Waarheen dan wend ik mij, geworpen uit mijn land ?
Kadm. Ik weet niet kind, uw vader is geringe hulp.
Ag. Vaarwel, o mijn huis, vaarwel, o der vaad'i en
Stad, ik verlaat u, mij keerend tot rampspoed,
Verbannen door 't Lot.
Kadm. Ga nu mijn kind, Aristaios wellicht
Neemt u beschermend, als gast, in zijn huis.
Ag. 'k Bejammer u, vader.
En ik u, mijn kind,
Kadm.
En ook uw zust'ren beween ik te zeer !
Ag. Verschrikk'lijk wel heeft hier dit ongeluk, vader,
Dionysos de machtige heerscher, nu over
't Huis u gebracht !
Kadm. Verschrikk'lij ks ervoer hij ook immers van ons,
Zijn naam ongeëerd zien in 't land Thebanen !
Ag. Vaarwel, o mijn vader !
Vaarwel, mijn arm kind,
Kadm.
Hoe ongelukkig gij hiertoe ook kwaamt !
[exit.
Ag. Welaan, voert mij heen, waar 'k mijn zusteren nu
Als noodlottige mede-verbannenen vind !
Mocht ik komen, alwaar
Noch de besmeurde Kithairoon mij ziet,
Noch ik met oogen Kithairoon aanschouw,
Noch aan den thyrsus herinn'ring mij doemt !

[exit
Koor (de orchestra vcrlatend).
Velerlei zijn der daimonen gedaanten,
Veel on.verhoopts volbrengen de goden,
En het waarschijnlijke kwam niet ten einde,
Maar voor 't onblijkbare een god vond den weg.
Zoo ging voorbij dit gebeuren.

.
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Mr. GERBERT SCHOLTEN.

„Eine blosse empirische Rechtslehre ist (wie
der hölzerne Kopf in Phädrus Fabel) ein Kopf,
der schön sein mag, nur schade ! dasz er kein
gehirn hat".
Kant. Metaphysik der Sitten.

Voor de, thans weer toenemende schare van hen, die
belangstellen in rechtsphilosophische vraagstukken, was
het verschijnen van Mr. J. J. Boasson's boek „Het
Rechtsbewustzijn", eene verblijdende verrassing.
De schrijver heeft zich gezet tot een onderzoek naar
het rechtsbegrip ; op bladz. 3 immers lezen we : „ons
doel wordt dus een onderzoek naar de elementen van het
rechtsbewustzijn der individuen en de met die elementen
gegeven mogelijkheid om eenheid van inzicht omtrent het
recht te bereiken." En wie zich Kant's spottende verzuchting herinnert : „Noch suchen die Juristen eine Definition
zu ihrem Begriffe vom Recht" en zich er rekenschap
van geeft, hoe weinig eenstemmigheid ook thans nog in
de antwoorden op de vraag : Wat is recht ? te bespeuren
is, zal met verhoogde belangstelling den schrijver bij zijn
onderzoek volgen en van de resultaten ervan kennisnemen. Niet tevreden met een antwoord op de vraag :
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Wat is recht ? verdiept de schr. zich in het laatste hoofdstuk van zijn boek in de eeuwenoude en toch altijd weer
nieuwe vraag, hoe het recht behoort te zijn, het probleem
der rechtsidee en geeft hij den lezer in een „formeel
criterium" en in een „materieel criterium" den zoo onmisbaren maatstaf, om deze vraag algemeengeldig te kunnen
beantwoorden.
Wij willen reeds dadelijk ons eind-oordeel over het
resultaat van dit werk uitspreken. Naar onze meening
is de schr. niet geslaagd in het bereiken van het doel,
hetwelk hij zich gesteld had, en kon hij daarin niet
slagen, omdat hij eene methode koos, welke, naar onze
overtuiging, noch tot een antwoord op de vraag naar
het rechtsbegrip, noch tot dat op de vraag naar de
rechtsidee ooit zal kunnen leiden.
De methode, waarvan de schrijver zich bij zijn onderzoek bediend heeft, is de empirisch-analytische methode,
empirisch doordat daarbij van de feitelijk gegeven
rechtsoordeelvellingen wordt uitgegaan, analytisch
doordat men daarbij een, ° uit deze feitelijke gegeven oordeelvellingen aan het licht tredende algemeene wet of
algemeen criterium poogt af te zonderen.
Zooals de schr. zelve opmerkt (bldz. 4) mag deze
methode, „om tot een nader inzicht in het recht te
komen, niet op oorspronkelijkheid bogen." De Amsterdamsche Hoogleeraar Mr. R. Kranenburg is den schr.
het eerst in zijn „Positief Recht en Rechtsbewustzijn"
(1912), daarna in tal van rechtswijsgeerige opstellen,
voornamelijk verschenen in het Tijdschrift voor Wijsbegeerte, in deze methode voorgegaan. En gaan we in de
„genealogie" dezer methode, althans voor zoover ons
land betreft, nog verder terug, dan zien we dat Mr.
Kranenbuig een leerling was van de Groningsche wijsgeerige school, waar Prof. Heymans deze methode voor
de beoefening der practische wijsbegeerte als de eenig
juiste aanbeveelt, hetgeen in de inleiding van diens
werk „Einführung in die Ethik auf Grundlage der
Erfahrung", zeer uitvoerig wordt uiteengezet.
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Er kan in het beperkt bestek van een tijdschriftopstel
natuurlijk niet aan gedacht worden, om een fundamenteel
onderzoek in te stellen naar de methodologie der praktische wijsbegeerte. Indien wij nochthasns het verschijnen
van Mr. Boasson's boek aangrijpen als eene ongezochte
gelegenheid, om over deze methodevraag eenige opmerkingen te maken, dan is het toegeven aan dezen drang
tot openlijk verzet wel voornamelijk een gevolg van de
toenemende mate van apodictische zelfbewustheid waarmede het antwoord op deze methodologische vraag ten
aanzien van het recht door de leerlingen gegeven wordt,
nadat de leermeester deze vraag voor de ethiek zoo nauwkeurig onderzocht en van alle zijden belicht had. Terwijl
Prof. Heymans eerst in het „Viertelj ahresschrift fier
wissenschaftische Philosophie" een breed opgezet onderzoek naar „die Methode der Ethik" had ingesteld, daarna
in zijn bovengenoemd werk nog aan deze zelfde vraag
een dertigtal bladzijden gewijd had, daarbij eenerzijds
eene kritische beschouwing gevend over andere gevolgde
methoden, anderzijds geen argumenten sparend, om de
aanvallen, welke op zijne methode gericht worden, te
ontzenuwen, wordt in 1912 door diens leerling Mr. Kra-

nenburg den jurist, die zich wellicht in wij sgeerig-methodologische vragen minder thuis gevoelt, en toch reeds
beseft, dat elk rechtsphilosophisch systeem staat en valt
met de daarbij gevolgde methode, volstaan met de
mededeeling : „de methode lag voor de hand ; niet
aprioristische deductie, maar een van de feiten, door
rechtshistorie en vergelijkende rechtswetenschap zoo
rijkelijk verzameld, uitgaand inductief onderzoek was
hier geboden" 1 ). Deze verklaring wordt in 1914 door
denzelfden schr. nog eens aldus herhaald : „Zoo kan dus
alleen het analytisch-psychologisch onderzoek van het
rechtsbewustzijn ons omtrent de werkelijke grondslagen
van recht en staat tot meerdere klaarheid brengen" 2),
1) „Positief recht en Rechtsbewustzijn". Voorwoord.
2) „Over de noodzakelijkheid eener rechts- en staatsleer op psychologischen grondslag". Tijdschrift voor Wijsbegeerte,V I I I. 1914. Bldz. 406.
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waarbij de lezer echter tevergeefs naar het logische
verband met het voorafgaande betoog zoekt, waarop
het woordje „zoo", gevolgd door „alleen" schijnt te
wijzen. En ten slotte blijkt in 1919 een andere volgeling
van den Groningschen verkondiger der empirisch-analytische methode, Mr. Boasson, de geheele methodevraag in zijn bovengenoemd boek, onbesproken te mogen
laten, zeker als hij er blijkbaar van is, dat elk woord, aan
deze vraag nog gewijd, overbodige moeite zou zijn 1 ).
Met de hierna volgende opmerkingen nu, hopen wij
in het licht te stellen, dat de empirisch-analytische
methode in de rechtsphilosophie geen zins zoo „voor de
hand liggend", ja alleenheerschend is, als hare verkondigers dit wel voorstellen en dat zij, integendeel, deels
logisch-foutief, deels à priori ontoereikend is, om het
gestelde doel slechts te kunnen benaderen.
I. HET RECHTSBEGRIP.
„Eine absolut entscheidende Grösze und
unbedingte Instanz durch empirisch bedingte
Möglichkeiten darstellen und liefern zu wollen,
ist in sich unsinnig und verkerht".
Rudolph Stammler. Wirtschaft und Recht.

Menige gedachtewisseling over het rechtsbegrip is
vruchteloos gebleken, doordat een noodlottig misverstand omtrent het object van hun strijd, beide partijen
van den aanvang af onkwetsbaar voor elkanders argumenten maakte. Het is daarom goed, een nominale définitie van het rechtsbegrip aan deze opmerkingen te doen
voorafgaan. Het rechtsbegrip dan is de formule, in welke
op noodwendige en algemeengeldige wijze wordt vastgesteld, welke bewustzijnsinhouden de mensch als recht
behoort te bestempelen, en die hem aldus een vasten
maatstaf geeft, om met volstrekte zekerheid recht van
ander bewustzijnsinhouden, welke hij moraal, willekeur,
1) Mr. Boasson t. a. p. Inleiding.
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gewoonte enz. noemt, te kunnen onderscheiden. Verstaat
de lezer onder het woord rechtsbegrip iets anders, dan
zal hij deze gedachtewisseling misschien als onzijdig
toehoorder willen volgen, zeker niet als belangstellende
partij er aan kunnen deelnemen. Wel zal dit laatste,
meenen wij, kunnen geschieden door hen, die in hunne
onderzoekingen naar het rechtsbegrip zich van de empirisch-analytische methode bedienen 1 ) ; ons en hun
doel is hetzelfde : de reale definitie te vinden voor hetgeen
we in bovenstaande nominale definitie aanduidden.
Bij dit onderzoek nu vangt de empirist aan, met een
zoo volledig en nauwkeurig mogelijk verzamelen van het
stellige recht uit alle eeuwen en van alle volkeren ; de
rechtsgeschiedenis is het fundament waarop het geheele
verdere onderzoek wordt opgebouwd.
Hier wordt, dunkt ons, reeds een logische fout gemaakt,
welke voor de resultaten van het geheele verdere onderzoek niet anders dan noodlottig kan zijn.
In den chaos onzer bewustzijnsinhouden willen Nv ij orde
en eenheid brengen, wij vragen daartoe o.m. : welke
bewustzijnsinhouden behooren wij als recht te stempelen ? Om een antwoord op deze vraag te kunnen geven,
begint de empirist met al wat we feitelijk recht noemen,
bijeen te garen. Ligt in deze methode niet een evident
v6TEeov-7reoiq 2ov ? Wij willen juist weten, wat recht is ;
hoe zal men tot deze wetenschap kunnen geraken, door
het recht, dat dus juist, wat het einddoel van ons
onderzoek is bij voorbaat als bekend te veronderstellen ? En omgekeerd : begint men met alle mogelijke
recht te verzamelen, dan bewijst men daarmede toch,
met zekerheid te kunnen vaststellen, wat recht is, hoe
zal men anders bij dit bijeengaren te werk kunnen gaan ?
doch weet men wat recht is, dan is het onderzoek
1) Men zie de inleiding van Mr. Kranenburg's „Positief recht en
Rechtsbewustzijn", het opstel „Over de noodzakelijkheid eener rechtsen staatsleer op psychologischen grondslag", van denzelfden schrijver.
(Tijdschr. voor Wijsbegeerte VIII 1914, in het bijzonder bldz. 405)
en Mr. Boasson's „Het Rechtsbewustzijn", inleiding.
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naar deze wetenschap blijkbaar reeds eerder ingesteld_
en behoeft men niet daarmede nog een aanvang te maken.
Het was Rudolph Stammler, die in zijne rechtsphilosophische werken, dit bezwaar tegen elke empirische
methode met nadruk naar voren bracht en zeer uitvoerig
uiteenzette 1 ). Dat dit bezwaar de empirische methode
in haar wortel aantast, wordt ook door de empiristen
zelve gevoeld ; eene poging tot weerlegging ervan kon
van die zijde dan ook niet uitblijven. In zijn opstel „Feit
en rechtnorm" 2 ) heeft Mr. Kranenburg met dit argument willen afrekenen. Mr. Kr. schrijft : „Stammler
maakt hier, naar ik meen, deze fundamenteele fout :
dat wij ons van het zuivere rechtsbegrip volledig bewust
zouden moeten zijn, voordat we het recht zouden kunnen
hanteeren en wetenschappelijk wijsgeerig onderzoeken.
Zoolang ik mij niet volkomen klaar bewust ben en scherp
omschreven heb, welke onveranderlijke kenmerken een
bewustzijnsinhoud moet hebben, om als recht te worden
betiteld, zou het mij onmogelijk zijn een vruchtbaar
onderzoek naar bron of wortel van dat verschijnsel in te
stellen. Dat nu is, zooals de ervaring leert; niet juist.
Het recht en de rechtswetenschap hebben al eene zekere
ontwikkeling, een vrij belangrijke ontwikkeling zelfs
doorgemaakt, voordat men zich over het wezen van het
recht ernstig het hoofd is gaan breken, zooals trouwens
ook andere takken van wetenschap al een vrij groote
hoogte hadden bereikt, voordat men de grondslagen
onderzocht. Over de grondslagen pleegt tot op den huidigen dag groot meeningsverschil te bestaan, terwijl er
toch ten aanzien van elk dier vakken wel een algemeene
aanvaarde meening bestaat. De zaak is meen ik, deze :

1) Zie Rudolph Stammler, Wirtschaft und Recht, dritte Auflage 1914
bldz. 9 vlgg. en bldz. 492 vlgg. ; dez. „die Lehre von dem richtigen
Rechte", bldz. 111 ; dez. : „Theorie der Rechtswissenschaft", vooral:
bladz. 46 vlgg. Vóór Stammler reeds in den zelfden zin Bierling
„Juristische Prinzipienlehre" I § 1.
2) Tijdschrift voor Wijsbegeerte. XIII bldz. 18.
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dat wij die woorden als recht, ruimte, oorzaak door overgang van geslacht op geslacht van leeken en vakmenschen
hebben geleerd, en ze in onze redeneeringen aanwenden,
zonder dat wij ze bewast hebben geanalyseerd. De
verklaring is, dat wij in al de gevallen, waarin ze wordt
gebruikt klaarblijkelijk iets gemeenschappelijks hebben
opgemerkt of gevoeld en, de taalvormende gemeenschap,
d. z. wij allen, vóórgeslacht en hedendaagsch geslacht
heeft juist die namen ingevoerd en gaat onbekommerd
voort ze te gebruiken, omdat ze in de, daaronder gesubsumeerde gevallen eene gemeenschappelijke, specifieke
bévvustzijnsreactie constateert. Er moeten dus inderdaad
wel blijvende en onveranderlijke kenmerken van het
recht bestaan, maar ze behoeven ons niet als geanalyseerde
elementen van ons zieleleven volkomen klaar bewust te
zijn, voor en aleer een onderzoek naar de rechtsverschijnselen mogelijk is. Door dit onderzoek moet juist die
heldere bewustwording worden verkregen, en niet in te
zien is, hoe mens dat zou kunnen bereiken dan door vergelijking en analyse van het gegeven materiaal van rechtswaardeerings-verschij asel."
Wij gelooven, dat Mr. Kranenburg er in dit betoog niet
in geslaagd is, om Stammler's bezwaar te weerleggen.
In deze tegencritiek kunnen wij vooreerst niets anders
zien, dan die onjuiste opvatting van de taak van den
rechtswijsgeer, welke voortvloeit uit een verwarring van
logische aprioriteit met chronologische prioriteit. „Het
recht en de rechtswetenschap hebben al eene zekere
ontwikkeling, gene vrij belangrijke ontwikkeling zelfs
doorgemaakt, voordat men zich over het wezen van het
recht ernstig het hoofd is gaan breken", schrijft Mr.
Kranenburg. Niemand zal dit ontkennen ; noch StamInler, noch een enkele zijner wijsgeerige geestverwanten
zal de stelling willen verkondigen, dat alles, wat we sinds
eeuwen „recht" noemden, eigenlijk dezen naam niet met
zekerheid verdient en dat de positieve rechtswetenschap
met hare vorderingen zou moeten wachten, totdat de
menschheid het eens is, over de reale définitie, welke
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we het „rechtsbegrip" noemen. De rechtswijsgeer heeft
met de wording der rechtsverschijnselen in den loop der
eeuwen in dit verband echter niets te maken. Zijn taak is
die van beschouwing en van bezinning, zijn doel, in het
bonte mengelmoes van bewustzijnsinhouden op systematische wijze orde te brengen, opdat hij, als redelijk wezen,
tenslotte die volledige eenheid in bewustzijn kan benaderen, naar welke elke wetenschap streeft. Daarbij zal
steeds chronologisch de systematische ordening der
kennis eerst kunnen volgen op de ervaring der verschijnselen, logisch echter eerst van „ervaring" juist dezer
verschijnselen sprake kunnen zijn, indien de systematische
ordening daaraan vooraf is gegaan. Indien de rechtswijsgeer nu tot bezinning wil komen omtrent datgene hetwelk
eeuwenlange rechtsverschijnselen, juist tot rechtsverschijnselen stempelt, in. a. w. een onderzoek instelt naar
het rechtsbegrip, dan kan zijn uitgangspunt nooit hetzij
„eene algemeene aanvaarde meening", zooals Mr. Kranenburg het noemt, hetzij een heerschende opvatting,
hetzij eer - grootste gemeene deeler in de meeningen der
historie, hetzij het bewustzijn eereer meerderheid omtrent
het begrip „recht" zijn, daar, hoe ver men het historisch
onderzoek en de onderlinge vergelijking op groote. schaal
ook moge voortzetten, toch nooit meer bereikt kan worden dan eene feitelijk-historische rechtsopvatting waaraan elk element van algemeengeldigheid en logische
noodzakelijkheid te eenenmale vreemd is. De empirist
blijft bij de ervaring staan ; de algemeengeldige maatstaf, welke hem in staat zal stellen, om in tegenstelling
met andere ervaringen, sommige ervaringen juist rechtservaringen te noemen, wil hij vinden in .... de ervaring
zelve. De maatstaf, het criterium, meent hij te kunnen
vinden, in hetgeen juist gemeten, juist geoordeeld moet
worden.
Vergelijkt men dan ook de methode van het rechtsempirisme met die van het rechtspositivisme, dan ontdekt men meer overeenkomst dan verschil. Indien men
den weg volgt, waarlangs een overtuigd positivist als
).
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Bergbohm 1 ) tot het rechtsbegrip wil komen, dan zal
men eene opmerkelijke overeenkomst ontwaren tusschen
deze en de methode, welke Mr. Kranenburg in zijn
„Positief Recht en Rechtsbewustzijn," heeft toegepast.
Bij beiden eene poging, om het rechtsbegrip door vergelijking der verschillende rechtsordeningen van alle volkeren en gedurende alle eeuwen zuiver empirisch en zuiver
inductief vast te stellen. Er is echter naast overeenkomst
ook onderscheid en de empirist laat niet na den vollen
nadruk op dit onderscheid te laten vallen Deze nadruk
kan echter niet wegnemen, dat dit verschil niet van
principieelen doch slechts van gradueelen aard is. Voor
den rechtspositivist is er bij het onderzoek naar het rechtsbegrip geen ander materiaal voorhanden, dan stellige
rechtsbepalingen van nu en vroeger, van hier en ginds.
De rechtsempirist heeft een ruimer onderzoekingsveld ;
hij betrekt daarin niet alleen de positieve rechtsordeningen,
zooals deze door den beoefenaar der rechtsgeschiedenis
worden opgespoord en beschreven, doch ook het recht, hetwelk het misschien nooit tot feitelijke geldigheid heeft kunnen brengen, doch desniettemin leefde in het bewustzijn
van bepaalde individuen of volkeren in bepaalde tijdsperioden ; zoowel eenerzijds de algemeene denkbeelden omtrent recht, waarvan sommige menschengroepen vervuld
waren en welke den grondslag vormden van het stellige
recht, dat voor hen gold, als anderzijds die gedachten
omtrent recht en dat rechtsstreven, welke weliswaar nooit
hunnen positieven vorm in een welomschreven toepassing
gevonden hebben, doch, blijkens de overlevering, niet
minder in het bewustzijn der toen levende individuen
voortleefden, geven den empirist stof voor zijn onderzoek.
Het verschil is ongetwijfeld belangrijk : het onderzoekings`eld is voor den rechtsempirist heel wat uitgestrekter
dan voor den positivist ; veelvuldig zullen fouten en
leemten worden aangetroffen in het resultaat, waartoe
1) Bergbohm : Jurisprudenz und Rechtsphilosophie. I bldz. 79.
2) Mr. Kranenburg : Positief Recht en Rechtsbewustzijn.
Voorbericht.
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deze laatste bij zijn onderzoek komt, en moet komen,
welke de empirist door een nadere toetsing van verschillende verschijnselen bij zijn omvangrijker materiaal.
heeft kunnen vermijden en aanvullen. Doch in wezen
blijven ze hetzelfde veld bearbeiden ; dat veld is : de
feitelijke rechtsopvattingen zooals deze hij bepaalde
individuen al wordt het onderzoek daaromtrent
zoowel tijdelijk als ruimtelijk nog zoo uitgebreid, het
blijven toch altijd de sommen van individueele rechtsopvattingen, welke men leert kennen, in de hibtorie
worden aangetroffen. En nu is het ons volstrekt onbegrijpelijk, hoe uit het historisch feit, dat één individu
of één min of meer omvangrijke groep van individuen,
ten aanzien van Benige maatschappelijke verhouding,
een bepaalden gedragsregel als recht beschouwde, ooit
een formule kan worden afgeleid, welke ons voor verleden en toekomst, voor de West-Europeeërs en voor
de Patagoniërs met volstrekte algemeengeldigheid en
dwingende zekerheid leert, wat recht is, en welke ieder
mensch instaat stelt, en altijd in staat zal stellen, om.
recht te onderscheiden van moraal, willekeur, gewoonte,
kortom van niet-recht.
Wij zagen, dat de empirist, ons weliswaar veel kan
leeren omtrent oude en nieuwe rechtsbeschouwingen,
zooals deze bij het geheele menschdom voorkwamen en
voorkomen, doch dat hij, bevangen in de ervaring
als hij zich zelven houdt ten aanzien van den eisch der
algemeengeldigheid en logische noodwendigheid, aan
welke ook het resultaat van zijn onderzoek zal moeten
voldoen, te eenenmale te kort moet schieten. Ervaring
alleen kan ons het rechtsbegrip dus niet brengen. Moeten
wij nu in het andere uiterste vervallen en elke ervaring
a priori bij ons onderzoek angstvallig uitsluiten ? Moeten
wij m. a. w. terug tot Wolff en Pufendorf en hun, thans
gesmaad rationalisme ? Indien men zich herinnert hetgeen we boven schreven, dat n.l. logisch. het onderzoek
naar het rechtsbegrip aan de rechtservaring behoort
vooraf te gaan, daar het resultaat van dit onderzoek het
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ons eerst mogelijk kan maken, een bepaalde ervaring
als rechtservaring te betitelen, zal men geneigd zijn op
deze vraag een bevestigend antwoord van ons te verwachten. En toch is dit niet mogelijk : indien er in het
menschelijk bewustzijn als zoodanig niet een zeker,
door sommige gewaarwordingen gewekt streven te vinden
was naar het vinden van een min of meer wel omschreven
gedragsregel, welken de individu in zijn maatschappelijke
verhouding tot zijne medemenschen behoort te volgen,
m. a. w. indien er geen rechtsgevoel, geen reclitsbewustzijn en geen uit deze beide voortvloeiende rechtservaring was, zou het geheele begrip recht iets ongekends
zijn. Eene methode van onderzoek naar het rechtsbegrip
derhalve, welke liet bewustzijn of de ervaring bij voorbaat buitensluit, zou niet meer of minder beoogen, dan
haar noodzakelijk gegeven uitgangspunt, zonder hetwelk het rechtsbegrip een onzinnige hersenschim zou zijn,
welbewust te ontkennen. Hij, die deze methode zou willen
volgen, zou, in tegenstelling met het erpirisme,hetwelk
ons alles kan vertellen omtrent bestaande of verdwenen
rechtsopvattingen, doch de algemeengeldigheid van het
rechtsbegrip prijsgeeft, ons daarentegen veel algemeengeldigheid kunnen aantoonen, doch ons in raadselen
laten omtrent de vraag, wat deze algemeengeldige begrippen nu niet het recht hebben te maken.
We staan dus schijnbaar voor een tegenstrijdigheid :
eenerzijds kan een apriorisch vaststellen van het rechtsbegrip de rechtservaring eerst mogelijk maken, anderzijds is de rechtservaring bij het onderzoek naar het
rechtsbegrip het onmisbaar uitgangspunt, zonder hetwelk
we tot de vaststelling van velerlei algemeengeldige
begrippen kunnen geraken, doch het rechtsbegrip daaruit
niet kunnen herkennen. I-Ioe moet deze antinomie worden
opgelost ?
Kant heeft op deze vraag het verlossende antwoord
gegeven. In de „Einleitung" van zijn „Kritik der reinen
Vernunft", lezen we „Dasz alle unsere Erkenntnisz mit
der Erfahrung anfange, daran ist gar kein Zweifel ;
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denn wodurch sollte das Erkenntnisvermögen sonst zur
Ausübung erweckt werden, geschehe es nicht durch
Gegenstände, die unsere Sinne rühren und theils von
selbst Vorstellungen bewirken, theils unsere Verstandest hätigkeit in Bewegung bringen, diese zu vergleichen,
sie zu verknüpfen oder zu trennen, und so den rohen
Stoff sinnlicher Eindrücke zu eine Erkenntnisz der Gegenstände zu verarbeiten, die Erfahrung heiszt ? Der Zeit
nach geht also keine Erkenntnisz in uns vor der Erfahrung
vorher, und mit dieser fängt alle an. Wenn aber gleich
all unsere Erkenntnisz mit der Erfahrung anhebt, so entspringt sie darum doch nicht eben alle aus der Erfahrung.
Denn es könnte wohl sein dasz selbst unsere Erfahrungserkenntnisz ein zusammengesetztes aus dem sei was wir
durch Eindrücke empfangen und dein, was unser eigenes
Erkenntniszvermögen (durch sinnliche Eindrucke blosz
veranlagt) aus sich selbst hergiebt, welche Zusetz wir von
jenem Grundstoffe nicht eher unterscheiden, als bis lange
Uebung uns darauf aufmerksam und zur Absonderung
desselbe geschickt gemacht hat. Es ist also wenigstens
eine der näheren Untersuchung noch benöthigte und
nicht auf den ersten Anschein sogleich abzufertigende
Frage : ob es ein dergleiche von der Erfahrung und selbst
von allen Eindrücken der Sinne unabhängiges Erkenntnis
gebe. Man nennt solche Erkentnisse a priori, und unterscheidet die von den empirischen, die ihre Quelle a
posteriori, nähmlich in der Erfahrung haben."
In deze enkele zinnen geeft Kant van de oplossing
van het probleem, welke den geheelen verderen inhoud
vormt van zijn : „Kritik der reinen Vernunft", door
hemzelf „Tractat von der Methode" geheeten, reeds
den sleutel.
Ten aanzien van de verhouding tusschen rede en ervaring leert Kant ons dus het volgende. ons leven is een
aaneenschakeling van gewaarwordingen ; in „bonte"
volgorde (,‚bont" in tegenstelling niet „effen" kunnen we
deze volgorde eigenlijk eerst noemen, nadat de rede haar
arbeid reeds heeft ingezet) stapelt de eene gewaarwording
•
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zich op de andere ; alle laten ze een min of meer duurzamen indruk hij ons achter. De mensch kan deze gewaarwordingen en indrukken zonder meer in zich laten
voorbijgaan, en menigeen zal er niet minder gelukkig
om zijn, indien hij niets meer doet. De wetenschap verlangt echter wel iets meer ; zij is niet tevreden, voordat
de mensch het als zijn hoogste streven beschouwt, om
eenheid en orde in dezen chaos van indrukken en gewaarwordingen te brengen. Hoe kan dit geschieden ? Zullen
we daartoe alle indrukken en gewaarwordingen van ons
zelven en van allen, wier bewustzijn we, hetzij door overlevering, hetzij door eigen ondervraging, kunnen onderzoeken, zooveel mogelijk verzamelen ? Wat zou het ons
helpen, indien we al het (feitelijk onbereikbare) resultaat
bereikten van een volstrekt volledige verzameling
Wij zouden dan niets meer weten, dan dat een mensch x
eeuwen geleden op een bepaalde gewaarwording aldus
reageerde en dat de mensch ij thans op gene gewaarwording welke eenige uiterlijke gelijkenis schijnt te
vertoonen met de eerstbedoelde, van een andere reactie
blijk geeft. En zelfs dit zou eigenlijk nog geen „weten"
genoemd mogen worden ; het zal zoo dadelijk blijken,
waarom niet. De zinnelijke waarneming, welke ons
gewaarwordingen en indrukken geeft, kan ons dus geen
kennis, geen weten, schenken ; het begrip van oorzaak
en gevolg bijv. Hume had het reeds aangetoond en
daarmede de logische doch noodlottige consequentie
uit het zuiver empirisme getrokken zou een hersenschim zijn, want al had de waarneming ons getoond, dat
op een feit A. ontelbare malen een ander feit B. volgde
dan schenkt dit nog geen enkelen waarborg, dat we ook
een ander maal B. op A. zullen zien volgen, nog minder
is het ons geoorloofd, om van een onafwendbaar noodzakelijk verband tusschen A en B te spreken.
Bij een volmaakt scepticisme ten aanzien der geheele
menschelijke kennis zouden we ons dus tegen wil en
dank moeten neerleggen ; de chaos in ons bewustzijn
zou chaos moeten blijven ; orde zou onbereikbaar zijn.
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Hier greep Kant in. Hij toonde aan, dat al onze wetenschappelijke kennis gevormd wordt door twee factoren :
de bepaalde stof en de, deze stof bepalende vorm. De
opvatting van ons kenvermogen, dat het subject de
kennis van de wereld der objecten van deze zelve afleest
en de hoogste kennis bereikt kan worden, door zich van
de dingen een zoo getrouw mogelijk spiegelbeeld in den
geest te vormen, keerde hij radicaal om. Er zijn geen
verschijningen, welke objectief vrij van onze rede bestaan
en welke door deze zooveel mogelijk geestelijk benaderd
moeten worden, doch omgekeerd is het ons kenvermogen,
welke gekende objecten schept ; onze kennis richt zich
niet naar de voorwerpen, doch de voorwerpen richten
zich naar onze kennis. „Der Verstand ist es, welcher der
Natur die Gesetze vorschreibt." De paradoxie welke
schijnbaar in deze stelling gelegen is, verdwijnt, indien
men er zich rekenschap van geeft, eenerzijds dat hier met
„verstand" geen willekeurige daad van het individueele
verstand gemeend is, anderzijds dat hier niet gedacht
mag worden aan een objectieve natura rerum.
Kant wil met deze uitspraak niets meer zeggen, dan
dat wij van een algemeengeldige kennis der natuur slechts
mogen spreken, onder de voorwaarde, dat, wat wij natuur
noemen, niet een wereld van dingen aan zich, doch de,
volgens de algemeengeldige wetten der rede gedachte
samenhang der verschijningen is. Ervaring is. onder dit
licht beschouwd niet een passief ondergaan van gewaar-oordingen, welke zoo volledig mogelijk verzameld worden, doch een daad, welke het resultaat is van de samenwerking tusschen rede en zinnelijke waarneming. In
alles wat wij ervaring noemen, is onze waarneming reeds
doortrokken met, en daardoor vervormd door, de activiteit onzer rede. De methode nu van het onderzoek naar
de algemeengeldige en noodwendige wijze waarop de
stof der zinnelijke waarneming door het verstand behoort
te worden samengegrepen, ten einde inderdaad van
,,ervaring" te kunnen spreken, noemt Kant de transcendentale methode. Zoo is Kant's leer zoowel rationalistisch
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als empirisch ; rationalistisch, in zooverre zij een algemeengeldige, door middel van de rede, verkregen kennis
stelt en grondvest ; empirisch, doordat zij deze kennis
beperkt tot de verschijningen, van welke we ons door
onze gewaarwordingen bewust worden.
Beperken we deze beschouwingen nu tot het verschijnsel „recht", dan zien we het volgende. Ook bij het begrip
„recht" treffen we de twee bovengenoemde factoren
aan : de bepalende vorm en de bepaalde stof. Het rechtsbegrip nu is de formeele wijze, waarop het bewustzijn
de wisselende stof tot eenheid ordent ; deze wisselende
stof zelve daarentegen wordt door de ervaring geschonken. Hoe zullen we deze formeele wijze, waarop de stof
algemeengeldig en logisch noodwendig geordend behoort
te worden nu vinden ? De ervaring zal daarbij het uitgangspunt moeten zijn. Doch welke ervaring ? Niet de
rechtservaring, want trachtten we daarvan uit te gaan,
dan zouden we in dezelfde fout vervallen, aan welke het
rechtsempirisme zich schuldig maakt n.l. dat, wat gezocht
moet worden reeds a priori als bekend veronderstellen ;
niet dus de rechtservaring, doch alle ervaring in haar
ruimsten zin genomen. De methode van de zuivere
rechtsleer, welke ons het algemeengeldige rechtsbegrip
zal leeren kennen, is dus deze, dat we bij een systematische indeeling van al onze bewustzijnsverschijnselen,
ons telkens bij elke nieuwe indeeling afvragen, tot welke
kategorie de bewustzijnsinhoud recht behoort. Dalen wij
zoodoende in een telkens beperkter onderscheiding af,
dan zullen we tenslotte door middel van zuiver denken
het rechtsbegrip in zijn algemeengeldigen vorm, uit de
verscheidenheid onzer bewustzijnsinhouden met zekerheid kunnen uitlichten.
De eerste, die deze methode der kritische analyse in de
rechtsphilosophie volledig heeft toegepast, was niet Kant
zelve, doch diens, ruim honderd jaren later, thans nog
levende, volgeling Rudolph Staminler, Hoogleeraar te
Berlijn. Diens „Die Theorie der Rechtswissenschaft",
is het eerste boek, hetwelk ons een zuivere rechtsleer
O. E.XX 11
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schonk. Het onderzoek naar het rechtsbegrip vangt in
dit werk aan met een verdeeling onzer bewustzijnsinhouden in twee groote groepen : die van het waarnemen
en die van het streven ; elke bewustzijnsinhoud van
welken aard ook, moet bij deze verdeeling haar plaats
met stelligheid kunnen vinden. De ervaring nu leert ons,
dat het recht niet tot het waarnemen doch tot het streven
behoort. In dit streven onderscheidt Stammier weer
een verbindend en een afzonderlijk streven ; het eerste
onderscheidt zich van het laatste doordat het het streven
der afzonderlijke individuen samenvat en als doel en
middel voor elkaar gebruikt. Hoe Stammler ten slotte
door telkens nieuwe kritische onderscheidingen tot zijn
formule van het rechtsbegrip het onschendbaar,
souverein, verbindend streven komt, behoeven we
hier niet uiteen te zetten, daar het ons niet om het resultaat van diens onderzoek, doch alleen om diens methode
te doen was. En deze, de kritische methode stellen wij
tegenover de empirisch-analytische methode, als die
welke volkomen , tegenover die, welke in het geheel
niet aan den eisch der algem,eengeldigheid kan voldoen.

II. DE RECHTSIDEE.
„Konnte die theoretische Vernunft in allgemeiner und notwendiger Weise nur das erkennen,
was sie selbst erzeugt, so kann die praktische
Vernunft sich nur einem Weltgesetze unterordnen,
welches sie in allgemeiner und notwendige Weise
sich selbst giebt".
Windelbrand. Geschichte der Philosophie.

Tot dusver hielden we ons bezig met een onderzoek
naar het rechtsbegrip. Gegeven het ervaringsfeit, dat
in de samenleving een streven wordt aangetroffen,
naar het vaststellen van een gedragslijn, welke de individu in zijne maatschappelijke verhoudingen tegenover
zijn medemenscheh in acht behoort te nemen, een
verschijnsel dat men „recht" noemt, zochten we naar
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de methode, volgens welke algemeengeldig en logisch
noodzakelijk het begrip „recht" kan worden vastgesteld
en daardoor met volstrekte zekerheid „recht" zoowel van
moraal als van willekeur, als van gewoonte kan worden
onderscheiden. De vraag naar het rechtsbegrip was een
zuiver kennistheoretische vraag.
Welk doel bij dit streven voor oogen behoort te staan,
tot welk eindpunt deze gedragslijn behoort te leiden,
was echter een vraag, welke we bij dit onderzoek niet
ontmoetten. En toch kan men aan het onderzoek naar
dit probleem, de vraag naar de rechtsidee, evenmin ontkomen, als aan dat op de vraag naar het rechtsbegrip.
Dit laatste leert ons wat recht is, de norm is de logische norm der waarheid. Bij de vraag, hoe het recht
behoort te zijn, ontmoeten we voor het eerst de norm der
gerechtigheid.
Men heeft wel ontkend, dat het mogelijk zou zijn
deze norm vast te stellen. Scepticisme, relativisme,
historisme hebben alle reeds sedert eeuwen om strijd
betoogd, dat het zoeken naar een algemeengeldige norm
der gerechtigheid een dwaas grijpen naar het onbereikbare is. We willen ons ten aanzien van deze vraag be
palen tot eene enkele opmerking. Van Plato's Thrasymachus af tot den modernen relativist der 20ste eeuw
toe hebben allen, die deze norm ontkennen, telkens weer
in breedvoerige betoogen anderen van deze ontkenning
trachten te overtuigen. Uit het feit van dit betoogen
blijkt derhalve, dat zij een algemeengeldige norm der
waarheid erkennen, aan welke ook naar hunne meening,
ieder wetenschappelijk onderzoeker zich te onderwerpen
heeft. Met hun betoog immers bedoelden zij niet eene
bloote mededeeling te geven omtrent hunne opvatting
van het gerechtigheidsprobleem, het daarbij aan ieder
vrij latend deze opvatting te deelen, dan wel haar met
de meeste stelligheid te verwerpen, doch ze beoogden
met hunne ontkenning, de objectieve waarheid te verkondigen, welke door ieder, die de waarheid zoekt,
beaamd behoort te worden. Doch indien men de vol-
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strekt algemeengeldige norm der waarheid erkent en
reeds bij het eerste woord, dat men spreekt, bij de eerste
letter, die men op het papier zet, als vanzelfsprekend
veronderstelt, waarom deze algemeengeldige norm op het
gebied der gerechtigheid dan even hardnekkig ontkend ?
Het valt niet in te zien, waarom hetzelfde, dat op het
gebied der logica niet alleen mogelijk is, doch algemeen
als verwezenlijkt verondersteld en dus erkend wordt,
op het juridisch gebied te eenenmale onmogelijk zou zijn.
Doch we behoeven bij dit punt niet langer stil te staan ;
de empirist, tot wien ons betoog in de eerste plaats gericht is, erkent, evenals wij, een volstrekte norm der
gerechtigheid. „Het materieele kenmerk, dat wij zoeken,
moet voor nu en alle tijden de toetssteen van recht
kunnen zijn", schrijft. Mr. Boasson in zijn meer genoemd
boek 1 ). En enkele bladzijden verder wordt door den
schr. die toetssteen voor nu en alle tijden, naar welks
vondst de menschheid sedert twintig eeuwen met een
hartstochtelijk verlangen uitziet, dan eindelijk aangewezen : „Zoo ontstaat het ideaal der volmaakt ethische,
volmaakt gevoelige, volmaakt intellectueel ontwikkelde,
volkomen zelfbewuste persoonlijkheid, welker lichamelijke ontwikkeling tevens in harmonie nagestreefd wordt."
„Ziehier nu het ethische ideaal en tegelijk het rechtsideaal,
dat alle rechtsoordeelen behoorschen moet en voor hun
richtigheid het materieel criterium is."
Door de belofte, welke de schr. den lezer gedaan had,
was diens verwachting hoog gespannen ; zal deze zich na
kennisneming van dit absolute ideaal niet eenigermate
teleurgesteld voelen ? Reeds aanstonds rijzen eenige
vragen : indien ethisch ideaal en rechtsideaal identiek
zijn, is dan de onderscheiding tusschen recht en ethiek
nog wel als iets anders te beschouwen dan als een provisoir-empirisch verschil, hetwelk echter in dien zin behoort
te worden overwonnen, dat het recht geheel en al in de
ethiek wordt opgelost ? Reeds in het eerste hoofdstuk
1) Bldz. 195.
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van het boek, heeft de schr. bij de door hem gemaakte
onderscheiding tusschen rechtsbewustzijn en ethisch
bewustzijn, in deze richting een grenslijn trachten te
vinden. Toch is dit naar onze meening niet juist. Beschouwt men rechtsideaal en ethisch ideaal als een en
hetzelfde, dan blijkt men van het recht slechts één zijde
te zien, die der gerechtigheid ; doch het recht heeft,
juist als feitelijk-maatschappelijk verschijnsel nog eene
andere zijde, die der rechtszekerheid ; en de orde, de
rust, de vrede, welke deze rechtszekerheid beoogt, e n
welke ook voor een ideale samenleving onontbeerlijk is,
wordt bij de gelijkstelling van rechtsideaal en ethisch
ideaal volstrekt veronachtzaamd. Zooals de Kieler hoogleeraar Gustav Radbruch treffend heeft opgemerkt, zou
ook in een ideaal-ethische maatschappij een rechtsvoorschrift als „rechtshouder" niet kunnen ontbreken 1 ).
Is het voorts wel iets meer dan een tautologie, indien
men het ethisch (rechts) ideaal bepaalt, door te zeggen
dat het ,het ideaal der volmaakte ethische.... enz.
persoonlijkheid" is ? Is trouwens de geheele définitie
met hare willekeurige opsomming van die enkele menschelijke eigenschappen als gevoeligheid, intellectueele
en lichamelijke ontwikkeling, zelfbewustheid (waarom
bijv. ook niet zelibeheersching, gematigdheid, offer-

vaardigheid e. d. m. genoemd ?) welke de mensch alle
in volkomenheid moet bezitten, wel iets meer dan eene
breedsprakige en onnauwkeurige omschrijving van „de
volmaakte mensch" ? En de vraag naar het rechts- of
ethisch ideaal te beantwoorden, met eene verwijzing
naar den volmaakten mensch, is toch wel zeer weinig
bevredigend.
Deze aanmerkingen op den inhoud der definitie maken
wij echter. terloops. Belangrijker dan de vraag naar den
inhoud, is die naar de methode, volgens welke die inhoud
geconstrueerd werd. En hieromtrent geeft het geheele
boek zelfs geen enkele aanduiding. We lezen integendeel
1) Gustav Radbruch, „Grundzüge der Rechtsphilosophie ".
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in de Inleiding 1) : „Onderwerp van de volgende beschouwingen is dus niet een abstracte idee, maar een zeer concreet en reëel verschijnsel : het individueele rechtsbewustzijn." En even verder : „Het (onderzoek) is dus louter
empirisch en kan dientengevolge ook niet normatief zijn,
maar het moet strikt beschrijvend wezen." Voor wien de
onderscheiding tusschen normatief en descriptief nog
eenige waarde heeft en, deze onderscheiding eenmaal
principieel als juist erkennend, er geen twijfel mogelijk
is, dat de vraag naar het zoo behooren der gerechtigheid
een normatieve genoemd moet warden, zal derhalve
vaststaan, dat de vraag naar het gerechtigheidsprobleem,
naar het rechtsideaal in dit boek niet behandeld zal
worden. Hij zal dan ook, gelijk schrijver dezes, niet weinig
verwonderd zijn, in het laatste hoofdstuk van het boek
Mr. Boasson desniettemin, bovengenoemde poging te
zien doen tot het vinden van dien „toetssteen van recht
voor nu en alle tijden." Hoe kan, zoo vraagt hij zich
af een antwoord op de vraag naar het absolute rechtsideaal gegeven worden in een werk, hetwelk uitdrukkelijk
verzekert niets anders te willen geven dan eene beschrijving van het individueele rechtsbewustzijn, dat zeer
concreete en reëele verschijnsel ? De sprong naar dit vijfde
hoofdstuk is waarlijk te groot, dan dat de lezer zich zonder
protest, door den sehr. daarbij kan laten medeslepen.
Hoe treffend van psychologisch inzicht meerdere opmerkingen in dit hoofdstuk dan ook mogen zijn, de slotsom,
waartoe we ten aanzien van des schr.'s bepaling van de
rechtsidee moeten komen, is, dat deze definitie de stellige
overtuiging van den schr. moge weergeven, doch voor
den lezer niet meer waarde heeft dan een, plotseling uit
de lucht vallende verzekering, dat de schr. dit nu eenmaal zoo vindt. En tegenover een dergelijke verzekering
past voor den lezer wel geen, andere houding dan een, met
dankzegging voor kennisgeving aannemen, met het
verzoek hem wel ten goede te willen houden, indien hij
) Bldz. 4.
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zich een andere meeping daaromtrent blijft veroorloven.
Tot een geheel andere slotsom bij zijn onderzoek naar
de rechtsidee komt de methodologische geestverwant
van Mr. Boasson, Mr. Kranenburg. In zijn „Positief
Recht en Rechtsbewustzijn" heeft Mr. Kranenburg zich
gezet tot het vinden van een algemeene wet van het
rechtsbewustzijn. Zijne conclusie luidt aldus : „Uit
deze langs inductieven weg gevonden regelen, vloeit
onmiddellijk de algemeene wet voort : „elk lid der
rechtsgemeenschap is ten aanzien van de verdeeling van
de voorwaarden voor lust en onlust gelijk en gelijkwaardig, voorzoover hij niet zelve de voorwaarden voor
het ontstaan van bijzondere lust en onlust heeft geschapen, zooveel lust en onlust, als waarvoor elk de voorwaarden heeft gecreëerd, komen aan hem toe." „Dat is"
zoo vervolgt de schr. „de laatste wet van het
rechtsbewustzijn, naar dezen maatstaf geschiedt de waardeering van belangen, waarin alle rechtsvorming bestaat ;
daarin wordt aan ieder het zijne afgewogen, welke
afweging en toedeeling immers de eigenlijke functie van
het recht, deze ars boni et aequi vormt" 1 ).
Het beperkt bestek van een tijdschriftartikel belet
ons om uitvoerig op enkele vragen in te gaan, welke bij
deze slotsom rijzen, hoe verleidelijk de schr. dit door den
apodictischen vorm, waarin hij zijne zoo verstrekkende
stelling poneert ook maakt.
Moet het verschil tusschen de resultaten, waartoe eenerzijds Mr. Boasson, anderzijds Mr. Kranenburg na zijne
breedvoerige onderzoekingen komt, niettegenstaande beiden dezelfde methode van onderzoek toepassen, geheel
worden toegeschreven aan verschil in verwerkt materiaal,
bij het verzamelen waarvan de een dan vollediger en nauwkeuriger dan de ander te werk heeft moeten gaan, dan wel,
mag dit diepgaand verschil niet als eene illustratie worden
beschouwd van de ondoeltreffendheid der methode zelve 2 )?
1) Pos. Recht en Rechtsbewustzijn. P. 84.
2) Verg. der bespreking van Mr. I{ranenburg's boek door Mr.
Boasson : Tijdschrift voor Wijsbegeerte, VII 1913, bldz. 241 vlgg.
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Kan een onderzoek naar de verschijnselen op elk
rechtsgebied bij alle volkeren door alle eeuwen heen
voldoende omvangrijk heeten, om. daaruit de conclusie
eener „algemeene wet" te mogen trekken, indien dit
onderzoek kan worden samengevat in een boekje van
82 bladzijden, welke Mr. Kranenburg's „Positief recht en
Rechtsbewustzijn" telt ? Of stond deze wet niet veeleer
kant en klaar in des schr.'s geest reeds vast, voordat hij
zijn historisch onderzoek aanving en moest dit laatste toen
alleen daartoe dienen, om de voorgestelde wet te bevestigen ? „Sie sind nicht allen frei, die ihrer Ketten spotten" ;
ook de scherpste bestrijder van het apriorisme kan,
wellicht onbewust, apriorist blijken te zijn.
Wij kunnen op deze beide vragen onmogelijk ingaan,
we wenschen ze niettemin even te stellen, omdat ze ons
niet zonder belang toeschijnen voor dengene, die een
uitvoeriger kritisch onderzoek naar de empirisch-analytische methode in de rechtsphilosophie zou willen instellen
dan wij thans kunnen doen.
Er is een belangrijker probleem, hetwelk door Mr.
Kranenburg's conclusie wordt opgeworpen. Gesteld n.l.
eens, dat op de beide gestelde vragen een volkomen
bevredigend antwoord zou kunnen worden gegeven,
zoodat inderdaad voor ieder onbevooroordeelde zou
moeten vaststaan, dat Mr. Kr.'s conclusie onaanvechtbaar is en dus de „laatste wet van het rechtsbewustzijn"
luidt, zooals de schr. die weergeeft, dan rijst toch onvermijdelijk deze vraag : wat leert deze „wet" ons dan omtrent de volstrekte rechtsnorm, omtrent de rechtsidee ?
Welke beteekenis moet hier aan het woord „wet" worden
gehecht ?
Er zijn dunkt ons, slechts twee mogelijkheden. Of
men spreekt hier van „wet" in de gebruikelijke beteekenis van het woord, zooals men eveneens van een
natuurwet spreekt. Dan zou men derhalve uit een zoo
volledig mogelijke verzameling van feiten physieke
en psychische -- tot de bovengenoemde slotsom
moeten komen en zou het ook voor eiken onbevooroor-
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deelde vast moeten staan, dat deze conclusie een wet
genoemd mag worden, d.w.z. dat op elk individueel
rechtsbewustzijn, welk ook, de geconstrueerde wet toepasselijk is en natuurnoodwendig toepasselijk moet zijn.
Dan echter zouden we ons met deze „wet van het rechtsbewustzijn" niet op normatief, doch op feitelijk, niet op
teleologisch, doch op causaal gebied bevinden. Dan zou
derhalve een zoeken naar het juridisch zóó-behooren,
naar de rechtsidee even misplaatst en dwaas zijn, als
het vragen naar het zoo-behooren van de zwaartekracht,
naar een zwaartekrachts-idee. Kortom we zouden dan
tegenover die rechtsbeschouwing staan, welke het meest
consequent is doorgevoerd in het orthodoxe historischmaterialisme, n.l. de zuiver naturalistische rechtsbeschouwing, welke uit een praemisse van natuurnoodwendige causaliteit meent te kunnen besluiten tot Bene
conclusie van juridische normaliteit.
Of en dit is de tweede mogelijkheid •--- men heeft
bij zijn historisch verzamelen eenerzijds vele feiten
ontmoet, welke in de richting van een „laatste wet"
wijzen, is daarbij echter ook op andere feiten gestuit,
welke met deze wettelijke formuleering volstrekt in
strijd bleken te zijn. Dan echter kan het desniettemin

gebruikte woord ,wet", waarin men de eerstbedoelde
feiten samenvat niet de gebruikelijke beteekenis hebben
als in het woord natuurwet, waarbij van uitzonderingen
geen sprake mag zijn. In dit geval derhalve bedoelt men
met zijne formule een normatieve wet vast te stellen,
aan welke elk individueel rechtsbewustzijn zich volstrekt behoort te onderwerpen.
Indien men nu meent, dat men in de historie een feitelijk rechtsbewustzijn van één of meer individuen of zelfs
een constant element in het rechtsbewustzijn bij verscheidene individuen door alle tijden heen, ontdekt heeft,
waarin de volstrekte rechtsnorm latent zou liggen opgesloten, dan vangt de normatieve bewijsvoering eerst aan.
Dan zal men ons uiteen moeten zetten op welke gronden
uit een normatief oogpunt, dat feitelijke, in de historie
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althans hier en daar voortlevende rechtsbewustzijn v an
een hoogere waarde is, dan andere eveneens historische
rechtsbewustzijnsvormen ; dan zal men tenslotte, gelijk
met de gegeven wetsformule in de empirisch-analytische methode blijkbaar toch beoogd wordt, ons moeten
duidelijk maken, waarom dat feitelijk rechtsbewustzijn,
hetwelk men uit het verleden en heden heeft opgegraven,
van volstrekt normatieve beteekenis is voor verleden,
heden en toekomst. Het enkele feit, dat dit rechtsbewustzijn zich eens aldus ontwikkeld heeft, kan ons omtrent
de normatieve waarde ervan, volstrekt niets leeren. „Die
genetischen Tatsachen sind 'in der Philosophie • niemals
Beweisgründe, wohl aber die Gegenstände der Kritik"
(Windelband).
Deze zijn de twee opvattingen, welke, naar onze meening, omtrent een laatste wet van het rechtsbewustzijn
mogelijk zijn. Mr. Kranenburg ziet blijkbaar echter nog
een derde mogelijkheid.
Naturalist wil deze aanhanger van de empirisch-analytische methode niet zijn ; zijn opstel „Feit en Rechtsnorm", laat hieromtrent geen twijfel mogelijk. „En
evenmin zijn de feiten van het hedendaagsche leven, is
de werkelijkheid als zoodanig recht-schaffend ; wederom,
omdat in het feit zelve de waardeeringsmaatstaf niet is
opgesloten" 1 ) en „het feit is als zoodanig nooit rechtsgrond" 2 ) ; zijn zinnen, welke tegenover elke verdenking
van naturalisme, de deur dicht doen.
Eene normatieve bewijsvoering, d.w.z. Bene uiteenzetting, dat de wet van het rechtsbewustzijn van normatief volstrekte waarde is, waarbij uiteraard het historische onderzoek, hoe belangwekkende resultaten het
ook moge hebben opgeleverd voor een niet-naturalist,
in het geheel geen factor kan zijn, blijft eveneens te
eenenmale uit.
Wel wordt in „Positief Recht en Rechtsbewustzijn",
1) Feit en Rechtsnorm". Tijdschrift voor Wijsbegeerte, XIII 1919
1. bldz. 26.
2) t. z. pl. bldz. 13.
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aan het einde van het boek (bldz. 85) de vraag gesteld :
„waarom wordt deze reëele wet van het rechtsbewustzijn
ook als norm erkend ?" En het antwoord dat, na eene
aanhaling van hetgeen Prof. Heijmans in zijn „Einf ühr. ung
in die Me taphysik auf Grundlage der Erfahrung", omtrent
de erkenning der denkwetten als normen voor het denken
heeft geschreven, gegeven wordt, luidt : „Zoo is het ook
hier ; wij hebben geen enkelen grond de verkrijging van
een voordeel, dat een ander heeft doen ontstaan, of het
gestraft worden wegens een niet begaan misdrijf onrechtaardig te achten, dan dat wij onmiddellijk en instinctief
de onmogelijkheid gevoelen, ons met het een en ander
bevredigd te beschouwen. Zoo is de functie van het
rechtsbewustzijn nu eenmaal ; daarom is deze reëele
wet tevens norm en zijn de empirische wetten, die wij
bij elk der behandelde onderdeelen vonden, tegelijk
rechtsgronden voor de verkrijging van eigendons- en
zakelijke rechten, voor de verbindendheid van contracten" enz. „Juist omdat een reëele wet van het rechtsbewustzijn bestaat, is beroep op een rechtsgrond een
rechtvaardiging van een concreet voorschrift mogelijk".
En zij, die de „algemeene wet" allerminst blijken of
bleken te kunnen onderschrijven `? Hunne inzichten

worden op een eenvoudige wijze uit het debat verwijderd.
De sehr. vervolgt : „Sofern wir Wahrheit wünschen",
zegt Heymans ; dikwijls toch wordt de waarheid niet
gewenscht. En zoo is het ook hier ; dikwijls wordt in
werkelijkheid, bewust of onbewust geen recht gezocht.
Persoonlijke baatzucht, heerschzucht, eerzucht en ijdelheid, alzoo egoïstische neigingen, eenzijdige voorliefde
voor kinderen, verwanten, stand-, stad- en volksgenooten, alzoo altruïstische tendenties van verschillenden
omvang maken, dat niet het recht, maar enkel het eigen
genot of het genot van speciale categoriën van menschen
wordt nagestreefd."
Het is moeilijk tegen deze bewijsvoering redelijk te
argurnenteeren. Voorop willen we stellen, dat het woord
„erkend" in de gestelde vraag misleidend is. De rechts-
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wijsgeer, die zich zet tot de beantwoording van de vraag,
welke de absolute rechtsnorm is en ook de aanhanger
der empirisch-analytische methode, stelt zich, blijkens
zijne woorden „algemeene wet", deze taak •-- zal voor
de richtigheid van zijn antwoord geen enkelen steun
kunnen vinden in een feitelijke erkenning van de, door
hem gevonden norm doo r een grooter of kleiner groep van
individuen in het heden of in het verleden. Zijn geheele
streven is gericht op het vinden van den maatstaf waarmede de objectieve gerechtigheidswaarde van elk recht afgemeten kan worden ; meent hij dezen gevonden te hebben,
dan kan het hem, als onderzoeker, onverschillig zijn, of
die maatstaf ook algemeene erkenning vindt, vond of eens
zal vinden ; zelfs een volstrekt algemeene feitelijke erkenning van een norm zou aan diens wijsgeerige waarde
niets toe noch af kunnen doen. (Het spreekt vanzelf
dat de wijsgeerige gelding van een norm, niet vereenzelvigd mag worden met de positieve gelding van een
recht). Wij komen overigens bij onze opmerkingen over
het meerderheidsbesluit hieronder nog met een enkel
woord op dit bezwaar terug.
Met nadruk moeten we ons echter verzetten tegen de
wijze, waarop andersdenkenden van nu en van vorige
eeuwen hier door den schr. met één pennestreek worden gedisqualificeerd.Wij gelooven geen onrecht aan de empirischanalytische methode te doen, indien wij het betoog kort
samengevat aldus weergeven : men meent de absolute
rechtsnorm gevonden te hebben. Vraagt iemand naar
de normatieve bewijsvoering de arvan, dan luidt het
antwoord : bewijsvoering is overbodig, de richtigheid
van mijn norm is voor ieder evident („dat wij onmiddeldellijk en instinctief de onmogelijkheid gevoelen ... etc.").
Wijst men dan op het feit, dat velen — en daaronder wijsgeeren, die waarlijk niet de eersten, de besten zijn deze
norm allerminst kunnen (konden) onderschrijven, dan
worden deze tegenstanders onschadelijk gemaakt, door
ze allen, zonder uitzondering kortweg voor te stellen
als lieden, wien het aan voldoenden wil tot de waarheid,
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dus aan zuiver ethische motieven ontbreekt (,,persoonlijke
baatzucht, heerschzucht, eerzucht en ijdelheid etc.").
De volgens de empirisch-analytische methode gevonden absolute rechtsnorm, waarin als de taak van het
recht „de verdeeling van de voorwaarde voor lust en
onlust" wordt aangewezen is utilaristisch ; die norm
stamt uit de school van Bentham, J. S. Mill en Sidgwick. Het utilarisme, als ethisch of rechtswijsgeerig
systeem, blijve hier onbesproken. Gaat het echter aan,
om allen, die in den loop der eeuwen het utilarisme in
eenigen vorm met kracht van argumenten (waarvan we
de waarde thans geheel in het midden laten) bestreden
hebben, en in het recht iets anders zien dan een lust en
onlust-distributie, gaat het aan om zij mogen vóór
alle anderen genoemd worden de dragers van het
Duitsche idealisme, een Kant, een Fichte, een Schelling,
een Hegel a pirori den toegang tot het wetenschappelijke
strijdperk te ontzeggen, omdat zij „de waarheid niet
wenschen" zouden en zich bij hunne rechtsbeschouwingen
zouden hebben laten leiden door „persoonlijke baatzucht, heerschzucht, eerzucht en ijdelheid" of door
„eenzijdige voorliefde voor kinderen, verwanten, standstad- en volksgenooten ?"
Van empirisch-analytische zijde is men later opnieuw
op deze vraag teruggekomen. In het besef, dat in het gemis aan de overtuigende bewijsvoering van de absolute
normatieve waarde eener wet, welke men volgens de empirisch-analytische methode geconstrueerd heeft, het groote
beletsel ligt voor de aannemelijkheid dezer methode,
heeft men opnieuw naar een antwoord op deze vraag
gezocht. Indien we ons ook nu weer zoo goed als uitsluitend met een geschrift van Mr. Kranenburg zullen
bezig houden, dan is dit niet alleen, omdat deze de meest
stellige aanhanger en meest uitvoerige verkondiger der
empirisch-analytische methode in de rechtsphilosophie is,
doch vooral, omdat diens opstellen voor deze methode
o.i. kenschetsend zijn.
In zijn opstel „Feit en Rechtnorm" in het Tijdschr.
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v. Wijsb. van Januari 1919 stelt Mr. Kr. opnieuw, zij het
in andere woorden, dezelfde vraag naar het bewijs van
zijn norm. ,,,,Wanneer inderdaad" zoo lezen we daar 1 )
„ op die wijze het algemeen criterium der rechtswaardeering is gevonden, waarom is dan"", „zoo wordt
echter niet zelden gevraagd," ,,,,die norm verbindend ?""
,,,, Ik gëef toe,"" „zoo redeneert men dan" ,,,,dat er
een algemeene wettelijkheid in de rechtswaardeering is
te vinden. Maar wat helpt mij dat ? Dat het rechtsbewustzijn altijd op dezelfde wijze, naar dezelfde algemeene
wet of formule reageert, is voor mij toch geen reden deze
te aanvaarden. Die specifieke reactie heeft voor mij geen
normatieve beteekenis. Nu begint pas de rechtsphilosophie ; wat gij tot dus ver gegeven hebt, was algemeene
staatsleer, maar geeft mij niet, wat ik tenslotte wensch :
de absolute bindendheid.""
Hier is het raagstuk op hetwelk we reeds wezen. De
oplossing ervan wordt gegeven als volgt :
„Naar het mij voorkomt wordt het probleem hier
verkeerd gesteld. Wanneer men erkent, dat inderdaad
een algemeene wet van het rechtsbewustzijn is geformuleerd, dan is daarmede tevens toegegeven, dat ook het
eigen rechtsbewustzijn van den vrager op die wijze reageert. Ware het anders, de wet ware niet algemeen ; er
zou een negatieve instantie zijn gegeven. Maar in het
eerste geval is de vraag er letterlijk een naar den bekend
geworden weg, immers naar de evidentie van wat als
onmiddellijk evident is toegegeven."
Neemt men een oogenblik aan, dat de „algemeene wet
van het rechtsbewustzijn" inderdaad gevonden is, dan
kan men met dit antwoord op de gestelde vraag volledig
instemmen. Immers we herhalen één van beiden :
óf de gevonden formule is inderdaad een natuurwet en
dan is het even ongerijmd om naar het bewijs der „absolute bindendheid" van eigen rechtsbewustzijn aan deze
wet te vragen, als de vraag zou zijn, naar het bewijs, dat
) Tijdschrift voor Wijsbegeerte XIII, le aflevering, bldz. 20.
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ook het eigen lichaam onderworpen is aan de algemeene
wet der zwaartekracht .. Of de formule blijkt niet algemeen toepasselijk te zijn, en \ an een wet in natuurwetenschappelijken zin kan dus geen sprake zijn ; dan echter
mogen we wel het be wijs verlangen, dat de formule het
volstrekte voorschrift bevat, hoe het rechtsbewustzijn van
een ieder, hier en ginds, in verleden, heden en toekomst
behoort te zijn, m. a. w. dat het rechtsbewustzijn, hetwelk aan de formule beantwoordt, volstrekt meerderwaardig is aan elk ander rechtsbewustzijn, hetwelk zich
daartegen verzet.
Zien we nu, hoe de aanhanger der empirisch-analytische
methode zich uit deze impasse verlost. De schr. vervolgt :
„Nu is het stellen van deze vraag bij de rechtswaardeering
verklaarbaar, beter verklaarbaar dan bij de ethische
waardeering, waar z'ch analoge verschijnselen voordoen.
Immers, het is duidelijk, dat dikwijls het fei ten -materiaal,
't welk door het ééne, algemeene postulaat wordt verwerkt,
zeer verschillend is, en hij gebreke van voldoende technische middelel tot sanctie der betrokken belangen
verschillende menschen tot verschillend resultaat komen.
Het komt dus geregeld voor, dat de rechtswaardeering
van den enkeling tot andere resultaten leidt in concrete

gevallen, dan die van de meerderheid van de groep,
waarin hij leeft. Nochthans wordt dan door den enkeling
in de overgroote meerderheid der gevallen het resultaat
van de gemeenschapswaardeering gevolgd, en wordt
het ook niet als onrecht ondervonden, dat men de wet
van de groep, het meerderheidsbesluit gehoorzaamt.
Hier schijnt dus een onoplosbare puzzle te bestaan, die
het begrijpelijk maakt, dat het norm-karakter bij het
recht nog tot meerdere moeilijkheden en misverstanden
leidt, dan zich bij de ethische norm voordoen. Intusschen,
wanneer we verder gaan nadenken over de vraag van de
bindendheid van het meerderheidsbesluit, dan verdwijnen
deze moeilijkheden toch. Vanwaar het verschijnsel, dat
het klaarblijkelijk onmiddellijk evident wordt geacht,
dat in een groep leden eener gemeenschap het besluit
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der meerderheid ook de minderheid bindt, dat bijv. een
groep kinderen bij het nemen van een besluit voor een
gezamenlijk spel roept : ,,,,de meeste stemmen gelden,""
en dit van zelf sprekend wordt geacht ; dat in eene willekeurige vergadering van leden eener vereeniging of aandeelhouders van een naamlooze vennootschap geen lid
of aandeelhouder het in zijn hoofd zou krijgen te beweren,
dat de stemmen van de minderheid moeten beslissen ;
dat in de volksvergaderingen der primitieve stammen
niet het besluit der hoofden, maar het, soms luidruchtig
geuite, besluit van de vergadering beslissend is, al zal
het advies van de hoofden feitelijk groot gezag hebben ;
dat een scherpzinnig man als Perikles het wetskarakter
van het meerderheids-besluit des volks zoo evident vindt,
dat hij het eigenlijk „spielerei" vindt daarover te twijfelen ? Immers, dat ieder der leden der groep het rechtvaardig acht, dat elk gelijkmatig, evenredig deelt, in
de bepaling van het leven der groep, in de daad, de
handeling der groep, zoowel als in de daardoor veroorzaakte vreugde, en het daardoor veroorzaakte leed.
Daar, waar samenwerking noodig is, is ordening vereischt
en liet beginsel dier ordening is dat der waardigheid.
Met het individueele rechtsbewustzijn van elk der burgers, leden der gemeenschap, is het dus in overeenstemming, dat hij het meerderheidsbesluit der groep
aanvaardt en gehoorzaamt".
Wij herinneren er aan, dat de door de schr. gevonden
absolute rechtsnorm aldus luidde : „elk lid der rechtsgemeenschap is ten aanzien van de verdeeling van de voorwaarden voor lust en onlust gelijkwaardig, voorzoover
hij niet zelve de voorwaarden voor het ontstaan van bijzondere lust en onlust heeft geschapen, zooveel lust en
onlust als waarvoor elk de voorwaarden heeft gecreëerd
komen aan hem toe." De schr. stelt in zijn genoemd
opstel, nu zelve de vraag naar het bewijs van „de normatieve beteekenis", „de absolute bindendheid" van
deze rechtsnorm voor den individu. En het antwoord is
een betoog, dat onderwerping aan het besluit der meerder-
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held in overeenstemming (niet behoort te zijn, doch) is
met elk individueel rechtsbewustzij n.
Tegen dit antwoord hebben we talrijke bezwaren. Wij
zullen de voornaamste ervan zoo kort mogelijk samenva tten.
„Met het individueele rechtsbewustzijn van elk der
burgers is het in overeenstemming, dat hij het meerderheidsbesluit der groep aanvaardt en gehoorzaamt",
aldus Mr. Kr. Indien de geschiedenis met haar tal van
revoluties niet reeds anders leerde, zouden de gebeurtenissen in ons eigen land twee maanden, nadat Mr. Kr.
dit schreef (Aug. Sept. 1918) hem hebben kunnen overtuigen, dat deze zinsnede van een verbluffende miskenning der werkelijkheid getuigt. De beteekenis der
revolutie, met hare leuzen : „de dictatuur van het
proletariaat !", „de stemmen moeten niet geteld, doch
gewogen worden !" e. d. is toch in haar wezen geen
andere, dan die van een daadwerkelijk verzet tegen den
eisch van de absolute onderwerping aan het meerderheidsbesluit. Indien de jongste revolutie iets opnieuw geleerd heeft, dan is het toch wel dit, dat volstrekte gehoorzaamheid aan het meerderheidsbesluit iets is, waartegen
het rechtsbewustzijn van ettelijke burgers in fellen opstand geraakt.
Moeten we die zinsnede dan aldus verstaan, dat aanvaarding van --- en gehoorzaamheid aan het meerder-

heidsbesluit niet „met het individueele rechtsbewustzijn van elk der burgers in overeenstemming is," doch
volstrekt behoort te zijn ? Deze stelling is herhaaldelijk
verkondigd 1 ). Wij zouden dit opstel ver buiten den
omvang, welke een tijdschrift gedoogt, moeten uitbreiden,
om de normatieve waarde van het majoriteitsbeginsel
1) Zie Starosolskyj : „das Majoritätsprinzip" ; Prof. Mr. H. Krabbe :
„Het Rechtsgezag" bldz. 66 vlgg. ; Kritiek o. a. bij : Dr. D. G.
Jelgersma : „Het recht der meerderheid op de regeering" (Tijdschr.
v. Zedekunde. Dec. 1919) ; Mr. J. J. Boasson : „Het Rechtsbewustzijn" bldz. 85 en Mr. C. C. Gischler : „Enkele beschouwingen over de
geldigheid van het recht" (Ac. Proefschr., Utrecht 1919) bldz. 111 vlgg.
O. E.XX 11
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eenigermate voldoende uiteen te zetten. We willen er
hier slechts dit over opmerken.
Al is Windelband's uitspraak : „Der Appell an die
Masse hat den Vorzug besonders plausibel zu sein ; der
Aberglaube an die Majorität gehört zu den Spezialitäten
unserer Zeit" 1 ), minstens nog evenzeer van kracht in
onze „unsere Zeit" als in de zijne (1883), toch zijn alle
pogingen tot een bewijs van de absolute normatieve
bindendheid van het meerderheidsbesluit altijd nog mislukt en moeten deze o. i. ook mislukken. Het is door en
door onredelijk, te beweren, dat het feit, dat in een
groep de helft plus één der individuen den wil uit, om een
allen bindenden maatregel op te leggen aan de helft
minus één dezer individuen, ons iets kan leeren omtrent
de „inhaltliche" gerechtigheidswaarde van dezen maatregel. Deze laatste zullen we moeten opsporen aan de
hand van een maatstaf, waarover verschil van meening
vooralsnog mogelijk is, doch waarvan dit toch wel moet
vaststaan, dat hij geldt onafhankelijk van 's menschen wil,
a fortiori onafhankelijk van een tijdelijk en plaatselijk,
toevalliger wil van de meerderheid eener groep. De wil
immers, zelve het object, dat aan het recht getoetst
moet worden om al dan niet gerechtig te kunnen
heeten, kan niet tevens, hoe dan ook verveelvoudigd
gegroepeerd bron van dit recht zijn.
Toch is, ook naar onze meening, het meerderheidsbesluit niet geheel zonder normatieve waarde, al is deze
slechts zeer betrekkelijk. De eisch van eene absolute
gehoorzaamheid aan het besluit van een (in overeenstemming met de feitelijke verhoudingen al dan niet
gequalificeerde) meerderheid, biedt wellicht den praktisch
meest afdoenden waarborg voor orde, rust en vrede in
een groep van individuen met onderling uiteenloopende
belangen en begeerten ; m. a. w. het absolute gezag van
het meerderheidsbesluit zal in de meeste gevallen het
1) Windelband : Praeludien I I : Kritische oder genetische Methode ?
Bldz. 117.
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meest doeltreffende middel zijn ter handhaving der
rechtszekerheid. Orde, rust, vrede, zijn zelve echter geen
normatieve begrippen ; zij zijn slechts de uiterlijke kenmerken van een bepaalden toestand, welke ons niets
leeren omtrent de innerlijke waarde der in dien toestand
geldende rechtsregels. Ook bij de meest volmaakte
rechtszekerheid `veten we nog niet, of deze zekerheid
recht, dan wel het meest stuitende onrecht betreft. Wel
zijn orde, rust en vrede echter en hier blijkt het aanknoopingspunt tusschen de feitelijkheid van het rechtsrealisme en de normaliteit van het rechtsidealisme —
voorwaarde, ja onmisbare voorwaarde voor een duurzame
ontwikkeling van het geldende recht in de richting van
het gerechtfgheidsideaal. Zander de hechte basis der
rechtszekerheid is de verdere opbouw der gerechtigheid
een onmogelijkheid. Het absolute gezag van het meerderheidsbesluit, hoewel in zich zelve geen enkele waarborg voor gerechtigheid biedend, is dus voorshands het
best empirische middel om de ommisbare voorwaarde
te scheppen voor eene verbreeding en verdieping der
gerechtigheid , en aldus blijkt de, zij het zeer betrekkelijke, normatieve waarde van het meerderheidsbesluit.
Intusschen kunnen we, in verband met onze bezwaren
tegen het boven geciteerde antwoord van Mr. Kr. op
de, door hem zelve gestelde vraag, met deze beide
korte opmerkingen over het gezag van het meerderheidsbesluit gevoegelijk volstaan, daar ons voornaamste
bezwaar tegen dit antwoord niet dit gezag zelve geldt,
doch wel de onverwachte wijziging, welke de schr. in den
loop van zijn betoog aanbrengt tusschen hetgeen hij te
bewijzen had, en hetgeen hij weliswaar niet bewijst
doch althans tracht te bewijzen. Mr. Kr. heeft een algemeengeldige rechtsnorm geformuleerd (zie boven) ;
hij zelve stelt de vraag naar het bewijs van de absolute
bindendheid van deze rechtsnorm en het antwoord
luidt : het meerderheidsbesluit is absoluut bindend.
Bevredigd door dit antwoord zal de lezer alleen dan
kunnen zijn, indien, zonder nader bewijs, duidelijk
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is, dat het meerderheidsbesluit perse met de gevonden
norm in overeenstemming moet zijn. Is dit echter het
geval ? Geenszins. Tusschen het feit, dat een rechtsvoorschrift door de meerderheid van een volk is vastgesteld
eenerzijds en de vervulling van den eisch, dat door dit
voorschrift „elk lid der rechtsgemeenschap ten aanzien
van de verdeeling van de voorwaarden voor lust en onlust
gelijkwaardig" wordt beschouwd, „voor zoover hij niet
zelve de voorwaarden voor het ontstaan van bijzondere
lust en onlust heeft geschapen" en tengevolge van dit
voorschrift aan lederen burger „zoo veel lust en onlust
toekomt, als waarvoor elk de voorwaarden heeft gecreëerd", anderzijds, ligt geen enkel logisch verband. Het
is niet alleen denkbaar, doch het geschiedt dagelijks,
dat de meerderheid van een volk besluiten neemt, welke
allerminst met de rechtsnorm van den sehr. in overeenstemming zijn. Indien nu de eisch van gehoorzaamheid
aan het meerderheidsbesluit eenerzijds en de absolute
rechtsnorm anderzijds tot tegenstrijdige resultaten leiden,
welk van de beide normen praevaleert dan ? Het antwoord op deze vraag is bij den sehr. niet te vinden ; ten
aanzien van beide normen wordt de lezer verwezen naar
„het rechtsbewustzijn". Voor de aanvaarding van, en de
gehoorzaamheid aan het meerderheidsbesluit, schrijft
Mr. Kr. immers dat dit, „met het individueele rechtsbewustzijn van elk der burgers in overeenstemming is," 1 )
en ten opzichte van de absolute bindendheid van zijn
rechtsnorm verzekert hij den lezer dat „de functie van
het rechtsbewustzijn nu eenmaal zoo is" 2 ). Bovendien :
beide normen heeten absoluut, desniettemin zijn ze
tegenstrijdig.
De conclusie van ons, opzettelijk, eenigszins uitvoerig
onderzoek kan dus niet anders luiden dan als volgt :
Met toepassing van de empirisch-analytische methode
meent men uit het verzamelde historische rechtsmateriaal
1) Feit en rechtsnorm, t. a. p., bldz. 22.
2) Pos. Recht en rechtsbewustzijn. Bldz. 86.
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te kunnen concludeeren tot een algemeene wet van het
rechtsbewustzijn, waarbij men echter erkennen moet,
dat er
(al dan niet talrijke, di t laten we in het midden) uitzonderingen op deze wet zijn. Tegenover deze
uitzonderingen verheft men nu zijn empirisch geworden
wet tot een absolute rechtsnorm, m. a. w. men stelt het
zóó -- zijn van een grootsten gemeenen deeler uit de
onderzochte rechtsbewustzijnsverschijnselen als een volstrekt zoo behooren voor elk —, zonder uitzondering
tijdelijk en plaatselijk elk rechtsbewustzijn.

Op de rechtmatige vraag naar het bewijs van de volstrekte meerderwaardigheid van deze norm, volstaat
men aanvankelijk met het antwoord : dit is nu eenmaal
zoo, en ieder, die het er niet mee eens is laat zich bij zijn
oordeel door subjectieve overwegingen misleiden. Later
deze zelfde vraag op nieuw stellende, geeft men een betoog, waarin de vraag zelve niet beantwoord wordt, doch
de overeenstemming van een geheel andere absolute norm
met ieder's individueel rechtsbewustzijn gesteld wordt,
waarbij men voos bijziet : 1 ° . dat deze overeenstemming
niet alleen niet kan worden bewezen, doch uit de ervaring
de niet-overeenstemming kan worden aangetoond, 2°.
dat deze norm, als idee beschouwd, irrelevant is ten
aanzien der gerechtigheidswaarde, en dus als norm
onbruikbaar is, 3°. en bovenal, dat tusschen deze nieuwe
en de aanvankelijk geformuleerde norm tegenstrijdigheid
niet alleen denkbaar, doch ook feitelijk aanwijsbaar is,
niettegenstaande beide normen „absoluut" heeten.
We hebben trachten aan te toonen, dat noch Mr.
Boasson, noch Mr. Kranenburg geslaagd is in het vinden

van de absolute rechtsnorm, d.i. in de formuleering der
rechtsidee, evenmin als zij slaagden in het geven eenei
algemeengeldige definitie van het rechtsbegrip. Het was
de door hen gevolgde empirisch-analytische methode,
welke bij voorbaat de mogelijkheid van een bevredigend
resultaat uitsloot.
„Der juristische Empirisrnus", zoo schreef Rudolph
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Stammeer reeds in zijn „Die Lehre von dem richtige
Rechte" 1 ), „ist auf eine Induktion aus empirischen
rechtlichen Tatbeständen hingewiesen worden, durch
die man zur Gewinnung algenfeiner Rechtswahrheiten
gelangen könne. Allein durch eine Nebeneinanderstellung
und analytische Vergleichung vieler Willensinhalte, wie
die rechtliche es sind, kann doch höchstens ein Durchschnitt dessen festgelegt werden, was wirklich einmal
ge wollt gewesen. Ob dieses tatsächlich dagewesene
Wollen in seinem Inhalte richtig ist, folgt aus jener
Zusammenstellung noch gar nicht. Man könnte mit
demselben Rechte den Begriff der juristischen Person
dadurch bestimmen wollen, dasz man eine Induktion
aus empirischen rechtlichen Büchern vornähme." In
deze enkele woorden wordt de grondfout aangewezen
van elke empirische rechtsphilosophische methode.
In den aanvang van ons opstel wezen we er op, dat
de aanhangers der empirisch-analytische methode onder
de Nederlandsche rechtswijsgeeren, in hunne geschriften
den argeloozen lezer en dezen treft men bij wijsgeerige vraagstukken niet het minst talrijk onder juristen
aan in den waan trachten te brengen, dat de door hen
voorgestane methode, niet alleen onbetwistbaar de
Benige juiste is, doch dat de methode-strijd in de rechtsphilosophie eigenlijk tot een minder verlicht s erleden
behoort. Tegen deze voorstelling hebben we in dit opstel

verzet willen aanteekenen. We trachtten dit te doen in
een vorm, welke ook den niet-wijsgeerig geschoolden
jurist overtuigt, dat de empirisch-analytische methode
geenszins zoo „voor de hand liggend" is, als hun aanhangers dit wel verkondigen. Indien onze kritiek den
lezer misschien te negatief mocht voorkomen, dan kunnen
we hem slechts opmerken dat de apodictische wijze,
waarop de empirici-analytici hunne stellingen verkon-

digen ons uitteraard tot dezen vorm der kritiek noopte.
1) Bldz. 35.
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In zijn „Geistige Strömungen der Gegenwart", wijdt
Rudolf Eucken een hoofdstuk aan de tegenstelling
tusschen rationalisme en empirisme. Zijne conclusie
vangt hij aan met de woorden „Nach diesen Erörterungen
läszt sich eine schiedsrichterliche Würdigung der streitenden Gegner unternehmen ; sie wird zeigen, dasz jeder
bedeutende Wahrheitsmomente vertritt und sie seigreich
gegen den anderen kehrt, dasz er aber ins Unrecht gerät,
und die eigne Stellung gefährdet, sobald er bei sich allein
den letzten Abschlusz sucht."
Deze laatste zinsnede zij elken eenzijdigen aanhanger
van het empirisme ter overdenking aanbevolen !

THOMAS MORE EN ZIJN UTOPIA,
DOOR

Prof. Dr. J. LINDEBOOM.

Nieuw en onvergelijkelijk moge de revolutionaire
geest zijn, die tegenwoordig over onze wereld zweeft,
oud is de verdwazing, waarmee welmeenende hervormers
ook nu weer de utopie najagen als bereikbare werkelijkheid. welke bepaalde utopie het geldt is hierbij van
ondergeschikt belang ; tot op zekere hoogte zijn zij den
idealistischen revolutionair evenveel waard, zoo zij
maar eenigermate als projectie kunnen dienen van zijn
bodemloos optimisme, om niet te spreken van illusionisme. Maar de verschillende utopieën zelf, waarvan
zijn zíj de projectie ? Anders gezegd, en om ons tevens
te bepalen bij die éérie utopie, die aan alle andere den
geijkten naam gegeven heeft : welke is de geestelijke
achtergrond van Thomas More's Utopia, welk motief
moeten wij aannemen ter verklaring van dit veelgenoemde en weinig gekende boek ? De vraag ware nauwelijks de moeite van het stellen waard, zoo wij konden
antwoorden met eerre verwijzing naar More's „revolutionaire", of ook maar „democratische" gezindheid.
Zoo heeft Kautsky gedaan, en zoo doen de historischmaterialistische geschiedenis-verklarers, die met haast
naïef simplisme ons de problemen van het verleden introduceeren in een huiselijk jasje van hedendaagsche deno-
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minaties. Dan schijnt de Utopia wel geboren te zijn uit
den nood van tegenwoordige maatschappelijke hervormers, en waarom zou 't dan, omgekeerd, behoudens
ondergeschikte wijzigingen, niet tot lichtend ideaal
kunnen strekken voor ideaal-loozen van thans ? Want
dat dit laatste inderdaad gebeurt, bemerkt ieder, die,
met More's werk bekend, de melodie ervan herkent in de
toekomstmuziek eener gerevolutioneerde maatschappij.
Maar More was geen „revolutionair", doch veeleer een
traditionalist, en zijne Utopia geen schema eener nieuwe
maatschappelijke orde. Wat zij dan wel was, uit welke
gedachtenwereld zij voortkwam, wil ik trachten hier
uiteen te zetten ; bij mijn weten is het, afgezien van de
mislukte poging van Kautsky, nog niet opzettelijk gedaan.
More was in zekeren zin een officiëel persoon, staande
aan den vooravond van zijne intrede in hooggin staatsdienst, toen hij in 1516 zijne Utopia deed verschijnen,
een boek van vér-gaand radicalisme, schilderend een
in verre oorden liggender eiland-staat met republikeinschen regeeringsvorm en een maatschappelijk samenstel,
dat, met volkomen terzij d elP ting van alle Europeesche
traditie, rationeel geconstrueerd was volgens grondbeginselen van sociale rechtvaardigheid, verlichting en
tolerantie. \Vie eenigszins de geestessfeer van den aanvang der zestiende eeuw kent, ziet deze drie ideeën met
verbazing ten tooneele verschijnen. Het boek beleefde
spoedig menigen herdruk ; de schrijver schreed ondertuzschen voort op zijn officiëelen weg, bereikte de hoogste
staatsambten, eindelijk zelfs dat van lord-kanselier, en .
toonde zich geenszins een belijder van de maatschappelijke
en cultureele hervormingen, die hij in zijn boek had
aangeprezen ; hij bleef in die bewogen tijden een over-

tuigd aanhanger van alle „ancien régime", vervolgde
de ketters en had het woord tolerantie niet in zijn woordenboek staan ! Is 't wonder, dat men al spoedig de Utopia
heeft beschouwd als gene uiting van zijn speelsch vernuft, cene literaire aardigheid, die men beter doet niet
voor ernstig gemeend te houden ? Laat ons erkennen,
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dat hiervoor velerlei aanleiding bestond. More was een
grappenmaker, van wien zijne vrienden dikwijls niet
wisten of hij in scherts dan wel in ernst sprak ; men leze
er de prijzende levensbeschrijving over na, die Erasmus
aan hem wijdde in den vorm van een biografischen brief
aan Ulrich von Hutten. Ook de Utopia draagt een mystificeerenden trek ; het land Utopia elders door hem
Nusquama genoemd -- kan men volgens beide lezingen
met „Nergenshuizen" vertalen, oorspronkelijk stond
hem de naam Mentira -- leugenstad voor den geest ;
het volk der Achoriërs is een volk „van nergens". Zoo is
er meer ; in de aan Petrus Aegidius gerichte voorrede
en in een brief van 4 Dec. 1516 aan Erasmus steekt More
zelf den draak met zijn in het boek als ernstig voorgestelde Utopiërs. Daarbij was More een humanist en
leefde hij in de wereld van vereerders der „letteren" ; dat
was eene wereld van studie en opgewekt geestelijk leven,
van frischheid en durf, maar ook van mythologizeerende
kunstenmakerij, van grappige en quasi-grappige, pedante
imitatie, en 't zou geen wonder zijn wanneer More in
zijne Utopia een weinig-serieus bedoeld „literarisches
Gedankenspiel" in platonischen trant had geleverd.
Niettemin is More's werk, ondanks alle fratsenmakerij,
een te ernstig boek, dan dat wij het als „nugae" zouden
kunnen beschouwen -- ook al moet men voor dien tijd
bij het begrip „nugae" eene breedere marge openlaten,
dan wij tegenwoordig plegen te doen. Dat More een
,,farceur" was, is in zijne algemeenheid geen beslissend
argument ; bovendien, hij kon óók ernstig, zeer ernstig
wezen en vreesde soms de gevaren van de scherts ; er
bestaat van hem een schrijven aan Thom. Ruthal, als
inleiding gedrukt bij zijne vertaling der Dialogen van
Lucianus, waarin hij zeer principieel de vraag onder
de oogen ziet of dergelijk werk ook afbreuk kan doen
aan de geopenbaarde Waarheid. En 't zijn nog wel die
Lucianus-vertalingen, welke door Erasmus in bovenvermelden brief aan Hutten als bewijzen van zijn zin voor
scherts worden aangehaald ! In de tweede plaats
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belet de ernstige kritiek op feitelijke, met name genoemde
wantoestanden, om het werk zonder meer voor eene grap
te houden. De „held" van het boek, Raphael Hythlodaeus welke naam, eigenaardig genoeg weer, „praatjesmaker" beteekent , de man, die verre reizen deed en
daarvan kan verhalen, toetst de humane orde in Utopia
aan de maatschappelijke misstanden in Engeland ; dáár
zijn geen oorlogsinvaliden, slachtoffers van vorstelijk
imperialisme, die geen keus hebben dan tusschen vagebondage of hongerdood, geen „enclosures", waardoor
terwille van het gewin uit hooge wolprijzen bouwlanden
tot schapenwildernis worden gemaakt en nijvere bouwlieden tot bedelaars. En eindelijk blijkt More's ernstige
bedoeling duidelijker dan ergens uit de correspondentie,
door hem omstreeks het tijdstip van verschijning der
Utopia over en naar aanleiding van het boek gevoerd.
Het nalezen dier brieven voor een deel aanwezig in
de uitgave van More's verzamelde werken van 1689,
voor een groot deel ook te vinden in de door Allen zeer
toegankelijk gemaakte correspondentie van Erasmus —
is een eigenaardig genot voor wie met de wereld der
humanisten eenigszins vertrouwd is. Ook hier weer die
.

onafhankelijkheid, die durf en frankheid, die den echten

humanist kenmerkt, die lust om zich-zelf te zijn en met
tradities te breken en aan den anderen kant die belustheid op de instemming en toejuiching der mede„geletterden", die angstvalligheid om zich veilig geborgen
te weten binnen de sfeer der „admiration mutuelle"
van den humanistischen kring. Welnu, More, de onafhankelijke en onbevreesde, wacht bijna zenuwachtigongeduldig op de instemming der vrienden ; herhaaldelijk
spreekt hij . van zijne hoop, dat de „literati", maar ook
de mannen van openbaar ambt en staatsbestuur, zijn
werk zullen prijzen. En het feit, dat deze laatsten in
Utopia zullen lezen van het hooge aanzien, waarin daar
„de mannen van letteren en deugd" staan, terwijl adel
of afkomst zonder meer er als niets worden geacht, acht
More geen gering motief om hen gunstig te stemmen voor
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zijn boek. Hij heeft zich hierin niet vergist de humanisten-vrienden wisten trouwens wel zoo ongeveer wat
zij aan elkaar hadden ! mannen als Budaeus, Pirckheimer en Busleyden, om van Erasmus en van Petrus
Aegidius, den Antwerpschen magistraat nog te zwijgen,
hebben uit ernstige motieven de Utopia ten zeerste
geroemd. „Dat lezende, zult gij de bron leeren kennen,
waaruit voor staat en maatschappij het eigenlijke kwaad
opwelt", schreef Erasmus aan Wolsey ; en de kanselier
van Brabant Hiër. Busleyden sprak het onomwonden
uit, dat blijkens de Utopia alle kwaad stamt uit privaat
bezit en dat in communisme dé redding te vinden is.
Geen grap dus, maar een boek, dat de waarheid zegt,
zij 't ook hier en daar met een lachend gezicht. Karl
Kautsky, die in zijn werk over Thomas Morus en zijne
Utopia de schertshypothese verwerpt, zij 't ook op
ontoereikende gronden, heeft voor de ernstige bedoeling
van het werk gepleit --- en het in zijne voorstelling door
overmaat van ernst topzwaar gemaakt. Hier raken wij
de historisch-materialistische historici met hunne opvatting van de Utopia als een sociaal-economisch program
van staathuishouding, eene ideologische spiegeling van
economische processen, die in de diepten van het maatschappelijk leven zich bezig waren te voltrekken, een
voorbode van omwenteling in den ideologischen bovenbouw, die reeds niet meer beantwoordde aan de wordende
mentaliteit van nieuwe klassen en productiewijzen. Al
deze dingen klinken zeker gewichtig genoeg. Voor wie
den tijd van humanisme en renaissance wat nader kent
allicht té gewichtig al zal de wel-geoefende historischmaterialist hiertegen zeker de altijd bruikbare tegenwerping bij de hand hebben, dat hetgeen zich als ideologisch symptoom van geweldige economische veranderingen manifesteert, in het bewustzijn der manifestanten
nog niet altijd met dat groote gebeuren hoeft samen te
hangen. Och ja, dat lastige bewustzijn van persoonlijkheden ook weggeborgen in het onbewuste is het wel
Laat ons echter erkennen, dat, afgezoo handelbaar !
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scheiden van historisch-materialistische theorieën en
handigheden, voor de opvatting der Utopia als een program van staathuishouding en cultuur wel het een en
ander te zeggen valt. Boven wees ik op de kritiek naar
aanleiding van misstanden. I-Iet eerste boek der Utopia,
waarin I-Iythlodaeus met de onbevangenheid van den
wereldreiziger wantoestanden in Engeland en Europa
blootlegt en ze aan zijne Utopia toetst in het tweede
boek volgt dan, op aandringen der hoorders, de beschrijving van het geheel der Utopische heerlijkheden kritizeert doorloopend het bedorven maatschappelijk samenstel bij het begin der nieuwe geschiedenis. Ik noemde
boven de afkeuring van de oorlogen met hunne gevolgen
van vagebondage en armoede, de roof-economie der
landheeren en kloosters, die land en menschen lieten
opeten door de schapen ; daar is verder de afkeuring van
tyrannen-praktijken, van de geestelijke onvrijheid der
hovelingen, van de willekeurige en baatzuchtige muntverlagingen, van de onmenschelijke en ondoeltreffende
justitie, die niet begrijpt, dat zij zich vruchteloos tegen
symptomatische uitingen van maatschappelijke ontwrichting keert, en van nog zooveel meer. Tegenover
al dit schier ongeneeslijke kwaad verschijnen dan in
Boek II de instellingen der Utopiërs als de radicale, maar
eenige remedie.
Toch is daarmede More nog niet wat Kautsky
hem bij herhaling noemt de eerste communist, noch
is zijn boek volledig verklaard als ideologisch product
van een rijpend productie-proces. Daarvoor moet men,
om te beginnen, wat meer weten aangaande More's
waarlijk communistisch motief daarover beneden meer
----, en in de tweede plaats stevige bewijzen hebben, dat
de in het eerste boek der Utopia aangewezen misstanden
de symptomen zijn eener ten ondergang neigende productiewijze. Deze bewijzen nu zoekt men hij Kautsky
vergeefs. Een oogenblik kan men in den waan komen,
dat hij waarlijk moderne evolutie uit oud gebeuren bewijst bij nader toezien blijkt, dat hij zich het „bewijs" ge-
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makkelijk heeft gemaakt door het oude gebeuren onder
misleidend moderne benamingen ten tooneele te voeren.
Wanneer men eerst een humanist, hoogst modern maar
zeer onhistorisch, als een ,,methodisch denker" en als
een „ongeloovige" omschrijft, is het licht werk uit den
humanist More een hedendaagschen revolutionair voor
den dag te doen komen. En wanneer men het Engeland
van den aanvang der zestiende eeuw beziet in het licht
van klasse-tegenstellingen, van proletarische bewustwording, van verandering van productie-wijze, enz. enz.,
is het geen wonder, dat modern sociaal en economisch
gebeuren zich aan dat alles gemakkelijk laat opmerken
en dat historisch-materialistische theorieën zich zonder
veel moeite laten „bewijzen". Vooral niet, wanneer
naast deze fouten tengevolge van eenzijdigheid en vooringenomenheid als nieuwe optreden : tekort aan historisch
inzicht, gemis aan feitelijke historie-kennis, waardoor
men bij een bepaalden tijd die factoren veronachtzaamt,
die juist de eigenaardige en bijzonder-bepalende zijn.
In dit geval wil dit zeggen, dat Kautsky een schamel
inzicht toont te bezitten in wat juist het eigene en speciale
is in de maatschappelijke en cultureele verhoudingen
van het Engeland van More's dagen. Wie, als hij, de
principiëele en fundamenteele beteekenis der religieuze
factoren sedert, en tengevolge van Wiclif's optreden ten
eenenmale miskent, en de „Sozialgestaltung" der religieuze spanning voorbijziet terwille van dingen als bijv.
de ontdekking van een nieuwen zeeweg waarmee ik
de beteekenis van dit laatste geenszins wil ontkennen ,
die heeft de historische verhoudingen scheef getrokken,
maar zal er ook weinig anders dan scheeve resultaten
uit kunnen te voorschijn brengen.
Boek I en II der Utopia staan bovendien niet zonder
meer in de verhouding van diagnose en remedie. Zij maken
wel, en volgens de bedoeling van den auteur, dezen indruk,
maar dit is niet overeenkomstig de wordingsgeschiedenis.
Het tweede boek is hetgeen trouwens reeds van oudsher
bekend mag heeten geschreven vóór het eerste. Dit
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laatste werd geschreven met een zeer speciaal doel:
om nam. den koning, die More in staatsdienst begeerde
te zien, niet in het onzekere te laten omtrent drijfveeren
en gezindheid van zijn toekomstigen hoogen staatsambtenaar. More ambiëerde die eervolle loopbaan niet ; zijn
onafhankelijke aard, zijn verlicht standpunt van renaissance-denker, zijn klassieke republikeinsche zin en afkeer
van tyrannen-bewind, dat alles deed hem de eer van het
hofleven geringer achten dan zijne onafhankelijkheid ;
daarbij was hij te kritisch aangelegd en te humaan voelend
om niet te begrijpen, dat onrecht van hoogerhand in
hem geen handlanger, maar eerder een tegenstander
zou vinden. Zoo werd het eerste boek der Utopia geschreven als Bene rechtvaardiging van zijne overtuiging ; het
reeds voltooide tweede deel, dat op Bene inleiding lag
te wachten, bood hem de gelegenheid niet al te opzettelijk zijne denkbeelden wereldkundig te maken. Deel II
ware allicht ook uitgegeven buiten I om, maar leverde
hem nu meteen gene goede afsluiting, en tevens Bene
soort camouflage, voor het concrete doel van deel I.
Natuurlijk doet dit alles niets af aan het diepere verband
der beide deelen, als zijnde uitingen van éénzelfden geest,
maar het tweede kan toch bezwaarlijk meer worden
gezien als het communistische antwoord op de sociale
en politieke problemen, die More in het eerste had gesteld.
Deel II wordt zoodoende weer meer de zij 't ook
ernstig bedoelde - fantasie, die geen directe en noodzakelijke consequentie is van de in deel I gegeven probleemstelling.
Trouwens, ook de feitelijke toestanden in Engeland
bij het begin der zestiende eeuw kunnen ons leeren, dat
wij het eerste boek der Utopia niet voor meer moeten
houden dan het is, dat wij er niet moeten uithalen, wat
er niet in ligt noch liggen kan. Wij kunnen er in lezen
het verzet van den renaissance-staatsman tegen vorstentyrannie, de idealen van den klassiek-gevormden denker
aangaande den waarachtigen regeerder, die wij trouwens
ook reeds eerder, de latere middeleeuwen door, kunnen
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beluisteren men denke aan Thomas van Aquino !
En de omstandigheden gaven More wel aanleiding tyrannie te duchten ! Maar men leze in de Utopia geen
melodramatische weergave van Engeland's economische
en maatschappelijke ellende, die dan voor den historisch-materialist als automatisch in More's denken het
communistisch idealisme in beweging zou brengen.
Om de eenvoudige reden, dat die groote ellende alleen
in de fantazie van Karl Kautsky bestaat ! Op z'n best
kan men zeggen, dat Engelands ellende door hem is
ge-antedateerd. Historische economen als Thorold Rogers
en Cunningham doen ons het Engeland van het eerste
kwart der zestiende eeuw nog als „merry old England"
zien, als een land in de „golden age". Wat Engeland in
„the golden age" economisch beteekende, leeren ons
kroniekschrijvers als Fortescue. De groote maatschappelijke en financiëele inzinking is eerst later gekomen,
toen More's boek al lang geschreven was. Dat bewerkten
de despotische, tyrannieke maatregelen van den weerzinwekkenden Hendrik V I I I : de opheffing van de
kloosters in de jaren 1535 1539, de geld-depreciatie

tengevolge van roekelooze gehalte-verlaging der munt
in 1543, de verbeurdverklaring van gilde- en corporatiebezittingen in 1545. Het waren de geweldige economische
gevolgen dezer verkeerde, of op z'n best verkeerd toegepaste diep ingrijpende maatregelen, die Engeland na
zijn „golden age" in een tijdperk van steeds grooter
ellende brachten, van armoede, lage loonen en slavernij.
Niet de economische misere leidde tot de Reformatie ;
eerder zou men kunnen zeggen, dat de Reformatie —
zoo men dit woord althans gebruiken wil voor Hendrik
VIII's ijdele en baatzuchtige hervormingsmaatregelen
economische misere ten gevolge had. En de schapen dan,
en de afgedankte soldaten ? Wat de laatsten betreft,
zij vormden een chronisch kwaad, alle eeuwen door, en
er is niets geen aanleiding te meenen, dat zij omstreeks
1515 zoo in tal en last zouden zijn toegenomen, dat zij
de machthebbers tot acute wanhoop brachten. Het komt
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mij dan ook voor, dat More in boek I der Utopia deze
kwestie meer tel: sprake brengt ons aan een treffend voorbeeld den gulden en humanen regel te demonstreeren :
voorkomen is beter dan (hardhandig) genezen, dan dat
hij het bankroet eener maatschappelijke orde er mee wil
aantoonen. En wat de schapen betreft, och, daarin is
zoowel door More als, en vooral, door subjectief georiënteerde napraters, niet weinig overdreven. Niet alle
„enclosures", omtuiningen van weidegrond, hoefden
gevolgen van pauperisme na zich te sleepen, gelijk Rogers
heeft aangetoond ; de klacht over de „enclosures" was
trouwens zoo oud als de vijftiende eeuw en geenszins Bene
uiting van acuut gevaar. I)e ontegenzeggelijk schadelijke
gevolgen waren plaatselijk beperkt en vonden compensatie in nieuwe of uitgebreide bedrijven, • zooals in de
wolindustrie ; hier kwamen arbeidskrachten vrij, ginds,
in de zich in deze Lijden ontwikkelende scheepvaart,
werden ze gevraagd. Het was toen nog geen tijd van
economische depressie en arbeidersellende ; die kwamen
daarna.
Er blijft zoodoende niet veel over van de Utopia als
nieuwe ideologie, geboren uit economischen nood en
materiëele veranderingen. Zou Kautsky daarom in zijn
boek met Duitsche zwaarwichtigheid de historisch-

materialistische beschouwingswijze der Utopia aannemelijk hebben trachten te maken door lange uiteenzettingen over sociale en maatschappelijke verhoudingen
in zestiende-eeuwsch .... Duitschland, die weinig zoden
zetten aan den Engelschen dijk ?
Voor Bene grap zonder meer is More's werk te zwaar
van ernst, voor de rol, door Kautsky's doctrinarisme
er aan toegedacht, te licht van structuur. Maar welk
is dan bij die structuur wel het leidend beginsel geweest,
met name bij die van het tweede boek daar immers
het eerste voldoende uit de omstandigheden valt te
verklaren ? Want het feit blijft toch maar, dat wij hier
een geschrift hebben, vol van velerlei ketterij, door een
O. E. XX 11
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allerminst „kettersch" man opgesteld. In hoeverre heeft
hij in zijne republikeinsche, rationeel communistische
beschrijvingen, in zijn rationalisme en deïsme eene overtuiging uitgesproken ? Waardoor werd. More geleid toen
hij, om slechts één ding te noemen, niet verheerlijking
den humanitairen „Mytllra"-dienst der Utopiërs beschreef,
die geenszins voor eenige geopenbaarde religie, zelfs
niet voor het Christendom, hoeft onder te doen ? Hoe
kunnen wij ons eenigszins verklaren, dat de vervolger
der Protestanten, de zalig-verklaarde Thomas Morus,
twee eeuwen vóór de Aufklärung de tolerantie predikt ?
Men kan de zeer goedkoope verklaring te hulp roepen,
dat More eigenlijk de consequenties van zijne fantastische
humaniteit niet aandorst. „His Utopia was him a vision,
and melted into thin air in his brain as he stood face to
face with the realities of life" (Sidney Lee). Inderdaad
al te goedkoop ; More was een reëel mensch, die met
beide beenen op den werkelijkheidsgrond stond en de
gewone dingen des levens niet uit het oog verloor, ook al
deed hij aan „de letteren". Of hij dan niet wat kan zijn
bijgedraaid, toen de praktijk zijne ernstig bedoelde —
theorieën toetsen ging ? Wij doen goed hierbij te denken
aan de mentaliteit dier dagen, die het mogelijk achtte,
dat iemands individueele overtuiging terugtrad voor de
groepsovertuiging ; men maakte eigen meening ondergeschikt aan de meening der groep, zonder nochtans van
eigen meening afstand te doen of zich voor het innerlijk
forum aan dubbelhartigheid of veinzerij schuldig te
maken. G. Simmel heeft daar in een boek, waarop ten
onzent door Dr. H. A. Enno van Gelder de aandacht is
gevestigd (N. Theol. Tschr., '20, 53), lezenswaardige
dingen over gezegd. Zeker was het voor den verlichten
zestiende-eeuwer mogelijk, dat hij persoonlijke overtuiging
van tolerantie bijv. en groepsovertuiging i. c. van
intolerantie --- naast elkander handhaafde en in laatste
instantie het intolerante traditionalisme der groep liet
praevaleeren boven theorieën van verdraagzaamheid
en verlichte humaniteit. In dit verband wordt het begrij-

THOMAS MORE EN ZIJN UTOPIA.

235

pelijk, dat de Utopia aanvankelijk alleen in het Latijn
gedrukt werd, en dat eerst vele jaren na More's dood,
in 1551, eene Engelsche vertaling verscheen.
Maar al zou daarmee het „bijdraaien" woord met
een voor dit geval beslist veel te ongunstigen klank —
van den auteur zijn verklaard, de vraag naar het hoe en
vanwaar zijner persoonlijke overtuiging, welke in dat
geval onveranderd blijft ook onder eene afwijkende
groepsovertuiging door, blijft niet minder klemmend.
Persoonlijk heeft deze legitimist dan toch maar een platonisch communisme gehuldigd, persoonlijk beleed hij een
achttiende-eeuwsch deïsme, zag hij de relatieviteit aller
godsdiensten, waardeerde hij in Christus weinig meer
dan een voortreffelijk zedeleeraar, en prees hij utilistisch
eene natuurlijke deugdzaamheid als het ware aan. Ja,
de wijze, waarop hij in Utopia over God spreekt, mag
veilig pantheïsme worden genoemd.
Uit den aard der zaak is deze kwestie voor de katholieke
bewonderaars van More het moeilijkst. Typisch blijkt
dit uit de uitlatingen dienaangaande van zijn besten
biograaf, den Roomsch-Katholieken geestelijke F. E.
Bridgett, die in 1891 een belangrijk boek over hem schreef,
waarvan in 1913 een nieuwe druk verscheen. Wanneer

men Bridgett over More's deïsme en communisme hoort,
dan zijn er geen oneffenheden en moeilijkheden, alles
is gladgestreken. „There is a voluntary communism,
which the Church had ever approved .... More merely
supposes this to be adopted by a whole nation" ; „More
is describing purely natural and unrevealed religion",
en dit „beautiful deïsm of the better classes is excellent
preparation for Christianity". Ja, maar, zoo heeft More
't niet bedoeld, tenminste niet in zijne Utopia, en of de
Kerk altijd zoo zou hebben opgehad met het „voluntary
communism" der Utopiërs 7 'k Denk, dat de belangstelling en toewijding, waarmee Domela Nieuwenhuis
het indertijd in de „Internationale Bibliotheek" (Amst.
1903) propageerde, voor de Kerk wel eenige aanwijzing
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zou kunnen wezen, dat zij 't van dát communisme niet
hebben moet !
Daar zijn trouwens More's eigen uitlatingen, en de
uitspraken van anderen in hunne briefwisseling, die ons
leeren wij zagen 't boven dat 't den auteur met zijne
theorieën hooge ernst was. Ik deel er nog één mede, van
niemand minder dan Budaeus, welke een eigenaardigen
blik geeft op den achtergrond van het denken dezer
humanisten. Budaeus dan heeft in een brief aan Thomas
Lupsetus felle kritiek geuit op pauselijke en kerkelijke
inzettingen, die in het licht van den norm van „evangelischen eenvoud" niet kunnen bestaan, en zoowat den
draak gestoken met het natuurrecht, dat den wereldschgezinden zoo'n gemakkelijk voorwendsel aan de hand
doet, om, met een beroep op de van de schepping af
dateerende wereldorde, kalm door te gaan met vergrooten
hunner goudstapels. Maar, gaat hij door, Christus, de
regelaar van alle bezit, heeft den zijnen Pythagoraeïsche
gemeenschap en liefde nagelaten, en een Ananias, die
zich aan de wet der gemeenschap vergreep, door bestraffing tot een voorbeeld gesteld. Da.t beteekent eigenlijk
eene nietigverklaring van al die wetboeken van burgerlijk en later pauselijk recht. Maar in Utopia is op wonderlijke wijze oud-Christelijke zede en oorspronkelijke wijsheid bewaard gebleven in gelijkheid, rechtvaardigheid
en vrede.
Het is dat natuurrecht, waarvan hier sprake is, hetwelk ons de geesteshouding van een More beter kan doen
begrijpen. Dat kennis van de groote rol, die de leer van
het natuurrecht in middeleeuwen en nieuwe geschiedenis
speelde, ons een verhelderend inzicht kan geven in oude
cultuurproblemen, heeft Troeltsch ons in de laatste
jaren op menig punt duidelijk gemaakt. Het komt mij
voor, dat ook hier het natuurrecht ons helpen kan. Wat
was dat natuurrecht ? Zeer eenvoudig samengevat :
oorspronkelijk de redelijk-zedelijke wereldorde der Staïcijnen, later door het Christendom, toen dit zijn wereldloop begon, overgenomen en met Tien-geboden wet en
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Bergrede-geboden vereenzelvigd. Zoodoende werden de
natuurlijke en maatschappelijke instellingen dezer
wereld gesanctioneerd als uitingen van de goddelijke
wereldorde. Toch lag hierin voor de kerk eene moeilijkheid, die immers óók tegen6ver de wereld wilde staan,
soms in scherpe tegenstelling, en een koninkrijk nastreefde,
dat niet van deze wereld zou zijn. Het gevolg was, dat
het na tuurrecht in twee vormen uiteenging, onderscheiden maar niet scherp gescheiden, en in deze eigenaardige
tweeheid lag het bruikbare, maar ook het verwarrende
der natuurrechtelijke beschouwingen. De eene vorm was
die van het absolute natuurrecht, de zeer volkomene
zedelijke wereldorde van vóór den val, de aurea aetas,
waarop de wet van Christus was ingesteld ; dit absolute
natuurrecht onderscheidt streng hemelsche orde en aardsehe, maatschappelijke verdorvenheid en transigeert niet.
Het relatieve no tuurrecht daarentegen staat waardeerend
tegenover de wereld, ziet de goddelijke orde in natuur en
maatschappij Cok fl A den val, kan daardoor zeer veel
laten gelden, en hoewel het in de „lex Christi" de
grootste vervolkoming der natuurwet ziet, acht zij
tusschen deze en de natuurrechtelijke orde geen absoluten
strijd zonder meer aanwezig : „gratia praesupponit et
perficit naturam". Het is duidelijk, dat het absolute
natuurrecht, rigoristisch, ascetisch, om -zoo -te-zeggen uit
één stuk, licht onvruchtbaar buiten de wereld staan
blijft, terwijl daarentegen het relatieve de mogelijkheden
bezit om praktisch met en in de wereld te werken, maar
ook om met die wereld af te glijden en haar „gelijkvormig te worden". Hier lagen voor de kerk, die met het
natuurrecht beheerschend en regelend kon domineeren
over wereldsche verhoudingen, groote gevaren ; in
theorie moest zij als-'t-ware het relatieve natuurrecht
steeds toetsen aan den strikten norm van het absolute,
in de praktijk kwam het vaak tot een aanpassen van
den absoluten regel aan de relatieve verhoudingen.
Dit laatste gebeurde echter niet zonder protest van
vromen zoowel als van ketters, en juist het land van More
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had die protesten luid en zonder terughouding hooren
klinken uit den mond van den opstandigen Wiclif. Hij
toetste de kerkelijke macht zijner dagen die hij bovendien niet meer in onverbrekelijk verband met de wereldlijke dacht — aan de kerk van den apostolischen tijd,
en verwachtte alleen nog heil van hervormingspogingen
vanuit het wereldlijk gezag, mits dit zich liet leiden door
de ongetroebelde beginselen van het absoluut natuurrecht, door de „wet van Christus". Zoo kwam hij tot het
formuleeren van een programma van eischen, dat zoowel
op kerkelijk als op wereldlijk gebied geldigheid zou hebben
en toepassing zou moeten vinden ; vandaar leuzen van
„christen-socialisme", die nieuwe, revolutionaire idealen
voor kerk en maatschappij in één belichaamden. Voor
hem bestond geen zoogenaamd eigendom ; God alleen
heeft eigendom, de menschen slechts beheer, hoogstens
bezit ; het zoogen. eigendom is gevolg van den zondeval
en de heerschappij der zonde. Daarom zal men bij Christus
en de apostelen van geen eigendom gesproken vinden,
en mag er ook in het tegenwoordige geen sprake van zijn
in eene wereld, die met Christus d. i. met het absolute
natuurrecht -- ernst maakt. Onomwonden klonk daarom
de eisch, „dat alle goederen gemeen behooren te zijn".
Praktisch vond dit Wiclif'isme Bene toepassing in het
instituut der „poor priests", de arme priesters of Lollarden, die fanatieke revolutie-predikers der latere middeleeuwen, \vier revolutionaire gezindheid men nimmer
volkomen zal kunnen begrijpen, tenzij men de revolutie
van maatschappij én kerk in één beschouwt. Wereldhervormers in veel-omvattenden zin waren deze Lollarden al evenzeer als hedendaagsche bolsjewieksche
agenten dit zijn, en het radicale hunner eischen deed
voor dat der laatsten weinig onder. Aan den anderen
kant worde niet vergeten, dat de eigenaardige middeleeuwsche waardeering der armoede als heiligheid aan
deze extremisten een voorsprong verleende in de ontvankelijke gezindheid der massa, en dat niet alleen een
buitengewone materiëele nood, maar ook Bene bijzondere
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mentaliteit, eene typische beschouwingswijze van rijkdom
en armoede, den rijkdom bovenmate verwerpelijk deed
achten. De arme genoot niet slechts Christus' bijzondere
gunst, hij wás Christus ; oppositie tegen rijkdom en bezit
kon zoodoeride uiting van vrome overtuiging zijn. Speciaal
voor Engeland geeft „de Dialoog van den rijke en den
arme" daarover belangrijke dingen te lezen, alsmede
de kroniek van Thomas Walsingham.
Geheel nieuw waren deze christelijk-communistische
theorieën geenszins, doch de beginselen van Wiclif en de
zijnen hieven ze uit de romantische sfeer der onreëele
speculatie, waarbij men zich al te veel met een hiernamaals troostte en suste, in de werkelijke wereld van
actieve verwachting en daadwerkelijk idealisme. Het
Engeland van n Wiclif, waarop hij zelf zoo grooten
invloed heeft geoefend, heeft door de propaganda van
wat wij thans absoluut natuurrecht kunnen noemen,
op de wijze dier tijden reeds eerie u topie tot werkelijkheid
zien naderen. Min of meer georganizeerde bewegingen
van opstand en verzet liepen wel te pletter, maar de
gedachte bleef, voedsel gevend aan strevingen naar
vrijheid en emancipa tie, aan politieke en religieuze
bewustwording, en daardoor ook in de hand werkend
een verzet tegen de kerk, die aan dat streven het meest
in den weg stond. Zoodoende werd Engeland op de
reformatie voorbereid. Kautsky heeft volkomen gelijk
wanneer hij den draak steekt met de voorstelling, die
de Engelsche reformatie uit de liefde-grillen van een
Hendrik VIII laat ontstaan, maar daarom behoeft de
diepere grond ervan nog niet van louter materiëelen
aard te zijn. Integendeel, juist de Engelsche geschiedenis
leert den zeer bijzonderen samenhang van stoffelijke en
geestelijke motieven.
Deze kritische, protesteerende gezindheid van hen,
die niet buiten den invloed van het absolute natuurrecht
waren gebleven, kreeg nu nieuwe beteekenis, waar die
invloed samenwerkte met de geestesgesteldheid van den
humanist. Natuurlijk dat de humanist die gezindheid
-
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waardeeren en accepteeren kon, maar hij deed dat op
zijne manier. D. w. z. dat de klassieke belangstelling van
iemand als More voorál greep naar den stoïschen, paganistischen kant van het absolute natuurrecht, dat zijn klassicisme voorál verheerlijkt staarde op de „gouden eeuw"
an vóór den val, waarin men als norm en absolute waarde
even gaarne, ja, liever, de ratio waardeerde als de wet
van Christus, die wel goed was, doch waarmee papen
en monniken ook, en zoo weerzinwekkend vaak, manoeuvreerden. We zagen het in Budaeus' woorden : „lex
naturae" --- d. w. z. de absolute, niet de relatieve ! —
en „lex Christi" vloeien ineen, maar met het accent op de
eerste ! More nu was humanist ; dit verklaart veel, bijna
alles ! Men moet dan natuurlijk beter inzicht hebben dan
Kautsky in wat het kenmerkende van den humanist
is ; dit is geenszins het „methodisch denken", zooals
hij beweert de humanisten waren allerminst methodisch ! dát waren de scholastieken -- maar de geneigdheid
om het paganistische te laten wegen boven het Christelijke. En nergens kon dit gemakkelijker, en met grooter

effect, dan op het terrein van het absolute natuurrecht
met zijn paganistischen ondergrond ! Zoo zien we bij
die humanisten, in wie sociale belangstelling leefde —
zooals ongetwijfeld bij More het natuurrecht en zijn
toekomstdroomen de brug vormen van het Christelijke
naar het rationalistische, van het traditionalistische naar
het revolutionaire. Zij hebben dit zelf niet geheel begrepen,
en voorzoover ze het begrepen zich gemakkelijk geschikt
in de tweeheid van groeps- en persoonlijke overtuigingen.
De fijne geesten dier tijden leefden, naar de bijzondere
geaardheid dier tijden, op hunne wijze hun dubbelbestaan!
Maar de later komende ziet den kosmisch-sociologischen
Christus terugtreden achter een moralizeerenden, voorbeeldigen Christus, bemerkt dat het kanonieke natuurrecht der middeleeuwen wijkt voor het rationalistisch
natuurrecht van den nieuwen tijd, en hoort reeds de
Aufkl äruigs-geluiden van tolerantie, eclecticisme, naturalisme, utilisme. Van al deze is het tweede boek der Utopia
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vervuld ; het praeludeert op Rousseau, Voltaire, Lessing,
Stuart Mill. Daarom doen ook weinig boeken uit ouden
tijd zoo „modern" aan als More's meesterwerk. Men leze
slechts het hoofdstuk „Over het reizen der Utopiërs"
in het tweede boek.
De More van het absolute natuurrecht, daarbij man
van hooge zedelijke kwaliteiten, moest warm voelen voor
Bene wereld van rechtvaardigheid, broederschap en gelijkheid ; de humanist More kwam er licht toe de rede als
leidend beginsel in die wereld boven alles te stellen, e n
zoo c ut e „Sozialgestaltung" van zijn ideaal te scheppen,
hetwelk door en door rationalistisch en moralistisch alle
mogelijke ketterijen van deïsme en natuurlijke religie
verheerlijkte. En zeker te goeder trouw meenend, dat hij
als „bon catholique" redeneerde, was hij niettemin met
zijn fantasie-gewrocht zijn tijd minstens twee eeuwen
vooruit. Aan More zien wij den overgang van Christelijk
op rationeel natuurrecht gedemonstreerd. Maar het
rationeele overweegt reeds. Zijne Utopia ademt meer de
achttiende'eeuwsche rede dan de Christelijke liefde. De
abstracte begrippen van broederschap en gelijkheid
staan er in het eerste gelid, de vrijheid komt kreupel
achteraan. Want in het autoritaire Utopia komt de vrij.

heid, de echte, levende vrijheid, „de vrijheid van den
Christenmensch", wel erg in verdrukking, zoowel maatschappelijk als religieus ! Daarin hebben More's schepping
en de ter kwader ure verwerkelijkte utopie van Lenin
elkander niet veel te verwijten.
Eene vergelijking tusschen beide ware leerzaam, maar
valt buiten het bestek van dit opstel. Een niet weg te
redeneergin verschil blijft : dat More met één been blijft
staan in de wereld van Christelijk natuurrecht. Zoodoende
is het voor de Roomsch-Katholieke kerk weliswaar een
krachttoer, maar geen onmogelijk werk geweest, den
lord-kanselier, die aan het oude geloof trouw bleef, weer
over de streep te trekken tot binnen den kring der zaligverklaarden. Aan den anderen kant blijft zijn boek een
fortuintje voor den rationalist en den „vrijdenker" van
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later. Duidelijk teekent de lijn zich af, die van Utopia
te volgen is over Baco's physisch-empirische fantazie
„Nieuw-Atlantis" en Campanella's „Zonnestaat" met
zijn monistisch eclecticisme, zijn zuiveren zonnedienst
waar liefde voor goede teelt heeft te zorgen, naar de
utopieën van den nieuwen en laatsten tijd. Menigeen
zal, die lijn nagaande, daarbij teleurstelling gevoelen
over het feit, dat moderne utopisten de waarheid vergeten in het woord van den wijze, dat „het ideaal de
onmogelijkheid is, waardoor het leven mogelijk blijft".

PAN
DOOR

Mr. P. OTTEN.

1.

„Achter het babblen van de beek,
Waar reeds de schaduw van den nacht
Begint, neurt aarzelend en week
Een nymfes tem en lokt en lacht
Maar ziet, ben ik het zelve niet,
Is 't niet mijn eigen bloedstem en
Een echo van het diepe lied,
Waarin ik meest verlangend ben
Van uit een hoogen perelaar
Waar gouden bloesems sneeuwen, klinkt
Het afscheid vals een merelaar
Den avond toe, die langzaam zink-t.
Maar is het niet mijn eigen schoon,
Dat roept naar 't dalen van de zon
En klaagt uit sneeuwen bloesemkroon
Den weemoed, dien het eenmaal won ?
En zoo het ruischen van den wind
En zoo de deining van het meer
En zoo de stilt' --- in alles vind
'k Het leven van mij zel ve weer.
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Zóó peilt de ziel den eigen grond
In 't verre, dat een ander is,
En roept uit meen'gen vreemden mond
Haar eigen vreugde en droefenis.
Zoo gaat mijn diep verlangen uit
En vindt de wereld schoon en ree
En wordt in vele dingen luid
En zingt en zingt
en ik zing mee".

II.
„Zoo stil en eenzaam is het hier,
't zonlicht laag ten heuvelkammen
Nu
'k Een wijsje op mijn syrinx sier
Met vlugge, parelende gammen.
Het deuntje wappert door de lucht
Zooals een kleurge `lag bijwijlen —
Soms lijkt het op een vlinder-vlucht,
Wen ze om de bloemen ijlen.
En immer zoeter klinkt mijn lied
Dat ik het keure en schoon berade ! —
Want zing ik voor de schoonste niet,
Mijn dartele najade ?
Haar ronde kin rust up mijn knie ;
Het hoofdje luistert, zoet bewogen,
Naar 't deinen van de melodie
En staart met wijde oogen,
Met groote, zeegroene oogen klaar,
Die vreemd en diep en raadslig pralen,
Onder de pracht van 't gouden haar
Ira 't rood der late stralen,
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Zoo schijnt haar lokkende gezicht,
Be` ange' in aandacht en verlangen,
Heel naar mijn rietfluit heen gericht,
Al resten zonnegloed te vangen.
Over dien goudblos zijn gespreid
Twee dunne, blauwe schaduwbandjes
Der versehe loten, waar ze op bijt
Met felle, witte tandjes
het zonlicht daalt
Het lied is uit
Achter de donkre lijn der wouden ;
Een verre, rechte popel praalt
En houdt zijn top nog gouden.
Alleen een ritselende ree
Die in de koele kreek komt drinken,
Is hoorbaar. Blank op de oude stee
Staat Venus weer te blinken,
Nog schijnt de slanke nymf geheel
In diepe mijmering bevangen.
Of ze immer luisterde en er veel
Van 't lied in hare ziel bleef hangen.
Dan breekt de zachte ban, die lang
Ook mijn verwonderd hart bekoorde,
En luider roept bloeds duistre drang
Zij fluistert zoete woorden,
En brengt mijn hand nabij haar mond
Heur adem waait er over henen —
Dan lacht ze, bijt mijn vinger wond,
en is verdwenen''.
Veert op
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„Heil ! Door de luidloos trekkende volken
Der schaduwdonkere, nachtlijke wolken
De eindlooze langzaam schuivende schaar
Zijgt nu het maanlicht :
Het duistere aanzicht
Der wereld verheldert
de nacht wordt klaar.
Het meer gaat open, waar zilveren glanzen
Naar 't windebeweeg op de deining dansen
En rietvlaggen blinken in blanken gloor.
En in de nevlen
Tusschen de heuvlen
Breekt een guldene schemering door.
Geheimvol rijst een teeder geluiden
Ter donkere rust van de warrige kruiden
En diep in het riet waart een ritseling.
Door maanhelle weide
In 't loofbosch verglijden
Witte gestalte' in omstrengeling.
Van uit een grillige dennengroep
Klinkt schril en klagend een uilenroep.
Een boschkat sluipt door het slapend gras :
Haar oogen fonklen
Als felle karbonklen —
Een meerkoet, verschrikt, vlucht snel naar zijn plas.
Achter het vreemde leven in 't loover,
Achter 't struweel v an den boschrand, over.
De eenzame heid' om den heuveltop,
Dreunt in de velden
Een immer versnelde
Nymfenv ervolgen de faunengalop.
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't is ovetal
Verlangen waart om
Vlak bij mij maakt in een schemerig dal
Een blank-ranke arm een lokkend gebaar,
Tragelijk reikend,
Dan weer wijkend
Achter de schut van een hazelaar.
Maar na een korte, razende jacht
Door 't takkengewar van den blinden nacht,
Zijn wij gebed cp den mossigen grond
In welkende blaren
En veerenden varen
En drink ik den lust van een duisteren mond.

De nacht wentelt voort. Ziet, boven den rand
Van het verlaten heuvelland
Het doodlijk vermoeide, trage gaan
Van de gekantelde,
Mist-cnimantelde,
Bleeker geworden, mindrende maan !
Dan wordt de wereld langzaam donker.
alleen het geflonker
De goudglans gaat dooven
Van Wega, die in het westen mart,
Schijnt in het water.
En even later
Zijn 't woud en het meer weer stil en zwart".
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IV.
„En nooit was in mijn hart verlangen wakker
Als deze vroege lente, nu de dag
Zachtaan uitdoofde op cdcn verstilden akker
Onder der `erre meeilen week beklag.
Nog brandt mijn mond van de bewogen kussen,
Waartoe begeeren onze lippen dwong.
Nog hoor 'k uw lage fluisterstem, die tusschen
Mijn tanden door lokkend van lusten zong.
Nog zijn mijn leden lam van 't wilde spelen
Onder den vogelkers in 't wijkend mos
En ruik ik, zwoel, den geur van uw fluweelen,
Welige lokken, van den haarband los
Nu is de hemel stil en grijs van regen,
Die in den avcncl nog te vallen schroomt.
Mijn voet doolt langzaam langs de leedge wegen,
Voorbij de poel, waar 't water roerloos droomt.
Verlangen waakt en waakt als nooit te tioren
En roept uw naam met martlend ongeduld.
Maar 'k weet, als gij mijn bede zoudt verhooren —
Verlangen bleue en immer onvervuld.
Daar is geen mond, die mijne kan verzaden
Hoe zijn de meerlen klagend !
en geen lust,
Die tusschen uchtend en nieuw dageraden
Mijn wond verlangen sussen kan tot rust.
Wat zoekt mijn hart in 't warme zonnestoven,
In schemering
wat zoekt het over nacht ?
Zijn het de nymfen, die genot beloven ?
Zoekt het muziek, die beurtlings weent en lacht
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De heenilen, die het alles overwelven ?
Het bonte schoon van aardes bloemge sprei `?
Zoek ik een God of slaapt het. in mijzelven ?
Is \\ at het verste lijkt, het meest nabij
?

Nu is het stil, nu dat de meerlen zwegen
En ik het ritslen van mijn schreden doof.
En eindlijk zijgt de onzichtbre, lauwe regen,
Zacht ruischend op het roerelooze loof,
Dat aemloos schijnt in 't diepgewonden duister.
Waar zal ik heen in dezen lentenacht ?
Ik, Pan, de blijde Pan, ben droeve en luister
Naar 't luwe reegnen op de blaên en wacht
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XXVII.
Engeland's zorgen.
Twee jaar geleden, toen de oorlog eindigde, werd
algemeen het Britsche Rijk beschouwd als de overwinnaar bij uitnemendheid. Frankrijk had zich heldhaftig verdedigd, maar bloedde uit duizend wonden
en zou jaren behoeven om er weer bovenop te komen ;
Amerika had den beslissendere stoot helpen geven, maar
telde overigens nauwelijks tot de overwinnende alliantie ;
Italië won grondgebied maar was er economisch even
ongunstig aan toe als Frankrijk ; maar Engeland alleen
kwam uit den oorlog te voorschijn met verhoogde glans,
voorspoed en macht. Het land had niet geleden, de
bevolking was niet angstwekkend gedund zooals de Fransche, al waren er ook Britten bij honderdduizenden
gevallen, het koloniaal gebied was belangrijk uitgebreid
en de eenige vloot die de Britsche naar de kroon stak,
was van de zeeën verdwenen. Engeland zou de kwade
gevolgen van den oorlog spoedig te boven komen en
de wereld beheerschen als weleer, nu Duitschland ter
neer was geworpen en Rusland, ook eenmaal concur-
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rent naar de wereldheerschappij, bezig was zichzelf
te vernietigen.
Maar ziedaar nu dat twee jaar na den wapenstilstand
juist het Britsche rijk, misschien meer dan een ander
der geallieerden, geplaagd wordt door zorgen die doen
twijfelen aan de innerlijke waarde van al die glans en
pracht. In Egypte, Indië en het nieuw-verworven
Mesopotamië zijn de moeilijkheden niet van de lucht ;
in Perzië en de Levant bedreigt het Bolsjewisme Brittanje's macht ; het bondgenootschap met Frankrijk
loopt keer op keer gevaar ; in Amerika rijst een geprikkelde
stemming tegenover Engeland die van belang kan worden
als de vloot welke men daarginds bouwen gaat, eenmaal
in vergelijking kan komen met de Britsche, en eindelijk
en vooral : het moederland wordt gekweld door den
Ierschen burgeroorlog en door arbeids-conflicten, van
zulk een ernst, dat het er weinig naar lijkt, alsof het
Britsche rijk de gevolgen van den oorlog spoedig te
boven gekomen zal zijn. Want dat dit alles gevolgen
van den oorlog zijn, het lijdt geen twijfel : ook de Iersche
quaestie in het crisis-stadium waarin zij thans verkeert,.
en ook de arbeids-conflicten, die immers het directe
gevolg zijn van de duurte en van de ondervindingen
der arbeiderswereld gedurende de oorlogsjaren, op het
slagveld en in de oorlogs-industrie. Zelfs al worden
alle moeilijkheden overwonnen, het staat vast dat
Engeland een ongekende crisis doormaakt en die crisis
komt rechtsstreeks uit den oorlog voort. Ook in de
andere Entente-landen bestaat zulk een crisis, maar
het meest acuut is ze thans in Engeland en dit treft
dubbel omdat Engeland weinig verloren en veel gewonnen
heeft in den oorlog, terwijl Frankrijk, dat veel verloor
en veel minder won, voor 't oogenblik in veel stabieler
toestand verkeert dan zijn krachtige bondgenoot.
De mijnwerkersstaking zal bij het verschijnen dezer
Aanteekening wellicht reeds tot het verleden behooren,
misschien ook zal ze integendeel om zich heen gegrepen
en stilstand van het spoorwegverkeer en het transport-
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wezen hebben teweeg gebracht. In dat geval is de groote
strijd tusschen arbeid en kapitaal of tusschen arbeid
en overheidsgezag uitgebroken, waarvan de uitslag
voor 't lot van het Britsche rijk en ook van de wereld
daarbuiten van niet te overzien belang zal zijn. Maar
ook als dit niet het geval is en de regeering er in slaagt,
door overleggen en veel toegeven den storm te bezweren
en het bedrijfsleven van het land aan de gang te houden,
dan blijft toch het uitbreken van dit conflict van zeer
groot gewicht, omdat het toont hoe onzeker de toestand
zelfs in het overwinnende Engeland door den oorlog
geworden is. Juist omdat deze strijd uitgebarsten is
tegen het consigne van de leiders in, en om een zoo buitengewoon gering verschil tusschen de eischee van de eene
en het aanbod van de andere partij. De mijnwerkers
wilde n, staken en toen Lloyd George en Sir R. Horne
erin geslaagd waren, in langdurige onderhandelingen
met de leiders tot overeenstemming te komen over een
tusschenweg die tegelijkertijd het loon en de productie
verhoogd zou hebben, gaven de arbeiders zelf het sein
tot de staking. Zelfs in deze dagen, nu het lagerhuis
zich de zaak heeft aangetrokken, blijft de situatie zoo
dat de leiders der mijnwerkers op nieuw overleg zoeken
en de leiders van andere vakbonden in vredelievenden
geest werken, terwijl van onder op, van arbeiderszijde
de drang komt tot voortzetting van de mijnstaking
en uitbreiding tot de andere voor het economisch leven
onmisbare bedrijven. Ook al weet Lloyd George's
beleid den storm te bezweren, deze verschijnselen blijven
van het uiterste gewicht.
Ook de burgeroorlog in Ierland, schreven wij, is een
gevolg van den oorlog. In 1914 immers, vóór het uitbreken van den oorlog, bestond er wel degelijk eenige
kans op een oplossing van het probleem. De liberale
partij, aan het bewind sinds 1906, telde dé verleening
van Home Rule aan Ierland onder haar voornaamste
geloofsartikelen en Asquith's regeering was er juist
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in geslaagd een Home-Rule-wet in het Statute-Book
te brengen, ondanks den tegenstand der unionisten in
lagerhuis en Lords. Wel bevredigde deze wet allerminst
alle belanghebbenden, want ze ging Sinn-Fein — dat
alleen een volslagen onafhankelijk Ierland wil — niet
ver genoeg, terwijl de Orangisten uit het noorden van
Ierland zich onder Sir Edward Carson's leiding gereed
maakten, met geweld de invoering te beletten van een
wet die de Protestantsche Ulster-men zou brengen
onder het bewind van een in meerderheid katholiek
parlement in Dublin. Wel dreigde derhalve ook toen
burgeroorlog, maar misschien zou Asquith's beleid en
oprecht goede wil in staat geweest zijn dien te voorkomen,
vooral omdat deze door het Britsche parlement goedgekeurde regeling gesteund werd door de sterke Iersche Nationalistische partij. In elk geval was men op
den goeden weg en 't is niet onmogelijk, dat als de oorlog
niet gekomen was, het doel bereikt zou zijn. De oorlog
kwam en de Home Rule-wet werd niet ingevoerd. En
met den oorlog veranderde het aspect van de Iersche
quaestie geheel. Ten eerste door de houding van het
Iersche volk en ten tweede door de wijziging der regeeringspolitiek in Londen. Het Iersche volk namelijk was
in zake den oorlog tegen Duitschland verdeeld : duizenden Ieren namen vrijwillig dienst en wij herinneren
ons de voldoening waarmee French's en Haig's stafberichten de heldendaden der Iersche troependeelen vermeldden. Een ander deel van het Iersche volk evenwel
zag in den strijd op leven en dood dien de Britsche onderdrukker met Duitschland voerde, een welkome gelegenheid voor een poging om de Iersche onafhankelijkheid
te veroveren. Daarbij is ongetwijfeld overleg gepleegd.
met Duitschland, dat er immers door middel van geheime propaganda naar streefde, overal in 't Britsche
Rijk, waar 't er maar eenigszins kans toe zag, opstand te
verwekken. Lloyd George heeft er dezer dagen nog
aan herinnerd, hoe in 1916 Ieren in de straten van
Dublin geschoten hebben op Engelsche soldaten, hoe
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er in Ierland hulp is verleend aan Duitsche duikbooteb
in 1917 en hoe in 1.918 vlak vóór het laatste Duitsche
offensief een samenzwering in Ierland is gesmeed om
een leger op de been te brengen ten einde Engeland
in den rug te vallen. Kortom de toestand is in Ierland
geweest zooals in Zuid-Afrika : een deel der bevolking
was „loyal British", een ander deel „heulde met de
Hunnen", maar terwijl het in Zuid-Afrika inderdaad
tot opstand kwam die bedwongen werd door de „loyale"
regeering zelf, hebben Britsche troepen in Ierland de
beweging weten te bedwingen zoolang de oorlog duurde.
Het gevolg is echter geweest, dat de regeering het niet
gewaagd heeft den dienstplicht in Ierland in te voeren
en aldus was na de overwinning bij zeer vele Engelschen
de sympathie voor de Iersche beweging aanmerkelijk
bekoeld. Bij al die mannen die in de loopgraven
den oorlog hadden leeren kennen, stond het vast, dat
Engeland zulk een gevaar van Ierschen kant niet weer
loopen mocht ; dat aan de Ieren geen gelegenheid gegeven mocht worden om een volgende maal een eventueelen nieuwen vijand een zoo gevaarlijk steunpunt
voor strategische actie te verschaffen : Engeland moest
Ierland goed in zijn macht houden voor zijn eigen
veiligheid.
In deze omstandigheden was van een invoering met
geweld van de in 1914 aangenomen Home-Rule-wet
natuurlijk geen sprake meer. Daar komt bij, dat nu
niet meer een liberale regeering in Londen zetelde,
maar een coalitie-kabinet, dat • gaandeweg vrijwel alle
liberale allures verloren had en geheel in den Unionistischen koers voer. Men behoeft de liberale Engelsche
bladen maar in te zien om er zich van te overtuigen :
Lloyd George is de vijand. Er kwam nu een nieuw
Home-Rule-ontwerp voor den dag, een dat waakt
tegen een onderwerping van het Protestantsche Ulster
aan de katholieke meerderheid, en dit ontwerp is nu
het geneesmiddel waarmee Lloyd George de Iersche
ziekte hoopt te bezweren. Helaas is er geen enkele van
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de belanghebbenden in Ierland die van het middel
weten wil : Sinn Fein verwerpt het begrijpelijkerwijze
ten eenen male, de Nationalisten willen het niet omdat
zij Home Rule voor heel Ierland wenschen en omdat
zij onder den drang der omstandigheden nu ook al weer
veel verder willen gaan dan in 1914, terwijl de Ulstermen het desnoods aanvaarden om redenen van opportuniteit maar er toch in waarheid allerminst mee gesticht zijn, omdat zij van de heele Home Rule niet
willen weten
Aldus de stand van het Iersch probleem, toen de
gewelddadigheden begonnen. De liberale pers in Engeland houdt haar tegenstanders voor, dat zij oogsten
wat zij gezaaid hebben : zij hebben Ulster aangezet
tot burgeroorlog toen Home Rule dreigde, nu volgen
de extreme tegenstanders hun voorbeeld en grijpen
eveneens naar de wapenen. Men weet op welke wijze
zij dit deden : in brand steken van politiebureaux,
kazernes, postkantoren, aanhouden van treinen en
vooral sluipmoord op politie-dienaren. De regeermg
in Dublin reageerde aanvankelijk met gematigde maatregelen, maar naarmate de toestand ernstiger werd,
begon ook haar hand krachtiger te worden, totdat zij
in de laatste maanden de heerschappij over haar eigen
organen verloor en politie en mi.itairen op eigen gelegenheid overgingen tot wraakmaatregelen, „reprisals", d. i.
het platbranden van dorpen waar militairen of politieagenten vermoord zijn en het neerschieten van inwoners,
kortom een stelsel van terrorisme gelijk de Duitschers
in Belgie hebben toegepast. Vandaar nu weer groote
verontwaardiging in de liberale Britsche pers, die volhoudt, dat het Engelsche bewind in Dublin de „reprisals"
heimelijk goedkeurt, misschien in de hand werkt. In
elk geval is het resultaat, dat er thans burgeroorlog in
Ierland woedt en dat het economische leven er volslagen gestoord is. Wel heeft de regeering dezer dagen
in het parlement verzekerd, dat de toestand verbetert
en dat er weldra geen moorden meer in Ierland zullen

256 AANTEEKENINGEN OP DE WERELDGEBEURTENISSEN.
gepleegd worden, maar terzelfder tijd bereiken ons
berichten over iets als een veldslag in de straten van
Dublin, zoodat men wel zeer secptisch moet staan
tegenover dit officieele optimisme.
In elk geval, men is nog geen stap nader gekomen
tot de oplossing van het probleem. De groote liberale
leiders hebben het Iersche vraagstuk thans opnieuw
tot leuze gekozen voor hun veldtocht tegen de tegenwoordige, de coalitie-regeering, tegen de persoon van
Lloyd George dus in de eerste plaats. Maar zij gaan
veel verder dan vroeger. Lord Grey kwam voor den
dag met een voorstél om Ierland volledig zelfbestuur
te geven, zooals de „dominions" als Canada en ZuidAfrika dit hebben, met beperkingen ten aanzien van
het recht om een leger te vormen of een vloot te bouwen.
Asquith zelf is nog verder gegaan en wil „dominionhome-rule" zonder eenige restrictie geven, want, zegt
hij, de Ieren zullen waarlijk nooit zoo dwaas zijn, de
weinige middelen waarover zij beschikken te gebruiken
voor een bewapening die gevaar voor Engeland zou
kunnen opleveren. 1-lenderson, van de arbeiders-partij,
gewezen minister in het oorlogs-kabinet, gaat nog
verder en wil Ierland geheel vrij laten. Lloyd George
zijnerzijds is met zijn bekende energie tegen al die voorstellen in verzet gekomen en heeft vooral tegenover
Asquith's plan gewezen op de geweldige gevaren die

zulk een vrijheid voor Ierland zou meebrengen voor
Engeland zelf : als Ierland een leger van 500.000 man
op de been brengt, zegt hij, moet Engeland er •een vormen van een millioen ! Hij, ' Lloyd George, wil het aanhangige Home-Rule-ontwerp wet laten worden, al zijn
de belanghebbenden er niet van gediend, en intusschen
met straffe hand de orde bewaren en waken tegen sluipmoord. Ja zelfs de „reprisals" schijnt hij niet geheel
te verwerpen, althans is er van regeeringszijde dezer
dagen in het lagerhu is medegedeeld, dat een rechterlijk
onderzoek in zake het moorden en brandstichten der
„black and tan"-ordebewaarders niet uitvoerbaar is,
:
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omdat de getuigen, dat zijn natuurlijk Ieren, hun
moord-veldtocht dan zouden afwisselen met een meineedscampagne.
Zoo schijnt de kans op verbetering van den toestand
in de komende maanden gering. Misschien zal Lloyd
George er inderdaad in slagen den opstand te bedwingen
en het Britsche gezag in Ierland te herstellen, maar
daarmee komt natuurlijk aan de onafhankelijkheidsbeweging geen einde en een opnieuw uitbreken der
troebelen is dan eiken dag te verwachten, ook al wordt
het aanhangige ontwerp wet. De regeering heeft in
het lagerhuis een volgzame meerderheid en de Lords
zullen zeker geen invloed oefenen in de richting die
de liberale leiders voorstellen. Aan een compromis
tusschen het regeeringsstandpunt en Sinn Fein in den
door Asquith gewenschten geest zal dus wel slechts
dan te denken zijn, als Lloyd George voelt, tegen de
beweging der onverzoenlijken niet opgewassen te zijn.
In zulke gevallen is hij plooibaar genoeg : men denke
aan zijn politiek tegenover Rusland en jegens de
arbeiders ! Overigens, zelfs al sloeg nu de regeering
eens den weg van Asquith en Grey in, dan nog zouden
de moeilijkheden bij de uitvoering hunner denkbeelden

zeer groot zijn en 't is zeker de vraag of Asquith zelf,
als hij aan het bewind was, erin zou slagen, dank zij
„dominion-home-rule" de rust terug te brengen in
Ierland en het Groene Eiland tot een betrouwbaar deel
van het Britsche rijk te maken. Want ten eerste willen
de onverzoenlijken ook Asquith's en Grey's regeling
niet en zou deze dus alleen in te voeren zijn als de gematigder elementen in Ierland, de Nationalisten, de
extremisten in bedwang konden houden ; ten tweede
zou Ulster terstond in verzet komen en zeker niet
zachthandiger te werk gaan dan thans Sinn Fein ; en
ten derde brengt elke vrijmaking van Ierland enorme
financieele moeilijkheden mee, want Ierland is zeer
arm en kan zonder Engeland's steun zeker niet op
zich zelf staan. Lloyd George maakte daarom sterken
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indruk toen hij in een interview aan een liberaal journalist vroeg of de liberale zakenmannen die er vóór
zijn om Ierland vrij te laten en het niet te laten deelen
in de Britsche oorlogsschuld, lust zouden hebben om
zes shilling per pond inkomstenbelasting te betalen,
terwijl die in Dublin slechts twee shilling opbrengen
't Is uit dit alles duidelijk, dat het Iersche vraagstuk iets schijnt te zijn als de quadratuur van den cirkel
en de waarschijnlijkheid is groot, dat nog langen tijd
de Britsche staatslieden door zorgen over Ierland geplaagd zullen worden. Dat het Britsche rijk eraan te
gronde zal gaan, wij gelooven niet dat iemand in Engeland daarvoor bevreesd is. Want, hoe ernstig de Iersche
quaestie ook moge zijn, een vraagstuk van Europeesch,
van wereldbelang is zij nog immer niet. Ze is een binnenlandsche Britsche quaestie, een nachtmerrie voor elke
regeering in Londen, maar de wereldpositie van het
Britsche Rijk wordt door haar niet in gevaar gebracht.
Ze verkeert in een crisis-stadium ten gevolge van den
oorlog, maar ze zal vermoedelijk ook daar doorheen
komen, en werkelijk gevaar zou ze eerst dan opleveren
voor het Britsche rijk ais dit om andere redenen in gevaar
van ontbinding verkeerde : als de Britsche natie oud,
aftandsch en zijn roem overlevend werd, gelijk de
Romeinen der derde en vierde eeuw. Maar zoover is
het zeker nog niet, hoe zwaar ook de binnen- en buitenlandsche zorgen Groot-Brittanje drukken.
Groningen, 23 October.
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Maria Favai—Kievits. Sterke Zomer. Bussum. C. A.
J. van Dishoeck.
Dichten heeft zin wanneer het woord wijder, wijdscher, teerder, feller
of dieper klinkt dan het woord dat tot meedeeling dient, ook al ware
dit laatste in maat en rijm gevat. Het allen-bekende moet ons door
het gedicht op nieuwe wijze nabij komen, alsof wij het zöó voor 't eerst
zien ; het woord moet verbeelding wekken doordat het uit de verbeelding en aan de bronnen der ontroering leeft.
In de verzen van M. Favai hoorde ik telkenmale dezen dichterlijken
toon. Ten voorbeelcle het volgende gedicht (Rozentijd) :
Dit is de tijd der donker-roode rozen,
Die purpren rozen niet de diepe harten
En paarse tijm en fijne roosmarijnen,
Waarop de zijden vlinders zich verpoozen.
En heel den dag, de roep van zwarte merel,
Doortrilt het schuim van witte vlierstruweelen.
De korens, zwaar van vruchtvoldragen aren,
Buigen in bogewijs hun ranke stelen.
Der zonne hoogfeest ! Pralende papavers
Ontvouwen wapperend haar helle vanen,
En driftig, geurendronken, dollen bijen
Door 't haverveld met incarnate klavers.
Dit is de tijd der donker-roode rozen,
Ontsprongen door een gulden kus der zonne !
Nu welt een sterk geluk uit alle levensbronnen,
Omvat het gansch mijn hart
Dit is de tijd !
B.

DE

H.
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Oostersche Lyriek, nagedicht door A. W. Grauls. De
Sikkel. Antwerpen. Em. Querido, Amsterdam.
Ik weet niet of de vertaler zelf uit Chineesche, Japansche, Perzische
literatuur heeft geput, dan wel of er andere vertalingen tusschen dit
bundeltje en de origineelen instaan. Feitelijk behoorde dergelijke
vertaling beter toegelicht te zijn en had de sfeer waarin de gedichten
ontstaan zijn, moeten geteekend worden. Zooals ze hier zijn heeft men
er niet meer aan dan een paar vluchtige geluiden, die echter soms
wel aardig zijn : bijv. van den Chineeschen dichter Li-Tai-Pe :
Alle wolken gingen
Over zee.
En de vogels hingen
als geschater over 't wijde land.
Slechts KingTin g
de spitse berg
en de dwerg
Li-tai-pe
staan bestendig boven allen tijd bestand.
B.

DE

H.

Paul Verbruggen. Verzen. De Sikkel. Antwerpen. Amsterdam. Em. Querido.
Een klein getal gedichten fraai uitgegeven, met eenige vluchtige
lijnteekeningen versierd. De dichter dezer verzen wil meer dan hij
alsnog bereikt heeft. Hij is geen bezinger van natuur, maar zoekt woorden voor het innerlijk wezen ; een der beste gedichten lijkt mij 't
volgende :
Niet van de vogels leerde ik 't lied
waar ik de dag mee overglijd
en elke riemslag begeleid :
ik sneed mezelf een riet.
Geen kind licht dichter bij Gods hart :
zoo schonk hij geen een lichter wijs
voor 's mensen harde en bittre reis
van hier tot aan zijn hart.
Maar die hij goed en dankbaar liet,
--- geen werk scheen zwaar voor Godes deel
zij zochten lang, zij werkten veel
en sneden zelf hun riet.
B.

DE

H.
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S. Pinkhof. Verzen. Bussum. C. A. J. vara Dishoeck.
Er is temperament in deze verzen en dien overeenkomstig, laat mij
zeggen, een expressionistisch taaleigen ; de dichter heeft meer de
spontaniteit en den innerlijken drang dan het schoone kunstenaarschap ; hij spreekt zijn ondervindingen uit zooals deze zich voordoen,
waardoor zijn woorden een oprechtheid hebben die geloof wekt. P. is
geen' dichter van Renaissance-afkomst ; den zinnelijken glans van het
woord zoekt hij niet ; ook het Gothische dat in Gezelle leeft is niet
het zijne ; maar veeleer leeft er Oud-testamentische verwantschap in
zijn gedicht. Misschien is de ongewoonheid van menig koeplet aan
onmacht te wijten, een onmacht niet in gevoelen maar in diktie ; het
expressionistisch taalvormen lijkt, gelijk in de schilderkunst, dikwijls
op stamelen. Telkens echter blijkt een vurige drang, die taal niet
kopieert, maar schept. Een paar voorbeelden
Voor mij stond de bergtop, zonnerein
En schittering kaatsende boven den nacht ;
Een klinkende lach van een durvende macht
Hoog voorbij het zware spargedein !
Ik gleed met den morgenwind op, terwijl zacht
Uit nevels openging het ravijn
Ver het zwakke zweeg, maar om mij klonk
't Ontwaken der ruimte, vol schallenden kreet,
De zon sneed haar stralengarf open, en smeet
Vonkenflitsend licht op 't ijsgebonk....
De top — nog niet te zien
Langs rotsen, die mij gadeslaan, en zwijgen
Klim ik en dwaal.
Maar daarvan bloeit misschien
Mijn blij gevoel, dat ik begon te stijgen
En niet meer daal.
Elders :
O wolken, die niet rust op wat een grond kan zijn
Kanteelend' arsenalen, vol van vuurgedreig,
Zwaar-gouden eere poorten waar de zon door draaft
Verlangens allerhoogst geheven bergenrij,
Doorluchte bondgenooten
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Vele grepen zijn te doen van dezen aard. Er is weinig gebondenheid
in deze verzen ; het bizondere breekt uit de lijst van het geheel ; de
schoonheden hebben een fragmentair karakter ; alsof het onderwerp
voortdurend voor den dichter te machtig is ; maar levensbloed
stroomt erin.
B. DE H.
Goethe's Faust. Tweede deel. In Nederl. verzen vert.
door Nico van Suchtelen. Amsterdam. Wereldbibliotheek.
Dat wij ooit een vertaling van den tweeden Faust bezitten zouden
was boven onze verwachting. Het is noodig dat de wereldlitteratuur
als litteratuur voor alle beschaafde volken in alle talen worde overgezet.
Ook het Nederlandsche volk heeft recht op een Aeschylus, Plato,
Dante, Shakespeare, Goethe. Geleidelijk groeit het aantal dezer kultuurschatten aan en aan den Heer van Suchtelen waren wij dank verschuldigd voor zijn arbeid in dezen ook voordat hij het ongeloofelijk werk verrichte van deze Faust-vertaling.
De eerste eisch die aan een vertaler geszeld kan worden is : het origineel te verstaan, de tweede : in zijn eigen taal een meester te zijn. Deze
twee eigenschappen zijn een waarborg tegen mislukking. Het vertaalde
werk moet bij lezing den indruk maken van Nederlandsch origineel
en liever vrij zijn dan een zoo strakke gebondenheid aan het oorspronkelijke geven, dat daardoor de bekoring is verspeeld. Op vele plaatsen
waar ik het Duitsch en Nederlandsch vergeleek trof mij de voortreffelijke geslaagdheid van v. S.'s arbeid, die juist ook de lyrische partijen
zoo aantrekkelijk maakt. Als voorbeeld het nachtlied in den zang van
het koor dat met Ariels gezang den tweeden Faust opent :
Nacht is over d'aard gezonken.
Heilig rijen ster aan ster :
Groote lichten, kleine vonken
Schitt'ren dichtbij, glanzen ver ;
Schitt'ren hier, in 't meer weerschijnend
Glanzen hoog in klaren nacht,
Maan, de diepe rust verreinend
Overstraalt hun aller pracht.
duist nu een breeder lage van het Nederlandsche volk (getuige de
Volks-universiteiten) gaat vragen naar de geestelijke rijkdommen
der wereldbeschaving, en de kennis der vreemde talen geen voorwaarde
meer zijn mag om aan deze vraag te voldoen, zijn de Nederlandsche
vertalingen dubbel welkom. Wij gelooven dat de Heer van Suchtelen
nog een groote taak heeft in dezen ; maar zijn tweede Faustvertaling
stemt ons reeds tot groote dankbaarheid.
B. DE H.
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Dr. H. Södersjelm. Het Roode Oproer in Finland in 1918.
Vertaald door D. Logeman—v. d. Willigen. Utrecht. H.
Honig, 1920.
Wij hebben de berichten over den strijd in Finland tusschen „rooden"
en „witten", in 't voorjaar van 1918 gelezen, ook brieven van ooggetuigen, en zoo wisten wij dat ook daar in het noorden oorlog en revolutie
een bloedige bladzijde in het boek der Historie hebben geschreven.
Maar 't was voor ons slechts een episode van secundair belang in het
groote drama en bovendien Finland ligt ver. Maar als men nu hier de
gedetailleerde beschrijving leest, gaat het beeld der verschrikking
leven en daarenboven vindt men de verklaring van het verschijnsel
dat het Finsche volk, inplaats van na den val van zijn Russischen
onderdrukker zich terstond de nieuwe vrijheid te nutte te maken,
zich in een burgeroorlog heeft geworpen.
Misschien is het geschrift partijdig, vermoedelijk zelfs : het is door
een „witte" geschreven en het is bijna onmogelijk in zulke omstandigheden onpartijdig te zijn. Maar vele feiten worden op grond van authentieke gegevens meegedeeld en waar niet aan te twijfelen valt, 't is
dat de bevrijding van het Finsche volk onnoemelijke offers en onnoemlijk leed heeft gekost. J. C. v. O.

Groote Denkers. Vierde Serie No. 2. Henri Bergson.
Door Dr. B. H. J. Ovink. Hollandia- Drukkerij.
Bergson is aan de orde van den dag. Geschreven is er over hem,
althans in 't Nederlandsch, bij mijn weten echter nog slechts weinig.
In de bekende serie der Hollandia-drukkerij geeft Prof. Ovink thans
een kort overzicht van zijn philosophie. Schr. heeft gemeend zijn taak
aldus te moeten opvatten dat hij bijna overal Bergson zelf aan het woord
laat ; daardoor wordt het grootste gedeelte der brochure bijna een aaneenreiging van citaten. Ik acht dit om verschillende redenen zeer te
betreuren. Op mij althans werken al die aanhalingen vermoeiend en
afschrikkend ; juist bij Bergson schijnt deze methode onvoldoende
omdat zij een schema stelt in plaats van sprankelend leven, en de weinige
bladzijden aan den aanvang en aan 't slot waar schr. refereerend of
kritisch over Bergson spreekt toonen duidelijk hoe goed een andere
methode hem zou zijn toevertrouwd geweest. Volkomen juist acht ik
in 't bijzonder de verklaring op pag. 8 gegeven van Bergson's onrechtvaardig oordeel over Kant en de aanwijzing p. 40 dat wij, bij alle verruiming die Bergson buiten het mechanisme geeft, met hem toch niet
boven het naturalisme uitkomen. Laten wij hopen dat wij eenmaal nog
een wat breeder uiteenzetting van Ovinks positie ten opzichte van
Bergson zullen ontvangen.

Ph. K.
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L. E. J. Brouwer. Wiskunde, Waarheid, Werkelijkheid.
Groningen. Noordhoff.
Van Bergson naar de „puntverzamelingen", die Prof. Brouwers
studieobject vormen, schijnt de overgang van de concreetheid naar
de uiterste abstractie. Toch ontmoeten zij elkaar op een voor beiden
bij uitstek belangrijk gebied : de opvatting van den tijd. In tegenstelling met de meeste (misschien moest ik zeggen bijkans alle)
mathematici ,vergeet Brouwer ook bij zijn wetenschappelijk werk niet,
dat de tijd nog heel iets anders is dan een reeks getallen, die met een
aantal posities van een of andere klok gecoördineerd zijn. Hij maakt
scherp onderscheid tusschen de tijdsintuïtie en de wetenschappelijke
tijdcoördinaat en bewaart zich aldus principieel voor de verwarringen
die, in het gevolg (maar niet „als het gevolg") van de relativiteitstheorie,
op dit gebied dreigen heerschend te worden.
Toch zou hij daarin veel beter geslaagd zijn, zoo hij ook de analoge
onderscheiding tusschen ruimte-intuïtie en de „ruimte" der mathematici
had gemaakt. Maar in elk geval zullen deze voordrachten er toe kunnen
bijdragen te laten zien, dat het tijd-ruimte probleem heel wat ingewikkelder is dan het in populaire ontboezemingen van den jongsten tijd
wel eens wordt voorgesteld. Alleen vrees ik dat juist door deze goede
zijde Brouwers boekje voor den gemiddelden lezer zware lectuur zal
blijken.
Ik sprak zooeven van „voordrachten". Dit geldt van het tweede
en derde stuk van het boekje, waarin het tijd-ruimte probleem ter
sprake komt. Het zijn tot dusver onuitgegeven redevoeringen. Het eerste
stuk : „Over de onbetrouwbaarheid der logische principes" verscheen
reeds vroeger in het Tijdschrift voor Wijsbegeerte. De schr. teekent
van den inhoud ervan aan : Medestanders hebben de er verdedigde
opvattingen nog weinig gevonden. — Het komt mij voor, dat hier dient
onderscheiden te worden. De stelling die schr. verdedigt dat nl. zekere
vragen geen antwoord (noch een bevestigend noch een ontkennend)
toelaten, schijnt mij nauwelijks voor bestrijding vatbaar. En ik geloof
zelfs dat men daarvoor veel eenvoudiger voorbeelden kan aanhalen.
Ook de vraag : Is een vierkante cirkel van hout ? laat geen antwoord
toe. Maar ten onrechte schijnt mij dit met het principium tertii exclusi
in verband gebracht. Daarom schijnt mij dit eerste stuk niet van
algemeen wijsgeerig, maar slechts van vak-wetenschappelijk belang.
PH.

K.
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II.
Waar stof en licht zich vinden,
waar stof en licht zich scheiden,
of gaan in snelheid ongelijk, —
daar snikt het lijden.
Zooals er de aarde opslaat in schrik
als sissend de bliksem haar schendt,
zoo gromt er de modder, kronk'lend omhoog,
als steenpunt haar dofheid doorrent.
Zoo brult er de berg, als de gloed haar verlaat
zij rukt zich in stervensellend',
in eeuwen omarming doorsidderd van hem,
die nooit haar zijn ziel heeft bekend.
Ongetast ligt die nog, onbekneld van haar,
nu het IJlste zijn boden hem zendt ;
hij lost zich zoo over
en overvrij,
nu hij tot de stoflooze schepping
in machtiger liefde zich wendt.
—

Onwillig is de stof, en traag en zwaar,
en dooder nog dan dood ;
zij damt, zij remt, haar barricaden liggen hoog,
0 E. XX 12
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zij knakt der lichten uitgezwaaide boog,
zij stremt den gouden vloed in donker zand, in aarde[lagen ;
En waar de vloed die dammen breekt,
de taaie oevers rijt, —
Daar is de strijd,
daar zijn de bange dagen. —
Daar wacht het wonder van de overvloeiïng
het openstroomen wijd
in oeverlooze oneindigheid.
En of het water vloeit in zonneschijn,
of onder soezig regenweer,
of onder losgevochten storm
die onze golven heenzwààit over den scheidingsdam,
het is alles één ; in de uitvloeiing zelf is alle zaligheid,
in het zoet-drijvende verband met de groote rivier,
die zichzelve is tot bron.
Haar volheid is zoo overmatig ;
van al het toegevloeide en afgestroomde water
weet zij niet.

—

—

—

Het levenswater stroomt.
En of het gaat door kronkelbedding van onzuiverheid, —
hel doorschijnend glijdt het verder.
Het water stroomt.
Wij weten niet meer, dat de oevers scheuren,
wij zien niet den bodem van zwart ;
we hooren het ruischen, en alles is goed.
Het stroomt ; en de onwil der stof in menschen en dingen
is niet meer dan de dam, die het water doet stijgen.
De dam wil genomen zijn met veroveraarskracht.
Het stroomen is zaligheid.
Het stroomt, het zingt, het stuwt, en kent den stilstand
[niet.
En of de stof ons vangt, ons klemt, ons drukt ten allen
[kant,

.

.
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ons doof slaat, blind, en ademloos, —
Eindig is haar macht in ons,
en eindelijk mogen we zien, en hooren hoog boven haar
[

uit

de verre verten.
Maar waar de stof de lichtkracht aanvalt en verslindt,
en wurgt, en neertrekt, waar zij kan, —
Daar liggen beiden neer in worgens-nood,
het licht, dat winnen moèt en toch niet kan ;
de stof, te redden door verlies, die winnen blijft.
Daar wil het licht te zware stof doorzind'ren,
te zware lagen, die zijn speer
klemmen en breken ;
maar doodswond zelf behouden
uit hun verweer.
—

Daar is ontzetting.
Daar zwoegt de stof, tot ongeboren-zijn gewond ;
het afgeknakte licht jaagt giftig in haar rond,
jaagt haar omhoog, doet haar in monstervormen beven ;
ontrust voor goed, en weggestreken
uit alle schoon en evenwichtig leven.
Daar ligt het kruipend leven, ziek naar licht,
en sluit den eènen levensuitgang dicht ; --de zwarte bodem, die het al dwingt van zich af
dat troebel zwart, dat aan het zonnegoud
oneindig gouden waarde gaf.
Voor d'eènen mensch springt pas ontzetting op, bij
[moord op duizenden, —
voor d'ander al bij 't moorden van een klein onnoozel
[dier.
Maar beiden staan, door nauwe spleet,
daar diep in 't machtig, lichtloos land,
en zien den uitgang niet. —
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Dan,

door een wonder uitgeheven, —
wordt duizend keer de vreugde van het licht
hun weergegeven.

Bescherm uzelf niet,
verberg u niet als angstig dier.
Ontzetting woont in ons,
en zoolang zij in ons woont,
klinkt uit al, wat ons omgeeft
het antwoord tot haar roepen.
Vluchten voor de slechte dingen,
dat is door uitstel lijden.
Vraagt de veroordeelde dan als gunst,
om lange jaren om te draven
rond de galg, waaraan hij einden moet ?
Ontzetting woont in ons.
Wijt het niet aan menschen en aan dingen.
Juichen zult gij, als zij in u sterven moet
na veel en hevig lijden.
Ontzetting jaagt u op.
Voort moet ge,
in de armen der bevrijding.
Wij allen moeten door ontzetting gaan.
Alle stof, te arm aan licht,
door ziekzijn of verzetten tegen Dood,
of door opstandigheid tegen het eigen licht,
moet door ontzetting heen, - dat is de hel geweest, door alle tijden heen.
Wanneer de mensch, in zich gevangen,
in opstand staat, zich keerend van het licht,
en rollend zware steenen voor alle lichtuitgangen,
zich sluit in alle donkerheden dicht,
dan slaat weerdreunend daar de jammer,
binnen wanden kil gesloten,
van 't stulpend dier,
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uit levensoptocht uitgestooten,
dat zich bekampt, in knijpend zwart besloten,
en dat niet sterven kan, uit nood naar levenslicht.
Maar wie van licht doortrokken
de sterren varen ziet,
en alle schoone dingen,
tot lichtdrinkend verschiet,
ziet flarden aardeleven
meedrijven in den stroom,
zoo wonderzoete beelden
uit tijden ver vergeelde ; —
ziet ruste spiegeling van 't heerlijkst liefdestralen,
in zoeten samenhang zoo loom,
in de eeuwigheid nog dralen.
Zoo zwaar, zoo zwaar, is het lief d e v e r l a n g e ii..
We breken haast onder zoo zware last.
De mensch, die staat alleen, in 't woeden van zijn lijfstverlangeii,
dat tegen hem zich keert, in golven zwaar van zwart,
omkolkend hem, omstijgend, verstikkend hem zijn arme

[hart,
dat nog om liefde roept in hulpeloos vertrouwen, —
hij weet het niet, hoe zoete geur daar hangt,
de zoete geur vair leven over gemarteld voorjaarsland.
Zoo zwaar van zwaar verlangen lag eens der aarde stof.
Uit eeuwenwenteling doken, geroepen, de stralen ;
als wilde rammen berennend de stof in verlangen ;
stootend met sterke horens haar,
wroetend eis woelend,
haar stampend tot leven en wakker-zijn.
wijd ontwaakt,
Ze was zoo schoon, waar ze,
rijpend tot volheid in éénen slag
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wel duizend haar kinderen zij spelen zag,
omstraald van haar jongen lach.
En altijd, nooit eindend, berennen de rammen haar stof,
dat zij,
zoo schoon,
niet sterven zal en vallen uitèèn.
Twee der aarde kinderen grijpt der rammenkoning in
[steigersprong,
wegschietend daarheen ;
haar latend onmachtig, van vrucht te zwaar ;

Dan breken in hooge eenzaamheid,
man en vrouw in liefde tot elkaar.
In lief de stooten zij weg der moeder handen,
en grijpen elkaar, verzetten spelend alle wanden
naar hunne lust. —
En komt dan de aarde, langzaam, dreigende overeind,
zij lachen uit tot haar, zijn schuldeloos in alle zaligheden.
Zij tellen haar niet. Ze laten dragen zich door haar, Ze laten dienen zich door haar, de machtige.
Dan vallen de zware deuren van zwart
en stof mag treden uit wereld van stof,
en gouddoortinteld en liefdezuiver,
geworden tot licht, wentelen mee over banen van licht.
Daar is het wonder, dat stof aan stof ligt
algeheel en zonder pijn.
Daar branden vuren
zoo heet, zoo vlammend, dat hardheid in jubel verklanken
[gaat,
dat wanden weg gaan schijnen in licht,
dat grenzen verwazen, en overschenen zijn,
dat weerloos van liefde twee wezens staan,
zoo weerloos, zoo naakt, als goden gaan.
Als goden nog staande hoog overeind
in de vaart van het eeuwige glijden, —
wetend elkaar, en wetend zichzelf, in dat over-vervulde
[scheppingsbeleiden ;
.
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Tweeklank, in der eeuwen dreunen, klank voor klank
[nog onderscheiden.
Om tweeën heengeslagen en aangetrokken
de slinger uit godenhand, —
Twee, die onwetend treden
der eeuwigheid land.
Zij ligt,
zijn jongste schepping te elke keer, —
onder zijn scheppende handen ;
in wordingszaligheid en zoet vergaan ;
jong opgespatte bron en zoet uitvloeiende rivier in an ; -halend draad van eeuwigheid door schoone leden heen.
En hij,

haar schepper,

ziet hoe schoon zij ligt in
[zijne hand,
en hem hergeeft wel duizend keer zijn scheppingskracht ;
hij drinkt zijn schepping, en haar scheppend weer,
is wassende vloed hij, en zwellend meer ; —
gedrukt aan 't hart van alle drift, en zijner schepping
[eenig heer.

Gij, sterke man, die rijdt ten leven,

op naar 't gulden
[feest,

buig u ti an uw hooge paard,
en neem, neem, aanvaard
d e offers der offerenden aan uwen weg ;
drink, drink hun leven, geniet dien drank,
e n gooi de geleegde bocalen weg,
Beer in het stof aan uwen voet,
dat het de scherven klinken doet ; —
dat rijk en gesterkt gij komt op het feest.
En gij die wacht
uw huwelijksnacht,
gij die gebroken wordt in liefdepijn,
laat uw vreugde oneindig zijn.
Geef uwen ridder het groot genot,
u leeg te drinken heel en al ;
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uw vreugde belicht zijn zonneweg,
uw zalig offer draagt hij hoog. —
Beiden gaat ge naar 't èène feest
langs tweeërlei boog.
Vroom is de hartstocht in liefde, zij
vaart op eeuwige stroomen.

Heilig is passie totter dood,
willig, willig, willig, tot samenklang en slotaccoord.
Op de hoogste hoogten is het zalig liefdespelen,
langs afgrond met zijn diepen klank.
Hoog en feestelijk en bindend is de liefdenacht,
hoog en feestelijk en bindender nog is de stervensnacht.
Hij ontziet zijn liefste niet, hij die haar zeer lief heeft.
Goed is de wreedheid in liefde,
want groot is de vreugde van het offer.
Het zalig roode offer, dat is liefdedood.
En alle dood is liefdedood.
Al werkelijker wordt alles, daar waar
meer lichten schijnen gaan.
Wie staat op hoogen berg,
ziet de verleden en toekomstige bochten der groote rivier.
Dooden komen tot hem,
en hij ziet in de gesloten dagen der levenden.
Ver uit den Tijd slaan daar des levens slingerslagen.
Uit uiterst leed naar hoogste vreugd
en weer door 't tijdelijke heen,
zoo strijkt de zwaluw licht het watervlak,
met breeden slag terug naar diepst en smartelijkst ver[langen.
Daar valt zoo groot de stilte,
dat daar Gods toorn genadig aan zou doen.
Daar wordt het liefdeoffer stil gebracht
—
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van alle lief eis vreugd en leed ;
het offer van een leven tot vreugd van leven.
Daar is het hart zoo willig tot leven
en tot dood, den èènen gouden stroom. —
In golven overmeestert ons het licht.
Telkens hooger stoot het licht in ons,
tot het ons mee zal dragen heel en al.
Daar wordt verlangen tot bezit.
Wie zou niet graag, een leven lang
verlangen dragen, om daar te komen
tot zóó vol bezit.
Iedere droom, tot de eeuwigheid geheven,
wordt daar tot een voluitgedragen leven,
bezeten en geleefd en diep en breed. —
En wie zijn liefde leven mocht, offert, offert,
omdat zijn dankbaarheid
te groot is voor èèn hart.
Dan komt het wonder liefdefeest,
waar alle bloemen bloeien, bloemen van liefde
en bloemen van verlangen.
Daar is het vinden, vinden, vinden,
van wat zoo lief ons is.
Wie kan den hemel ingaan zoo alleen.
Wie wil niet klinken en vergaan in wat zijn hart
zoozeer heeft liefgehad.
Rijk als de hemel is menschenliefde,
en breed gaat zij uit in eeuwigen stroom.

Het stroomt, het ruischt, en er is zaligheid.
Waarom hooren wij dat ruischen bij opspattend geweld
[alleen,
waar overstrooming is, en golven slaan,
bij donderslag, bij moordgevecht,
en waar het vrouwdier valt in angst onder dwang van
[manlijkheid,
en waar nieuw leven, hard in kracht, zijn banen breekt.
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en waar gaaf leven wordt verscheurd,
als leven leven drinkt met bloed,
waar boomen vallen en waar wapens slaan. —
Maar als de heele ziel te luist'ren ligt, hooren wij,
gr o o t e s t r o o m, uw wondere gaan ;
„breede stroom in zonneschijn", zoo overschoon, dat ook uw golven en vernielen
overschoon en heerlijk zijn, —
daar, waar zij voor u openslaan
Uw gouden baan.
Het ruischt en geen plaats, waar het ruischen niet gaat.
Het fluit langs de wolken, het streelt langs de aarde,
het rimpelt de zeeën, ligt wijd op de velden ;
het dooradert de gronden, staat hoog met de bergen,
het bindt alle wezens met èène band.
Onzichtbare stroom, die zich vertakt door onze goede
[dingen!
Wat ons toevloeit aan liefdeschatten,
komt meegedreven op uwer golven zingen ;
en wat wij geven mogen aan and'ren weer,
wij leggen het zoo vol vertrouwen in uwe deining neer.
Uw ruischen gaat door het lied van geluk,
door den jongen arbeid, de spannende krachten ;
het ontvloeit aan de moeder in het zachtste gezang ;
het gaat in welbehagen, in oploopend genot,
in lokken met beloften zelf nog ongekend,
in dragende rijpheid, in vol bezit,
in bidden en in droomen ;
Al het gegevene moet vol tot u komen,
wordt meegeveegd in uwe vaart,
is deel van u, en daarin leeft uw heerlijkheid
de warme geur van slapend kind,
de schoonheid, die uitstort zich, en dan uw oevers vindt,
de kracht, die 't lichaam trillen doet, dat haar heeft
[uitgestoten,
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de drang, die torens bouwde en steden heeft omsloten,
de levenszaligheid van ieder blad,
het vlinderfladderen en de heldendroom,
't Is alles èèn,
Wat is groot of klein te noemen
in zóó breeden stroom.
Zoo zacht vloeien uwe wateren, daar waar de stof wordt
[meegevoerd en overstroomd.
Daar verglijden de beelden ;
leven zingt zich in leven, ademt weg zich in schooner
[dingen.
We voelen zacht, langs staag stuwende scheppings[kracht,
spanningloos en zonder lijden,
zoo teer en ijl als stralen-glijden.
Hulpeloos en ver vergeten roept de stof nog uit naar u,
bedelend, klemmend den hoogen held, die uitziet ver
[over haar.
Zoo goed, zoo goed is de schepping dan.
Het zalige landschap bloeit in mij op.
Ik ben de stille heete lucht,
de weeke duinen ben ik, en de rustige zee.
En de heete trilling,
de adem, de hartslag,
die het al doet leven en bindt tot een,
die trilling mag ik zijn, daarin leef ik mij weg.
Alles uit mij, die niet meer ben.
Levenwekker, scheppingsdaad en jonge schepping,
Eèn ondeelbaar oogenblik
Drie liggend in een.
Zoo vloeien de dingen, als de stof moet zwijgen,
Zoo gouden, zoo week stroomt de schepping dan.
Zoo heerlijk is 't vergaan in schooner en in meer vol[maakt,
als de stof zijn banden eindelijk heeft losgemaakt.
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In oneindige liefde zoekt de schepping.
Liefde is het gaan van den regen naar de aarde,
liefde het stijgen der vochtige dampen,
In liefde ontvangt de aarde der zonne brand,
in liefde ligt die aan haar levenden bloei.
In liefde vinden zich dood en leven.
De liefde zoekt langs bliksemschicht, langs sterrenbaan,
langs wolkendrift, en wil langs alle paden gaan.
Zij mint den Eeuwige z66 zeer,
de stroomende schepping,
zoo zeer, dat zij Hem spiegelt in eigen beelt'nis weer,
Zij is als het meisje, dat ommespeelt en weet den geliefde
[nabij,
zoo doorwarmd, zoo doortinteld is zij.
Zoo windt zij haar eind'looze snoeren
en siert, wat zoo lief zij heeft,
aanvoelend zijn krachtige rust, die Haar jonge gaan
zoo zoete bekoring geeft.
—

Eens komt zij weer totdat Eène,

daar valt de jagende Schepping stil ;
Nu stroomt zij in gouden zaligheid,
omdat in Liefde zij rusten wil.
Liefde is het, zoo rijk verlangend,
Haar gaan tot Uwe wateren ; —
liefde, zoo jong, zoo warm en levend,
Haar stroomen uit in Eeuwigheid.
Daar ligt het laatst en diepst verlangen
nog om dat Stille heen,
waar schepper, schepping, scheppingskracht,
Drie slaan neer in Eèn.
Daar is geen afstand meer voor draden van verlangen ;
Kring van drie, vast aangetrokken,
en in elkanders krachten vast gevangen
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Driespanning, trillende en versterkt in Eèn,
trillend in volheid en overmaat,
Drie, die opwegen zóó elkaar,
Dat geen rust zoo hooge staat.
Drie, die zijn verklankt in Eèn,
in 't Eène, dat zichzelve mint,
Dat schept zichzelve,
zich herschept en weer eens schept,
dat overstroomt, dat zich bevrucht,
en leven ingiet zich en leven straalt,
zichzelf tot vreugd ;
naar binnen ingerolde golf,
in zelf gekeerde wenteling,
liefde, die zichzelf met eigen liefde mint,
en dusdanig is,
„dat klank noch kleur die hoogheid vindt."

De Schepping rondt zich tot een zwaar, doorzichtig
monument, vast en onverbreekbaar, de zware bol der
Eeuwigheid.
Krachten inééngegrepen, steunend elkaar, gebonden in tegenstand of gebonden in saamhoorigheid,
liggen vast in eeuwig verband ; spitsen zich in vereenvoudiging duizendlij nig vanaf het bolvormig oppervlak
tot het onnoembaar middelpunt : het gouden punt, dat
uitstraalt langs duizend lijnen en het M doorlicht.
Vreemd waaien lichten en schaduwen door de stille
schoonheid, doortrekken haar doorzichtigheid. Wij zien
het licht naast het donker, en de bloeiende landen weten
alleen, dat de zon aan den hemel staat.
En zooals het water ligt langs de aarde, zoo ligt de
Tijd om de onbewogen stille schepping, waar alles zijn
plaats heeft voor goed, waar de levenden lang zijn gehuist, en waar de dooden wonen. —
Zooals de golven het zand wervelen met zich mee,
wanneer ze indringen het droge land.
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Zoo spoelt de Tijd, —
meevoerend de stof, waar hij gaat,
één met haar.
In de stof ligt de afstand geboren.
En zooals het water rimpelend spiegelt,
zoo spiegelt de Tijd,
en de stof kleurt de doorzichtige beelden.
Zoo spiegelt de Tijd en schuift en breekt, in wondere
spiegeling, de doorzichtige beelden in stof gekleurd ;
dringt ze opeèn en veegt ze uit elkaar, en kort en verlengt de vaste lijnen in zijn lichtend oppervlak, doordringt
en doorspiegelt de schepping tot heel ver in haar wezen,
maar blijft onmachtig, om in beeld te trekken haar
middelpunt van overmatig licht.
En de verschijning staat op, hoog uit den spiegel, en
streeft terug weer naar haar werkelijkheid.
De verschijning denkt te leven met eigen leven en
weet nog niet, dat zij zoekende is.
weet zij niet, dat wat zij
En later,
zoekende,
zoekt, altijd in en om haar is.
Zooals de gloed der vlam ontstraalt, zoo ontstraalt de
verschijning aan de stille Eeuwigheid.
Eèn en onveranderd liggen de eeuwige dingen, zij
verzwaren zich tot leven en verijlen zich weer ; zij
laten gul haar beelden grijpen door de spiegeling, laten
zich omgroeien door hun levend spiegelbeeld ; of zij
trekken haar straling terug, drinkend het eigen licht. —
Vele zijn de kleurige beelden, die allen omgroeien hun
kleurloos en eeuwig evenbeeld.
De verschijning groeit naar binnen in de eeuwige
doorzichtigheid, ontspringt aan de onbewogen stralen
der scheppingsbol, omgroeit het eenig en onbereikbaar
middelpunt, omwakend het eeuwige Licht.
En hij die leeft, ziet in den Tijd, ziet het bewegen der
stille dingen, en zoekt en zoekt de stille schoonheid.
Wie los zich maken mag uit Tijdsbekoring, hij ziet
de teere, vergane dingen in den spiegel bewaard achter
het jongste bewegende beeld. I)e beelden zijn in kleur
—
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en schijn verscheiden, en gezien in hun saamhoorigheid zijn ze èèn, en in wezen gelijk.
Wie eens zichzelve in liefde hoorde klinken in 't heelal,
hij weet zijn leven het heen en weergaan van het zware
einde van den slinger ; en hij weet den slinger vast gevat
in het éene hooge punt. Daar trilde het veel jaren voor
zijn leven, daar trilt zijn ziel reeds opgelost lang vóór
zijn dood, daar zal hij stervend weer zichzelve vinden.
Als de lichten van den dood, dan waaien over hem,
dan ziet de rust hij komen in het spiegelbeeld, dat zich
versmelten gaat in werkelijkheid.
Dan vindt hij weer zich op zijn eigen plaats, hem zoo
over- en overbekend, in der schepping éénheid, --- even
vast verbonden aan zijn dooden en zijn levenden, die
door denkbeeldige lijn hem eens gescheiden schenen ;
hij hoort zich opgaan in hun beider klank, klinkende
mee in der schepping diepe toon.
Wanneer de eeuwige werkelijkheid zich zichtbaar
biedt, wanneer de ziel treedt uit de dingen en de
boomen klinken gaan, dan is de verschijning van een
te groote schoonheid, zooals zij daar ligt in het èène
en bindende licht.
Dan luisteren wij in angst en verlangen, of de èène
toon wij hooren, die alle klanken drinkt en bindt tot èèn.
Aan alle mensch en dier en ding ontstraalt een
vreemde lichte schijn, en we zien dien niet. ; en alle
leven draagt zijn gouden kroon en weet het niet. En
altijd is het ééne licht in nieuwe dingen, en de kronen
blijven, eis altijd zijn er jonge hoofden, om hun straling
hoog te dragen.
Wij zien, hoe alles schitteren mag en zingen kan,
els botsen moet en sterven en vergaan ; kleurig gebeuren in schoone spiegeling. Want de teere lichtschijn
L an zichzelf niet stooten, ligt vloeiende in zichzelve
weer gevangen, en kent den afstand niet. En al de klanken, die onzuiver soms wij hooren, hangen opgelost sinds
eeuwen, in grootste zuiverheid.
Zoo breekt de teere damp het licht uitéén in kleuren,
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en laat het los, om in zichzelve te vervloeien ; in zelfde
gouden éénheid hing toch het licht.
Zijnde deel der Eeuwigheid, weten de eeuwige dingen
Haar niet ; en ze moeten uitgaan in verschijning, trillen, waar het licht in stralen scheurt, om in verlangen
te weten die groote éénheid.
De eeuwige dingen roepen hun beeld op uit wondere
S piegel, bezien hun schoonheid, omkleed van levende
schittèring, om dan bij 't bleeker worden der schoone
van eigen
kleur, ontdaan van ]even, zichzèlf te zien ;
hun
zuiverheid te dragen het vol bewust bezit,
eigen gouden plaats te weten, waar ze zich verliezen
in het hemellicht.

IN EILTEN HAND
DOOR

Jhr. Mr. H. SMISSAER'1'.

In de laatste dagen van September bevatte Het Volk
een bericht, dat wel door de „groote" pers werd overgenomen, maar waarop overigens, althans voorzoover
mij bekend, weinig de aandacht is gevestigd geworden.
Toch was dit een m.i. hoogst merkwaardig bericht en
opent de daarin vervatte mededeeling een wijd en in
menig opzicht zeer gelukkig perspectief. Deze mededeeling dan luidde dat het bestuur van het Nederlandsch
Verbond van Vakvereenigingen sinds eenigen tijd overleg
pleegt met de besturen van tal van werkgevers-organisaties met het doel te geraken tot het ontwerpen van
een regeling voor ziekte-uitkeeringen, die, beter dan de
wet-Talma, in de behoeften der arbeidersklasse voorziet.
Daarna omstreeks half October wist Het Volk
mee te deelen dat „binnenkort" een vergadering zou
worden bijeengeroepen, waarin de vakcentrales met de
belangrijkste werkgevers-organisaties, wier bereidverklaring tot medewerking was ontvangen, deze aangelegenheid zouden bespreken. En dit nader bericht werd
gevolgd door een pers-communiqué omtrent een beraadslaging over de Ziektewet-Talma in den Hoogen Raad
van Arbeid. Ziehier wat dit communiqué inhield :
„De Hooge Raad van Arbeid heeft in een Zaterdag
jl. gehouden vergadering een prae-advies van zijn comO E. XX 12
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missie voor de arbeidsverzekering tot wijziging van de
Ziektewet-Talma behandeld. De Raad besloot den
Minister van Arbeid in overweging te geven, alvorens
tot overhaaste invoering van de Ziektewet over te gaan,
met spoed een onderzoek te doen instellen naar het
aantal arbeiders, dat thans krachtens collectieve arbeidsovereenkomsten of andere regelingen op ziekengelduitkeeringen recht kan doen gelden, op welke wijze
deze uitkeeringen zijn geregeld en in verband met de
resultaten van dat onderzoek te overwegen, of invoering.
van de Ziektewet nog wel gewenscht is.
„De Raad acht het immers niet uitgesloten, dat zal
blijken, dat de voorkeur zal moeten worden gegeven
aan een geheel andere regeling der ziekengelduitkeering,
waarbij de uitvoering wordt ter hand genomen door de
werkgeversvereenigingen in samenwerking met de vakcentralen, terwijl de wet zich zou bepalen tot het opleggen
aan den werkgever van de verplichting, om den arbeider
ingeval van ziekte gedurende een bepaalden tijd ziekengeld uit te keeren. Een groote minderheid van den Raad
achtte de instelling van een dergelijk onderzoek niet
meer noodig en was van oordeel, dat met de invoering
van de Ziektewet niet langer getalmd moest worden.
Zij wijst erop, dat vele arbeiders thans stellig nog niet
aanspraak kunnen maken op ziekengelduitkeeringen
en dat de door de meerderheid van den Raad aangegeven
regeling toch niet alle arbeiders zal omvatten. Zij meent,
dat de vraag, of de ziekengelduitkeering op publiekrechtelijke wijze, overeenkomstig de Ziektewet, of op
privaatrechtelijke wijze bij arbeidscontract geregeld moet
worden, welke vraag in 1913 ' na grondige bespreking
in eerstgenoemden zin is beslist, niet eerder ter sprake
behoort te komen, v óórdat tot de in uitzicht gestelde
algemeene herziening der verzekeringswetgeving wordt
overgegaan.
„Op grond van bovenstaande overwegingen meende
de Raad zich van de nadere bespreking van het aanhangige ontwerp tot wijziging van de Ziektewet te ont

,
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houden, totdat de Minister van Arbeid verklaard zou
hebben of hij bereid is aan het verzoek, een nader on derzoek in te stellen, te voldoen."
Het is wel volkomen duidelijk, dat gebeurtenissen
die zich buiten dezen Hoogen Raad van Arbeid afspelen,
haar schaduw vooruitwierpen op de beraadslagingen
van dit college. Al werd dit in bedoeld communiqué
niet gezegd, het is wel ontwijfelbaar dat de door het
N. V. V. gedane stap, voor de meerderheid in den Hooge
Raad van Arbeid aanleiding was om „overhaaste invoering" van de Ziektewet te ontraden en aan te dringen
op een onderzoek naar bestaande regelingen, daar immers
niet uitgesloten is, dat men aan particuliere voorziening
de voorkeur zal geven boven toepassing van het stelsel
der wet En dus besloot men over de Ziektewet
niet te praten, voordat men wist of de Minister het
verlangde onderzoek zou doen instellen.
Het hierboven vermeld bericht van Het Volk is, dunkt
mij, vooral daarom merkwaardig, omdat tot nu toe
het N. V. V., de welbekende groote centrale organisatie
van parlementair-socialistische arbeiders, zich stelde
op het door de S. D. A. P. ingenomen standpunt van
den „klassenstrijd" en van overleg met werkgevers-

organisaties niets wilde weten, ten minste zoodanig
overleg noch zocht noch ook scheen te begeeren. Zie ik
wel, dan is hier dus een kentering te bespeuren, waarbij
men uitgaat van de veronderstelling anders heeft
het overleg met werkgevers-organisaties geen zin dat
uit zulk een overleg nog wel iets goeds voor de arbeidersklasse kan geboren worden. Wie niet op het starre standpunt van den klassenstrijd staat, kan zich over zulk een
kentering, die toch m. i. onmiskenbaar uit het medegedeelde feit valt af te leiden, niet anders dan verheugen,
omdat hij daarin ziet een toenadering, waaruit niets
anders dan goeds kan worden geboren. Immers ook in
zake regeling van arbeidsverhoudingen van allerlei aard
kunnen gunstige uitkomsten duurzaam wel door wederzijdsch overleg, maar niet door strijd worden verkregen.
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Als doel van dit overleg, waarmede men reeds sinds
eenigen tijd bezig is, wordt genoemd het ontwerpen van
een regeling voor ziekte-uitkeeringen, die, beter dan de
wet-Talma, in de behoeften der arbeidersklasse voorziet.
Meer dan dit bericht inhoudt is mij van de zaak niet
bekend, maar ik meen niet mis te tasten, wanneer ik
aanneem dat zoodanige regeling gedacht wordt als eene,
waarbij werkgevers- en arbeiders-organisaties rechtstreeks het werk der ziekteverzekering zullen ter hand
nemen en waarbij zij, inderdaad beter dan in de wetTalma, de uitoefening en uitvoering van die verzekering
in eigen hand zullen willen hebben en houden. •
De gedachte aan zulk een regeling is niet nieuw. Nieuw
is slechts de heugelijke instemming, welke het denkbeeld
thans in de kringen van het N. V. V. blijkt te hebben
gewonnen. De idee, dat wat men heet „sociale verzekering" allereerst is een belang, welks behartiging als taak
van (daartoe georganiseerde) werkgevers en werknemers
moet worden beschouwd, heeft reeds jaren van tot
nu toe vruchteloos schijnenden strijd achter zich.
Doch, zooals het meer met ideeën gaat, juist wanneer
men het 't allerminst verwachtte, blijkt het zoolang

onder verdachtmaking verstikt zaad plotseling te ontkiemen. Wie geen vreemdeling is in de geschiedenis
onzer sociale-verzekerings-wetgeving, weet dat het denkbeeld : die verzekering in eigen hand der belanghebbende
groepen, reeds gepropageerd werd van het oogenblik
af dat ten onzent de eerste proeve dier wetgeving verscheen. Het was bij de indiening van het eerste ontwerpLely, hetwelk later als Ongevallenwet-1901 in het Staatsblad werd afgekondigd, dat met name van werkgeverszijde de wenschelijkheid werd betoogd de uitvoering
van deze verzekering niet op te dragen aan een daartoe
in het leven te roepen staats-orgaan (de Rijksverzekeringsbank), maar daarmee onder bij de wet te stellen
regelen organisaties van werkgevers en van arbeiders
in onderlinge samenwerking te belasten. Men zal zich
herinneren dat in dien tijd het zoogenaamde „groote
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amendement-Kuyper" van dezelfde gedachte uitging.
Doch herinneren ook, dat dit amendement als strijdig
met het stelsel der wet door den Minister onaannemelijk werd verklaard, op grond waarvan de volgzame
Kamer-meerderheid het afwees. Het streed dan ook
werkelijk met het stelsel der wet, hetwelk feitelijk hierop
neerkwam : de arbeider ontvangt, de werkgever betaalt,
de staatsambtenaar beslist of de getroffen arbeider iets
zal ontvangen en, zoo ja, hoeveel, en hoeveel de werkgever te betalen heeft. Weliswaar staat (natuurlijk)
èn werknemer èn arbeider de weg van beroep open,
maar primair beslist het staatsorgaan, hetwelk dus
optreedt als verzekerings-instelling voor de werkgevers,
als schade-regelaar voor de arbeiders en voor den laatsten
ook als toeziend instituut, welke laatste functie trouwens
uit de schade-regeling (eventueele herziening) voortvloeit. Niets minder dan een verwerping van het in de
Tweede Kamer gevoteerde ontwerp door de Eerste was
noodig, om den Minister er toe te bewegen dit starre
stelsel van zuiver-ambtelijke uitvoering slechts in deze
geringe mate te verzachten : dat werkgevers op hun
verzoek door de Kroon kon worden toegestaan zich te
onttrekken aan het volstrekt monopolie der Rijksbank
als verzekerings-instelling, door hun risico hetzij zelf
te dragen hetzij over te dragen aan een maatschappij of
organisatie.
Waarop grondde zich toen ter tijde des Ministers (en der
Kamer) afkeer van een stelsel, waarbij het zwaartepunt der
uitvoering van sociale verzekering gelegd werd in de eigen
handen der rechtstreeks daarbij betrokkenen ? Op wantrouwen. Men vertrouwde niet de zuiverheid der bedoelingen van werkgevers, die dit stelsel voorstonden ;
men verdacht hen van een zekere zucht om hun macht
te misbruiken door den arbeiders het hun toekomende
te onthouden, waarbij zij immers die arbeiders door
ontslag of door bedreiging daarmee tot berusting in het
hun aangedaan onrecht konden dwingen. Men vertrouwde
niet de arbeiders noch hun organisaties in dezen zin,
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dat men hun niet de kracht toekende om zich met goed
gevolg tegen zoodanig onrecht te verzetten door ruchtbaarheid aan feiten van dien aard te geven en daartegen
de openbare meering in 't geweer te roepen. Niet zoo
heel onduidelijk werd in die jaren van de zijde der Regeering de voorstelling gegeven van den werkgever, die
zich zoo hij er maar kans toe zag door zijn geldelijk
belang er toe zou laten drijven den getroffene af te
scheepen, en van den arbeider, die in slaafsche onderworpenheid aan zijn „broodheer" daar vrijwel geheel
machteloos tegenover zou staan. Daarom was slechts
ééne regeling bevredigend : die, welke zoowel de zorg
voor het opbrengen van de middelen als de taak der
bepaling van de schadeloosstelling opdroeg aan een
onpartijdigen „derde", aan den staats-ambtenaar, die
immers boven de invloeden der belanghebbenden stond
en dus het „suum cuique" naar beide zijden in stricten
rechtvaardigheidszin zou toepassen. Slechts in die handen,
niet in de eigene der werkgevers en der arbeiders, zouden
de belangen van die laatsten veilig zijn. Dat was de

duidelijk uitgesproken en consequent doorgevoerde
grondgedachte der wettelijke regeling. Slechts zulk
een regeling kon als „arbeiterfreundlich" worden aanvaard, slechts een zoodanige mocht democratisch heeten.
Deze grondgedachte is jarenlang, vele jaren lang,
blijven heerschee. Zij was de eigenlijke grondtoon van
het verzet, gedurende geruimen tijd met hardnekkigheid gevoerd tegen de eenige inbreuk op het monopolistisch stelsel der Rijksbank als verzekerings-instelling :
de risico-overdracht. Hierdoor immers, zoo werd gezegd,
was het deii werkgever niet onverschillig of er veel of
weinig, lichtere of zwaardere ongevallen in zijn onderneming voorkwamen of liever bekend werden ; dus moest
men de werking van dit stelsel wel met wantrouwen
bejegenen. Dit verzet heeft in de Tweede Kamer bij meer
dan één staatkundige partij weerklank gevonden, het
laatst bij de sociaal-democraten. Men herinnert zich
dat Minister Talma aan een commissie een onderzoek
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naar de werking der risico-overdracht heeft opgedragen
en dat de uitspraak dier commissie het ongegronde
van het wantrouwen in de werking van dit stelsel heeft
vastgesteld.
In de na de totstandkoming van de Ongevallenwet1901 ontworpen wettelijke regelingen van de ziekteverzekering voor arbeiders is de zaak eenigszins anders
geloopen dan bij de wetsvoordracht-Lely. Beurtelings
hebben wij voor de ziekteverzekering ontwerpen van de
ministers Kuyper, Veegens en Talma gekend ; het laatste
heeft den weg naar het Staatsblad gevonden, maar de
inwerkingtreding dier wet werd door het MinisterieCort van der Linden opgeschort. Minister Treub kwam
met een omwerking van de Talma-wetten, maar voordat
van behandeling in het Parlement sprake kon zijn,
kwam de oorlog tusschen beide en wijdde de Volksvertegenwoordiging haar volle aandacht aan de crisisnoodwetten en aan de invoering van het algemeen kiesrecht, vrucht der Grondwetsherziening. Zoo geraakte het
werk van Treub op den achtergrond. Het kabinet Ruys
de Beerenbrouck stond gelijk begrijpelijk is —
sympathiek tegenover de nog onuitgevoerde Talmawetten, diende enkele wijzigingen daarop in en zint op
invoering ook van de Ziektewet.
In hoeverre nu was er bij de opeenvolgende proeven
van ziekteverzekeringswetgeving sprake van een opdracht dier verzekering aan de eigen handen der rechtstreèks daarbij betrokkenen ? De zaak is, zooals ik zeide,
hier anders dan bij de ongevallenverzekering geloopen,
omdat van meet al de zaak hier anders stond. Bij laatstbedoelde verzekering toch waren er, toen de wettelijke
regeling werd ontworpen, slechts zeer weinig particuliere
voorzieningen, waardoor schadeloosstelling bij ongevallen werd gegeven. Een opdracht 'van die verzekering
aan organisaties van werkgevers en van arbeiders zou
beteekend hebben dat tot dit doel zoodanige organisaties
moesten worden opgericht, gelijk dan ook het „groote
amendement-Kuyper" beoogde. Door zijn opdracht aan
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een staats-orgaan vernietigde dus Minister Lely slechts
enkele reeds bestaande regelingen. Op het gebied van
ziekteverzekering daarentegen kent men van oudsher
in ons land tal van grootere en kleinere fondsen, gedeeltelijk wel, gedeeltelijk niet aan ondernemingen verbonden _
en waarvan sommige uitsluitend door den werkgever , .
andere alleen door arbeiders, weer andere door werkgever en arbeiders worden beheerd. Hier rees dus voor
den wetgever de vraag of en in hoever hij de particuliere
voorzieningen zou handhaven door daaraan een plaats.
in zijn wettelijke regeling toe te kennen.
Die vraag is door de onderscheidene ontwerpers i n .
verschillenden zin beantwoord. In het concept van dr..
Kuyper, die bij de behandeling van de Ongevallenwet
zoo sterk had aangedrongen op ontwikkeling van de
„zelfwerkzaamheid" der organen des maatschappelijken_
levens, vond men -- schoon de toelichting ditzelfde
beginsel predikte practisch de positie der openbare
(d. i. ambtelijke) ziekenkassen zóó sterk gemaakt en haar
instelling zoozeer als regel vooropgeschoven, dat het
ontwerp geen gunstige kans scheen te bieden voor handhaving, laat staan uitbreiding van de verzekering in
eigen hand. Hier was in een vlaag van „etatisme" de
Duitsche wetgeving overtroefd, die immers de „Krankenkassen" vooropstelt en slechts voor hen, die bij deze
fondsen om welke reden dan ook niet terecht kunnen,
een „Gemeindeversicherung" kent, welke, als noodhulpinrichting, een zeer eenvoudig verzekerings-apparaat
in het leven roept. Kuyper's opvolger, Veegens, verbeterde deze fout wel tot op zekere hoogte, doch niet in
bevredigende mate. Men leefde in deze jaren nog te
midden van den strijd om het goed recht der risicooverdracht en men was dus nog niet uit de sfeer van
wantrouwen tegenover werkgevers, zoodra dezen eenig
daadwerkelijk deel in de uitvoering van sociale verzekering zouden nemen. Talma maakte het stellig niet beter
dan Kuyper en zeer stellig slechter dan Veegens het
gedaan had, maar zag zich door het krachtig verzet
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van het toenmalig Kamerlid Dr. de Visser genoopt
verder te gaan in de goede richting dan hij voornemens
geweest was, niet echter zoo ver dat daardoor zijn regeling
aan de „zelfwerkzaamheid" van particuliere organen
recht deed wedervaren. Die regeling dan is het, welke
ten slotte tot wet geworden is, een wet die sinds het
najaar van 1913 op inwerkingtreding wacht.
Deze ziektewet nu is, gelijk gezegd, niet alleen onbevredigend wat betreft het „in eigen hand" houden (of
brengen) van de ziekteverzekering bij de beraadslagingen werden protesten in dien zin ook uit arbeiderskringen vernomen , maar er is reden om aan te nemen
dat de praktijk der wet straks in die richting nog minder
bevredigend zal zijn dan haar letter (en de geschiedenis
harer totstandkoming) zou doen voorzien. Gelijk elke
moderne sociale wet ten onzent laat zij immers de regeling van allerlei zeer belangrijke onderdeelen, belangrijk
vooral uit het oogpunt der wets-praktijk, over aan algemeene maatregelen van bestuur of aan Koninklijke
Besluiten. En nu is er een zeer geldige reden om niet
aan te nemen dat bij de samenstelling van deze uitvoeringsbepalingen ernaar gestreefd zal worden aan de
ziekteverzekering in eigen hand een zoo belangrijke
plaats toe te kennen als letter en geest der wet maar
even gedoogen ; integendeel mag men gelooven dat een
tegenovergestelde bedoeling zich zal openbaren. Dit
toch valt af te leiden uit de houding, door den huidigen
bewindsman, Mr. Aalberse, aangenomen bij de uitvoering
van Bene andere wet uit Talma's nalatenschap : die
nopens de ouderdoms- en invaliditeitsverzekering. Bij
de beraadslaging over deze wet in de Volksvertegenwoordiging was nadrukkelijk gezegd en ook in de wet vastgelegd, dat zij ruimte zou laten voor risico-overdracht ;
de wijze waarop, zou bij algemeenen maatregel van
bestuur met inachtneming van eenige wettelijke voorschriften worden uitgemaakt. Maar wat heeft men zien
gebeuren ? Dat deze door de wet toegestane mogelijkheid
van risico-overdracht „doodgemaatregeld" is ; ik bedoel :
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zij is door de uitvoeringsbepalingen gebonden geworden
aan zóó bezwarende, onvervulbare (en ongerijmde)
voorwaarden, dat practisch de mogelijkheid van risicooverdracht in haar tegendeel, in volslagen onmogelijkheid is verkeerd. Men kan dus veilig zeggen : in den Haag
waait de wind nog steeds uit den verkeerden hoek :
deze Minister en zijn ambtenaren zijn er niet op uit
de verzekering in eigen hand te bevorderen. Wanneer
zij reeds in risico-overdracht bij ouderdons- en invaliditeitsverzekering gevaar zien, hoeveel te meer zullen zij
er zich tegen verzetten dat de uitvoeringsbepalingen
der Ziektewet de binnen de (te nauwe) perken dier wet
gunstigste kans zouden bieden aan particuliere organen
voor ziekteverzekering. Klaarblijkelijk geven deze ambtenaren (en met hen hun chef) aan ambtelijke bezorging
van de verzekering de voorkeur. Allicht ook zullen zij
meenen dat, nu Talma's wensch in vervulling is gegaan
en wij in de Raden van Arbeid Bene (zoogenaande)
„organisatie van den arbeid" bezitten, aan welke colleges
immers naar Talma's gedachte de uitvoering van heel
de sociale verzekering (en straks nog heel veel meer)
moet worden opgedragen, het „in de lijn" van die gedachte ligt het werkterrein dier Raden zoo ruim mogelijk
te stellen en dus niet te gedoogen dat daarnevens „door
de menschen zelven" wordt „geliefhebberd" in wat des
Raads is !
Uit het bovenstaande ziet men dat door de wettelijke
regeling van onze sociale verzekering sedert twintig jaar
als een roode draad loopt de strijd tusschen twee stelsels,
die men kortheidshalve kan aanduiden als eenerzijds :
de ambtelijke voorziening, andererzijds : de verzekering
in eigen hand. Het eerste stelsel heeft, gelijk wij zagen,
totnogtoe gezegevierd, omdat het verkozen was door de
Regeering, op haar voetspoor aanvaard werd door de
Volksvertegenwoordiging, die geen verzet daartegen,
aanvankelijk zelfs instemming daarmee in de kringen
der georganiseerde arbeiders waarnam.
Zoo bezien, verschijnt de mededeeling van Het Volk
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als de aankondiging van een reactie, een zwenking. Een
reactie tegen de in het Staatsblad verschenen Ziektewet.
Men wil een betere regeling dan deze wet geeft. Men
overlegt daaromtrent met besturen van werkgeversorganisaties. Dit kan slechts beduiden dat men die
verzekering wenscht te zien in eigen hand, dat men geen
heil ziet in de vóór alles ambtelijke bezorging, welke
de signatuur der wet is en practisch in verhoogde mate
zijn zal. Zich af koeren d van de etatistische uitvoering
wil men nu ernst gemaakt zien met de „zelfwerkzaamheid", waarvan men geen gevaren meer ducht. Verlaten
schijnt de oude voorstelling dat des arbeiders recht
slechts veilig is als over de waarborging daarvan als
onpartijdige derde de ambtenaar waakt, die van den
werkgever de geldmiddelen opvordert en deze onder de
daarop rechthebbende arbeiders verdeelt.
Hoe is deze zwenking te verklaren ?
Mij dunkt, het zou wel te begrijpen zijn, wanneer de
ervaring, door ons allen in den oorlogstijd opgedaan,
ook nadenkende arbeiders gewekt had tot twijfel aan
het boven alles uitnemende van ambtelijke voorziening.
Voorts mag zeker worden aangenomen, dat men het
onhoudbare is gaan inzien van de vroeger gepropageerde
voorstelling, volgens welke de arbeider een willooze
loonslaaf is, die tegenover onrecht van werkgeverszijde machteloos staat, omdat de dwingeland zijn broodheer is. Haar eigen kracht kennende, kunnen de stevig
gefundeerde arbeiders-organisaties niet meer zulk een
schildering handhaven. Zij begrijpen en zullen moeten
erkennen, dat zij waarlijk „mans" genoeg zijn om mogelijk onrecht tegen te gaan van patroons, met wie hun
bestuurders in zake de uitvoering van sociale verzekering
meewerken. Wanneer men twintig jaar geleden meenen
kon dat in een voorkomenden belangenstrijd de overmacht was bij den werkgever, thans zou die stelling
niet houdbaar meer zijn. Maar waar samenwerking wordt
gezocht, moet het begrip macht, veelmeer nog dat van
overmacht, zijn uitgesloten ; samenwerking moet op
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wederzijdsch vertrouwen berusten. Is er vroeger wantrouwen geweest, klaarblijkelijk is er nu vertrouwen.
Of beter : zoo er nog wantrouwen is, men gevoelt zich
sterk genoeg om toch de samenwerking aan te durven. —
Tot verdere verklaring van de gewijzigde houding der
N. V. V.-leiders kan wellicht worden gewezen op de
ervaring, die zij allicht zullen hebben opgedaan bij de
uitvoering van de ouderdons- en invaliditeits-verzekering. Zij hebben dan nu de ambtelijke bezorging van
sociale verzekering aan het werk gezien ; zij hebben
dan nu de Raden van Arbeid zich zien vestigen in zeer
dure (en vaak extra duur gekochte) perceelen op de beste
standen onzer groote steden ; zij hebben kennis gemaakt
met wat in Duitscllland spottend genoemd werd het
stelsel van „kleben und kleben lassen" ; eenigen hunner
zullen allicht zitting hebben genomen in de Raden van
Arbeid en zich een eigen oordeel over de werking van deze
colleges hebben gevormd. Zeker zijn hun ook wel eenige
eigenaardigheden van de uitvoering der ongevallenverzekering door de Rijksverzekeringsbank niet ontgaan.
In 't kort : het zou niet zoo wonderlijk zijn, indien de
praktijk onzer sociale verzekering in ambtelijke handen
verzuimd had geestdrift te wekken onder vooraanstaande
figuren in de vakbeweging, die er zich rekenschap van
geven hoe het is en hoe het wel zou kunnen en moeten
zijn.
Hoe dit dan ook wezen moge, men pleegt van die zijde
overleg met werkgevers-organisaties over de vraag of
men gezamenlijk niet komen kan tot een betere regeling
dan de wet hun zou geven. Het schijnt mij zeer gelukkig,
dat men bij dit streven juist zijn oog richt op de ziekteverzekering. Deze toch is daarvoor ongetwijfeld het
dankbaarst object en biedt dus bij het volgen van een
nieuwen koers de beste kans van slagen. Het dankbaarst
object voor verzekering in eigen hand is die tegen ziekte
daaröm, omdat men daarbij meer dan op eenig ander
gebied van arbeiders-verzekering tegen het euvel van
,simulatie" heeft te waken, zoowel wat het bestaan als
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ook wat het voortbestaan der oorzaak van arbeidsongeschiktheid betreft. Bij een ongeval moet er een van
buiten komend onheil aanwezig zijn, waarvan het al of
niet geschied zijn meestal niet zoo heel moeilijk is te
bewijzen. Moeilijk kan ook hier zijn — en is ook hier -de bepaling van de gevolgen en van hun voortdurende
werking, maar primair is de oorzaak vrijwel altijd gemakkelijk vast te stellen. Doch bij ziekte ! Uit de reglementen
vooral juist van arbeiders-ziekenfondsen leert men hoe
geducht het euvel der simulatie is, immers de reglementen
dier fondsen plegen zeer strenge bepalingen daartegen
te bevatten. Indien echter dit kwaad op afdoende wijze
of althans zooveel mogelijk zal worden tegengegaan, dan
moet het toezicht, het dagelijksch en voortdurend toezicht op de waarachtigheid der arbeidsongeschiktheid
worden uitgeoefend door vakgenooten, door belanghebbenden, door de kameraden, die den „zieke" van
nabij kennen en dus weten of hij tot het gilde der „lijntrekkers" behoort of niet. Het toezicht door belanghebbenden beduidt dan dat zij waken tegen uitkeeringen
uit de gemeenschappelijke kas aan onwaardigen. Wanneer
het dus duidelijk is dat zoodanig toezicht door niemand
beter dan door de vakgenooten kan worden uitgeoefend,
dan is het wel evenzeer duidelijk dat niemand daarvoor
minder geschikt is dan de ambtenaar, hij moge dan agent
van de Rijksverzekeringsbank of hoe ook genaamd zijn.
Zoo is dan deze verzekering allereerst aangewezen om te
berusten in eigen hand. Zij is dat mede, omdat zij, voorzoover zij sinds jaar en dag reeds buiten elke wettelijke
verplichting om uitgeoefend wordt, altijd in eigen hand
is gehouden. Werkgevers en arbeiders kennen deze
verzekering en haar praktijk. Zij begeven zich hier niet
op een nieuw gebied, waarop men al tastende den rechten
weg moet zoeken, maar ze zijn thuis op dit terrein, weten
waar de voetangels en klemmen liggen en hoe men die
kan vermijden. Geen verzekering is onder onze arbeiders
meer populair dan deze, omdat geen andere terecht —
door hen zoo nuttig en zoo vóór alles noodig wordt geoor-
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deeld. Het is dus gelukkig dat juist de ziekteverzekering
door den loop der feiten aangewezen is als object bij het
kiezen van den nieuwen koers.
Onwillekeurig rijst bij de overweging der aankondiging
van dit voornemen de vraag : hoe men zich voorstelt tot
het gewenschte doel te geraken. Bekend is mij daarvan
niets. De bedoeling schijnt te zijn de wet op zijde te
schuiven ; men wil immers een betere dan de wettelijke
regeling vaststellen en naast elkaar zijn die twee ondenkbaar. Klaarblijkelijk zal men dus trachten te bereiken
dat de reeds in het Staatsblad openbaar gemaakte
Ziektewet niet in werking treedt of dat dit zal minder
moeilijk gaan van haar dwingende bepalingen worden
vrijgesteld die arbeiders, welke de door het . N. V. V.
en de werkgevers-organisaties te maken regeling boven
de wettelijke verkiezen. Deze N. V. V.-regeling om
haar kortweg zoo te noemen zal dan moeten voldoen
aan de eischen, door de Ziektewet gesteld aan toegelaten
particuliere fondsen of liever : door parlementaire actie
zal men moeten beproeven de Ziektewet alsnog zoo gewijzigd te krijgen, dat haar eischen niet in den weg
aan inwerkingtreding van een regeling, gelijk door het
N. V. V. en werkgevers zal worden vastgesteld. Slaagt
men daarin, dan zal een belangrijke bres zijn geschoten
in de ambtelijke verzorging van de ziekteverzekering en
dit gat zal nog grooter worden, indien die N. V. V.regeling navolging vindt, school maakt en overgenomen
wordt door confessioneel-georganiseerde of andere arbeiders, die niet door hun vakvereenigingen bij de centrale
N. V. V. zijn aangesloten.
Het zal dan uiterst belangwekkend zijn, de ontwikkeling te blijven volgen der beweging van welker eerste
begin het bericht in Het Volk ons iets heeft meegedeeld.
Belangwekkend zal het ook wezen, de houding na te
gaan van de confessioneel-georganiseerde arbeiders tegenover deze nieuwe beweging. 'Lullen zij (en hun leiders)
trouw blijven aan het vaandel vair Taima en zich blijven
schikken in het eigenlijk stelsel der wet, in de ambtelijke
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bezorging van deze verzekering ? Zullen zij met de
instelling der Raden van Arbeid en met de gedachte,
die deze colleges in het leven riep, en met de verdere
doorvoering dezer „organisatie van den arbeid", tot
actieve deelneming aan de sociale verzekering geroepen,
zoo ingenomen blijken (en blijven), dat de verlokking
van ziekteverzekering in eigen hand voor hen geen bekoring heeft tegenover de aansluiting aan de officieele
ziekenkas ? Mocht dit zoo zijn, dan kan men zeggen dat
de rollen zijn omgekeerd : in den eeuwigen strijd van den
„man versus the State" zullen dan ten onzent de sociaaldemocraten partij kiezen tegen de ambtelijke voorziening
en voor Kuyper's leus van „zelfwerkzaamheid", terwijl
dan anti-revolutionairen en katholieken met verwerping van die leus aan Staats-ziekteverzekering de voorkeur geven. Nu weet ik wel dat de ziekteverzekering,
tot welker bezorging straks ook de Raden van Arbeid
aan het werk worden gezet, in de terminologie der voorstanders geen „staatsziekteverzekering" mag worden
genoemd, daar immers deze Raden geacht worden „uit
den arbeid" te zijn voortgekomen, maar ik ben toch zoo
vrij het goed recht der tegenstelling te handhaven,
omdat het onweersprekelijk is de praktijk der ouder.

dons- en invaliditeitsverzekering toont dit ten overvloede aan dat de werkgevers en de arbeiders geheel
staan buiten de uitoefening van sociale verzekering,
wanneer die uitoefening aan Raden van Arbeid of welke
andere zoodanige colleges ook wordt opgedragen. Het
is niet meer dan een leege en booze fictie, laat ik maar
zeggen : niet meer dan een paskwil, tot de werkgevers
en de arbeiders te spreken van een in hun handen berustende voorziening, omdat deze immers behartigd
wordt door den Raad van Arbeid, waarin hun gekozen
vertegenwoordigers zitting hebben. Er is niemand in
Nederland, die dit niet beter weet ! Onder verzekering
in eigen hand wordt gansch wat anders verstaan. Laat
ons de zaak niet met ijdel woordenspel vertroebelen.
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Toen Thorbecke in 1853 Twente bezocht en zich rekenschap gaf van de ontwikkeling der daar gevestigde
katoennijverheid, zeide hij in een bijeenkomst met
industrieelen : „Mijne heeren, gij zijt aan het begin van
een langen weg". In gansch anderen zin dan toen dit
woord werd gesproken, zou men het ook thans toepasselijk kunnen achten op deze nieuwe beweging. Ook hier
staat men nog maar aan het begin, maar van een langen
weg. Wanneer deze beweging slaagt, zal zij allicht school
maken en zich uitbreiden. Zij kan leiden tot de vorming
van een nieuwe leus (— juister : tot het aanheffen van
een oude leus door nieuwe adepten —) voor heel het
terrein der uitoefening van onze sociale verzekering.
Zet deze beweging door op het veld der ziekteverzekering,
zal zij dan straks niet ontevredenheid kweeken met de
wijze, waarop onze ouderdoms- en invaliditeitsverzekering
wordt uitgevoerd ? Ook invaliditeit is een bron van
arbeidsongeschiktheid uit lichamelijke oorzaak. Grensgevallen zijn dikwijls moeilijk in de Bene of in de andere
richting te klassificeeren ; een voortdurende ziektetoestand leidt tot invaliditeit, waaronder ook begrepen
wordt die lichamelijke achteruitgang, welke het blijvend
gevolg is van een ongeval. Waar het zoo bezwaarlijk
is, scherpe lijnen te trekken en de gevallen zoo in elkaar
loopen, daar kan op den duur de zorg voor schadeloosstelling in zoodanige gevallen niet bij verschillende
organen blijven berusten. Wint de in-eigen-hand-beweging op het gebied der ziekteverzekering gaandeweg
veld, dan zou daarvan een mee-sleepende werking kunnen
uitgaan, dan zou onweerstaanbaar kunnen worden de
aandrang om nu ook de ongevallenverzekering niet
langer in den huidigen omvang door de Rijksverzekeringsbank te doen behartigen en om ook in zake invaliditeits- en ouderdomsverzekering terug te keeren op het
pad, dat wij sedert 3 December 1919 volgen. Het eerst
zal wellicht die mee-sleepende werking zich op het terrein
der ongevallenverzekering openbaren, omdat noodwendig een zekere ,,,ineenschakeling" tusschen ziekte-
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en ongevallenverzekering moet worden tot stand gebracht. Is immers de „ziekte" het gevolg van een ongeval,

dan valt zij buiten de sfeer der ziekteverzekering, maar
voor de vraag of dit het geval is, kan overleg tusschen
de organen voor ziekte- en die voor ongevallenverzekering niet ontbreken.
Is het te stout gedacht, wanneer men meent dat de
leiders dezer nieuwe beweging staan aan het begin van
een langen weg ? Indien het thans gepleegd wordend
overleg leidt tot het doel : de vaststelling van een betere
dan de wettelijke regeling voor ziekteverzekering, dan
is naar mijn stellige overtuiging aan de nieuwe beweging
een groot succes verzekerd en juist omdat ik daarvan
overtuigd ben, voorzie ik ook een zeer beteekenisvolle
uitbreiding, die immers niet kan uitblijven, wanneer
zienderoogen de aanvankelijke proef slaagt. En succes
durf ik aan deze beweging voorspellen, omdat ik beslist
meen dat sociale verzekering in eigen hand zeer groote
voordeelen biedt boven elke andere wijze van behartiging,
omdat zij voor de minste kosten de gunstigste uitkomsten
zal opleveren en omdat voorts van haar een heilzame
opvoedende werking moet uitgaan.
De minste kosten zal zij vergen, omdat de verzekering
in eigen hand vanzelf is de eigen zaak der georganiseerde
werkgevers en werknemers, die er belang bij hebben
door zuinig beheer en practisch ingerichte administratie
de „doode lasten" van het „bedrijf" te drukken. Ook
en deze factor is van niet geringere beteekenis omdat
men scherp zal toezien, dat geen uitkeeringen gegeven
worden (of bestendigd blijven) in gevallen, waarin daarop
geen aanspraak (meer) kan worden gemaakt. En daardoor zal die verzekering in eigen hand tevens de gunstigste uitkomsten opleveren, daar in dit stelsel het toezicht vóór en na de toekenning scherper zijn zal dan bij
eenig ander.
Niet minder hoog dan deze toch niet te versmaden
stoffelijke voordeelen sla ik aan wat ik noemde de opvoedende werking. Daaronder zou ik allereerst willen
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verstaan de werking op de verzekerden, die de verzekering
leeren opvatten als „hun zaak", niet als een instelling,
die door heeren van buiten af wordt beheerd en beheerscht
en waarbij vreemden toezicht komen oefenen, maar
als hun instituut, bij welks welvaren zij rechtstreeks
zijn betrokken en op welks leiding zij invloed kunnen
uitoefenen. Maar onder de opvoedende werking versta
ik ook den invloed, die van de voortdurende samenwerking tot eenzelfde gemeenschappelijk doel uitgaat gelijkelijk op werkgevers en op werknemers, vooral op die va n.
beide groepen, die elkaar in bestuurs-functies ontmoeten.
Ook al begint de samenwerking niet met het wederzijdsch vertrouwen, dat daarvan de grondslag zijn moet,
maar met gewapend wantrouwen van een of van beide
zijden, op den duur moet de gedwongen kennismaking
leiden tot een beter begrip van elkanders bedoelingen,
een beter kennen van elkanders standpunt en van de
beweegredenen, die elk der „partijen" drijven. Het
gemis aan aanraking, de vervreemding, heeft onnoemelijk veel kwaad gedaan en allerlei misverstand doen
geboren worden en gevoed. Dat was juist het noodlottige
van opzet en grondgedachte onzer wettelijke ongevallenverzekering : negatief doordat werkgevers en werknemers
niet tot elkaar werden gebracht ; positief doordat beider
belangen als in onverzoenlijken strijd werden voorgesteld en het denkbeeld gepropageerd werd dat elke den
werkgever gegeven bevoegdheid voor hem een welkom
middel zou zijn om des arbeiders rechtmatige aanspraken
te verkorten. Maar breng nu de „partijen" bijeen of
liever gelijk het geval zal zin bij de voorgenomen
ziekteverzekering in eigen hand laat hen vrijwillig,
uit het bij beiden bestaand inzicht der wenschelijkheid
tot elkaar naderen en bijeenkomen. Zij zullen wellicht
in 't begin elkander wat vreemd aanzien en zich wat . . .
onwennig gedragen. Maar ziet gij niet in, dat verstandige
lieden, bijeengekomen om gezamenlijk een belang te bezorgen dat hun allen ter harte gaat, middelen en wegen
zullen vinden om elkaar niet alleen te verdragen, maar
.
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ook te verstaan en te waardeeren ? En gelooft gij niet
met mij, dat van zoodanige verzekering in eigen hand
een opvoedende werking moet uitgaan op heel ons volk ?
Wanneer wij daardoor paal en perk kunnen stellen aan
ons onrustbarend wassend „functionarisme", meent gij
dan niet, dat daardoor onze volkskracht wordt verhoogd
en gestevigd ? Wat beduidt ambtenarij in zake sociale
verzekering anders of meer dan dat wij ons te zwak,
onmachtig gevoelen om onze eigen zaken zelf te doen,
ze te nemen in eigen hand ? Wij stellen bezoldigde heeren
en dames aan om de zaak voor ons op te knappen en
haar netjes te laten loopen. Maar wanneer wij zelven
die zaak opknappen en zelven voor haar netjes loQpen
zorgen, staat dat dan niet veel hooger en getuigt dat dan
niet van innerlijke kracht ? Zouden wij niet meer eerbied
voor ons zelven hebben en niet er een zekere voldoening
in vinden, wanneer wij voor de belangen, die in de eerste
en in de laatste plaats onze belangen zijn, zelf kunnen
zorgen ? En zal die eigen behartiging niet ook hierdoor
beter zijn dan het werk der ambtenaren, doordat onze
regeling en onze organisatie meer dan de hunne elastisch
zijn zal, wij eerder dan zij de wisselende behoeften zullen
onderkennen en gemakkelijker daarnaar ons werkplan
zullen kunnen wijzigen ?
Wie aan het begin staat van een langen weg, kan he t

einde daarvan veelal niet zien ; hij behoeft zich daarover
niet ongerust te maken, wanneer hij maar stellig en vast
weet dat die weg leidt in de goede richting en hem tot
het gewenschte doel zal brengen. Van dezen weg, aan
welks begin nog maar staat het voornemen tot ziekteverzekering in eigen hand, is het einde niet te zien.
Slaagt dit voornemen en doet de uitvoering daarvan haar
opvoedende werking ten volle gevoelen, dan zal men
ongetwijfeld verder gaan op dat pad. Heeft men elkaar
steeds beter leeren kennen en waardeeren, dan zal men
wellicht zelfs niet wanneer alle sociale verzekering aldus
door de rechtstreeks daarbij betrokkenen is behartigd,
daarbij blijven staan. Het kan dan wel niet anders of bij
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de bespreking van de verzekerings-belangen komen ook
andere daarmee nauw samenhangende aangelegenheden
ter sprake : vraagstukken omtrent loon en andere
arbeidsvoorwaarden, omtrent werkeloosheid, voorzoover
niet reeds door verzekering gedekt, ook omtrent den
inhoud van arbeidsovereenkomsten, den arbeidsduur,
de veiligheid in fabrieken en werkplaatsen (immers zoo
eng verknocht met het voor-kómen van ongevallen),
de hygiënische toestanden (in zoo dadelijk verband met
het ziekte-risico). Is het uitgesloten dat men gaandeweg
ook deze belangen zal willen nemen in eigen hand ?
Door de besprekingen daarover zullen in elk geval geschillen uit den weg geruimd kunnen worden voordat
zij tot strijd voeren en, wanneer dan toch de strijd uitbreekt, zullen ook dan partijen anders dan voorheen
tegenover elkaar staan omdat zij, ter zake van dit ééne
punt dan nu verdeeld, overigens blijven samenwerken
en elkaar blijven ontmoeten.
Dat aan het eind van dezen langen weg de „sociale vrede"
ligt, zou ik waarlijk niet durven zeggen. Maar dat men
dit ideaal langs dien weg dichter nadert dan langs eenigen
anderen, acht ik niet voor betwijfeling vatbaar. Het
perspectief is onbegrensd.
De weg zal lang zijn en men zal niet spoedig alles bereiken wat daarlangs bereikbaar is. Maar ook hier moeten
zij, die gelooven, niet haasten. Hoofdzaak is voor 't
oogenblik dat men de goede richting inslaat, den eersten
stap zet, den eersten stap die altijd iets kost, in dit
geval offers vergt van vooroordeel en vooringenomenheid.
Doch het bericht in Het Volk doet de hoop koesteren
dat die offers reeds zijn gebracht. Ook in zaken als deze
is, in anderen zin dan in het spreekwoord, „overleg"
het halve werk.

HET WONINGVRAAGSTUK
DOOR

M r. JOH. BIERENS DE HAAN.

Woningnood is geen verschijnsel uit den laatsten tijd.
Ook in publicaties over het woningvraagstuk uit de
vorige eeuw, vindt men er herhaaldelijk de aandacht
op gevestigd, dat naast het steeds aanwezige tekort
van goede woningen, absolute tekorten aan woningen
zich voordoen en wel, zooals statistische cijfers doen
zien, met een zekere regelmaat. Een periode die eert
overvloed van leegstaande woningen oplevert gaat.
geleidelijk over naar een tijdperk waarin een tekort
heerscht, welk tekort dan na eenige jaren weer langzaam
in een teveel pleegt over te gaan. Het is duidelijk dat bij
een • woningvoorraad, die voldoet aan de behoefte, een
zeker aantal woningen moet leegstaan, vereischt voor
verhuizingen, vestiging van nieuwe gezinnen, enz. Als
normaal wordt daarom een woningvoorraad aangenomen, waarbij het aantal leegstaande woningen ongeveer 3'3/0 bedraagt. t.)e berekeningen van dit aantal
toonen dan ook getallen, die zich om dit percentage heen
bewegen. Zoo geeft b.v. een statistiek voor Berlijn over
de jaren 1895 tot 1908 voor deze jaren achtereenvolgens
de volgende percentages leegstaande woningen aan :
6,85 ; 5,95 ; 5,15 ; 4,63 ; 2,68 ; 1,34 ; 1,00 ; 1,20 ; 1,51 ;
1,70 ; 2,09 ; 2,40 ; 2,41 ; 3,36. Het jaar 1895 geeft eelt
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belangrijk teveel, de volgende jaren wordt dus minder
gebouwd, terwijl Berlijn veel nieuwe inwoners tot zich
trekt door gunstige conjunctuur, zoodat er in 1900
woningnood heerscht (1,34 % staat leeg), die het volgend
jaar nog toeneemt, en dan geleidelijk door sterken aanbouw overwonnen wordt ; in 1910 was er in Berlijn
een aanzienlijk teveel aan leegstaande woningen, vlak
voor den oorlog dreigde weer een tekort 1 ).
Dit verschijnsel van periodieken woningnood spruit
noodwendig voort uit het feit dat het in hoofdzaak de
particuliere bouwnijverheid is die in de behoefte aan
woningen voorziet ; deze kan niet reeds bij een dreigend
tekort gereed staan om intreding van dat tekort te voorkomen. Immers zal de particuliere bouwondernemer
slechts dan tot uitbreiding van zijn productie overgaan,
als hij met eenige zekerheid kan verwachten dat de
vermeerderde vraag zal aanhouden. Waar verder een
aanzienlijke som voor den bouw \ ereischt is, en geruime
tijd verloopt voordat de ondernemer zijn product kan
te gelde maken, zoodat de meeste bouwondernemers
dan ook slechts voor een zeer gering gedeelte hun eigen
kapitaal in hun bouw steken, is hij in hooge mate afhankelijk van crediet en hypotheekwezen en dus ook van den
rentestandaard. Nu zal in een bepaalde stad of streek
de aanwas der bevolking en dus de vraag naar wc ni nge u
het grootst zijn bij een gunstige conjunctuur ; bij een
gunstige conjunctuur zal echter de bouw voor industrieele
doeleinden op een groot deel der bouwproductiviteit
beslag leggen, terwijl crediet juist dan moeilijker te
verkrijgen is. Als men verder in aanmerking neemt dat
een vermeerderde groei der bevolking gewoonlijk pas
als een feit te constateeren is, en dat tusschen het oogenblik dat een ondernemer besluit een woning te bouwen
en dat, waarop die woning betrokken kan werden,
1) Het praeadvies van Ir. P. Bakker Schut over het woningvraagstuk, voor de Vereeniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek, 's-Gravenhage 1919, waaraan wij enkele bizonderheden ontleenden,
bevat een groote hoeveelheid belangrijke gegevens over het vraagstuk.
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geruime tijd verloopt, is het begrijpelijk dat van eenige
regelmaat op de woningmarkt, waar tegenover de vraag
alleen voorziening door het particuliere initiatief staat,
geen sproke kali zijn ; of zooals prof. L. Pohle (Die Wohiningsfrage, Teil I, Sammlung Göschen) het „im Sinne
der Wohnungsreformer" wel wat scherp uitdrukt : „f ür
das heutige System ist charakteristisch, dasz, wenn
starker Wohnungsbedarf herrscht, oft unterdurchschnittlich wenig, uiid wei d l nur wenig neue Wohnungen
gebraucht werden, überdurchschnittlich viel Wohnungen
1h erge stellt werden."
Een belangrijk element iii het woningvraagstuk vormt
het grondvraagstuk, j zelfs in sommige kringen (met
Dame in I)uitschland, Ebeistadt e. a.) heerscht de opvatting „dasz die \Vohnungsfrage im. Grunde eine Bodenfrage sei". Waar immers de huurprijs van woningen
i n hoofdzaak bepaald wordt door de bouwkosten, den
rentestandaard en dien grondprijs, van welke drie elementen de eerste twee in 't algemeen door niet te veranderen oorzaken bepaald worden, terwijl de derde
door dikwijls bijkans misdadige grondspeculatie en ongehoorde winsten in de hoogte wordt gedreven, is het te
begrijpen clac meis in hoofdzaak daar zijn blikkeu op
richtte ; dit te meen waar naast het niet gerechtvaardigde
ook het niet noodzakelijke dezer prijsopdrijving een
gevolg van geheel toevallige omstandigheden haar
anti-sociale karakter sterk doet uitkomen. Hoe belangrijk een element het grondvraagstuk ook is in verband
iiiet de woningprijzen, op den woningnood kan het
echter in 't algemeen geen anderen invloed hebben dan
plaatselijk en tijdelijk. Ook daar, waar terreinen in overv loed ter bebouwing aanwezig zijn, komt woningnood
voor. Een oplossing van het grondvraagstuk is gelegen
in een ver vooruitziende en royaal opgevatte gemeentelijke grondpolitiek 1 ).
l) Over het grondvraagstuk schreef Ir. J. H. Faber in het Tijdschrift voor Volkshuisvesting van Juli 1. 1. bij de bespreking van het
onlangs verschenen werk van Dr. H. G. van Beusekom „Beschouwin-
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Dreigt er een woningtekort te ontstaan, dan doet zich
dit het eerst gevoelen bij de goedkoopere soort woningen,
zoodat er zelfs in dit soort een belangrijk tekort kan zijn,
als er nog overvloed is van grootere woningen. Immers
is aan de exploitatie -- en dus ook aan den bouw
van
goedkoope woningen de meeste risico verbonden
onzekere oeconomische toestand der huurders, en daardoor kans op leegstaan of huurschuld ; slecht onderhoud,
uitwonen
terwijl dit soort exploitatie de meeste
gelegenheid voor allerlei moeilijkheden biedt, quaesties
die voor den „huisjesmelker" geen bezwaar opleveren,
maar voor een meer humaan exploitant aanleiding kunnen zijn om, als hem dat ook mogelijk is, liever te maken
te hebben met beter gesitueerde huurders. Bovendien,
doen zich eenige schommelingen voor op de woningmarkt, dan zullen de gevolgen hiervan zich het eerst
doen gevoelen bij de woningen, bewoond door het oeconomisch zwakste deel der bevolking, daar dit het meest
gevoelig is voor eenige wijziging in de huurprijzen.
Waar nu onder de arbeidersbevolking de woningnoo
zich het eerst en het zwaarst doet gevoelen, het moeigen over den Woningnood", in welk werk aan het grondvraagstuk
een overheerschende beteekenis wordt gehecht, het volgende :
De beteekenis van de grondpolitiek voor de oplossing van het
woningvraagstuk willen wij niet onderschatten, maar men overdrijve
niet. Waar geen grondspeculatie of monopolie-prijzen zijn, is de
woningnood vaak even ernstig, zoo niet ernstiger, dan waar de grondrente haar aandeel opeischt. De woningnood en de daarmee samenhangende hooge huren en hooge grondrente zijn het best te bestrijden
door aanbouw van woningen aan den omtrek en nu speelt de grondrente juist daar thans zoo'n onbeteekenende rol, dat er geen aanbouw
op economischen grondslag kan geschieden, indien het groenland
werd verkregen voor de landbouwwaarde of zelfs voor niets. Men vergete toch ook niet, dat de prijs voor een bouwterrein ook zonder
speculatie-winst of hooge terreinprijzen hoog is en hoog moet zijn
door de enorm gestegen kosten van ophooging, bestrating, rioleering
en rente. Ten slotte, wat in de laatste jaren op het gebied van de volkshuisvesting werd verricht, kwam geheel tot stand op terreinen, die
aan de gemeenschap behooren, waardoor verdere grondrente, indien
het ooit daartoe komt, aan de gemeenschap behoort.
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moreel,
lijkst op te lossen is, en de ernstigste gevolgen
heeft, is het begrijpelijk dat sinds
sociaal en politiek
de tweede helft der vorige eeuw meer en meer de overtuiging opkwam, dat de voorziening in de huisvesting
van het minst bemiddelde deel der bevolking niet zonder
de bouwerij en
meer aan het particuliere initiatief
kon overgelaten worden.
exploitatie uit winstbejag
Reeds in 1853 had ten onzent een commissie, op initiatief
van Koning Willem III benoemd door het Koninklijk
Instituut van Ingenieurs om te rapporteeren over de
vereischten, waaraan arbeiderswoningen behooren te
voldoen, zich scherp uitgelaten over den treurigen toestand waarin vele woningen toenmaals verkeerden.
Een wetsontwerp in 1854 door Mr. W. Wintgens bij de
Tweede Kamer ingediend, dat o.m. beoogde een doorloopend toezicht op woonverblijven te scheppen, vormde
de eerste poging tot wettelijk ingrijpen op woninggebied.
Dit ontwerp werd echter niet aangenomen. In de groote
gemeenten werden ondertusschen op grond van art.
135 Gemeentewet wel verordeningen vastgesteld op het
bouwen en onbewoonbaarverklaren van woningen, doch
de practische resultaten hiervan waren niet groot. Pas
na 1890 werd de aandrang tot ingrijpen door de overheid
sterker. Een grooten invloed had het „Nutsrapport",
een rapport, op uitnoodiging van het hoofdbestuur
der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, over „Het
Vraagstuk der Volkshuisvesting" in 1896 uitgebracht
door Mr. H. L. Drucker, Mr. H. B. Greven en Mr. J.
Kruseman, welk rapport tot de conclusie kwam dat
voorziening bij de wet noodzakelijk was. In 1897 werd
een wetsvoorstel Lot verbetering der volkshuisvesting
in de troonrede beloofd, in 1901 verscheen de Woningwet
in het Staatsblad, onderteekend door de Ministers
Goeman Borgesius, Cort van der Linden en Pierson.
Met deze wet werd ten onzent principieel gebroken met
het stelsel van onthouding van overheidsbemoeiing,
evenals dat gaandeweg in alle beschaafde landen geschiedde.
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Hiermede doet een nieuwe en zeer belangrijke factor
zijn intrede in het woningvraagstuk, een factor die
allengs het vraagstuk een geheel ander aanzien zal
geven, en de moeilijkheden zal verleggen. Immers werd
volgens de tegenstanders van het beginsel van overheidsbemoeiing met het aannemen der Woningwet
het zekere terrein der liberale oeconomie verlaten om het
gevaarlijke van het staatssocialisme te betreden. Volgens
hen zou de heerschende woningnood dan ook voornamelijk te \\ijten zijn aan de Woningwet en de uit haar
volgende steeds verder gaande overheidsbemoeiing ;
opheffing of althans gedeeltelijke opheffing van dit
stelsel zou de oplossing van het vraagstuk brengen.
Woordvoerder van deze richting maakt zich de Heer
P. A. van der Drift, die in zijn min of meer doceerend
geschrift „De financieele paragraphen van de Woningwet", 's-Gravenhage 1918, een theoretisch betoog levert,
dat liet eenmaal aangenomen beginsel van staatsinmenging noodwendig moet leiden zoowel tot woningnood
als tot overbelasting van de schatkist. Het woningtekort,

reeds voor derf oorlog aanwezig, is volgens den schrijver
,,voor een belangrijk deel het gevolg van de werking
van de financieele paragraphen van de Woningwet,
die niet konden verhinderen, ondanks de goede voornemens van de uitvoerders der wet, dat het particulier
initiatief dit terrein moest ontruimen." Het was even
vanzelf sprekend dat er slechte woningtoestanden
bestonden, als dat deze 'zonder staatsinmenging weer
vanzelf zouden verdwijnen, immers, „toen het kapitalistisch stelsel begon met zijn zegeningen door het verspreiden van meer bevredigingsmiddelen, mocht men niet
verwachten, reeds dadelijk die zegeningen in den vorm
van goede woningen voor den dag te zien komen. Laat
men echter, zoo betoogen de aanhangers der klassieke
school, de kapitalistische productiewijze ongestoord voortteelen, dan zal ongetwijfeld ook dit punt zich redresseeren. Men moet volgens hen het kapitalisme zijn eerlijken kans geven om aan te toonen, dat ten slotte een
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intensieve totaalproductie van zelve de gelegenheid
geeft om krachten en producteis af te zonderen, om het
euvel „slechte woningen" te verhelpen."
Een niet zoo principieel, maar daarom niet minder
sterk tegenstander van het uit de Woningwet voortvloeiend stelsel, is prof. Ant. van Gyn. In een inleiding
van bedoeld geschrift van den Heer vals der Drift schrijft
deze. dat „de financieele paragraphen van de woningwet
in groate mate de schuld hebben aan den woningnood,
die, ook reeds voor 1916, sterk toenemende was. Dat de
schrijver gelijk heeft met zijn betoog, dat dit zoo komen
moest, zoude ik niet dadelijk willen toegeven." En elders
(Vergadering van de Vereeniging voor. de Staathuishoudkunde en de Statistiek, Rotterdam October 1919)
zegt de heer van Gyn : „Ik heb de stelling geponeerd,
dat juist die Woningwet van 1901, die zoo goed bedoeld
was, kwaad gesticht heeft, niet wat het eerste maar wat
het tweede gedeelte betreft, omdat dit geheel anders
is uitgevoerd dan de ontwerper, Pierson, bedoeld heeft.
ik heb trouwens al in 1907 in „De Economist" geschreven,
naar aanleiding vals een speech van Borgesius, dat men
snoet denken aan het „ce qu'on voit" en „ce qu'on
ne voit pas", en dat, terwijl er ten gevolge van de Woningwet misschien vijf duizendwoningen waren gebouwd,
het bouwen van tienduizend misschien achterwege was
gebleven."
Naast dezen tegenstand van principieels zijde schaart
zich natuurlijk een nog veel fellere tegenstand van bel nghebbende zijde, n.l. van de vertegenwoordigers van de
pai ticuliere bouwnijverheid. Tot woordv oerdster hiervan
maakt zich, naast de verschillende vakbladen, de Nieuwe
Rotterdamsche Courant, die, plus royaliste que le roi,
de eenvoudige oplossing ziet niet alleen in een herstel
vals de particuliere nijverheid, maar vooral in den massabouw van woningen met alkoven en bedsteden.
In hoeverre zijn deze bezwaren tegen de Woningwet,
of meer nog tegen de uit de wet voortvloeiende overheidsbemoeiing, gegrond `?
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De bepalingen der Woningwet, die den woningvoorraad
kunnen beïnvloeden, zijn te onderscheiden in een negatief
en een positief deel. Onder het negatieve deel zijn dan
te brengen alle bepalingen, die slechte woningen weren,
n.l. de voorschriften betreffende aan woningen te stellen
eischen (verscherping van de voorschriften voor het
bouwen door bouwverordening), de bepalingen betreffende verbetering van woningen en overbevolking, en die
betreffende onbewoonbaarverklaring ; onder het positieve
deel de bepalingen die het totstandkomen van nieuwe
woningen beoogen te bevorderen, n.l. die betreffende
geldelijken steun van gemeente- en van Rijkswege.
Dat het eerste gedeelte door preventief en repressief
optreden tegen minderwaardige woningen, het woningtekort verscherpt heeft, is ongetwijfeld wear ; dit zal
echter wel door zeen weinigen betreurd worden. Dat het
tweede deel, door het met overheidssteur bevorderen
van concurrentie met de particuliere bouwnijverheid
oorzaak is geweest dat een aantal woningen door particuliere bouwers niet gebouwd zijn, die er zonder deze
concurrentie wel gekomen zouden zijn, bevat misschien
ook eenige waarheid. Dat deze verhouding echter ook
maar eenigermate zou zijn, zooals Prof. van Gyn meent,
is zeker niet waar integendeel zou zonder overheidssteun de woningvoorziening zoowel quantitatief als
qualitatief ongetwijfeld gebleven zijn verre beneden
de productie met dien steun. Alvorens dit nader aan
te toonen moge een korte uiteenzetting volgen van de
wijze waarop de Woningwet het verleenen van steun voor
woningbouw mogelijk maakt.
Volgens artikel 30 der Woningwet kunnen bij besluit
van den gemeenteraad onder nader bij algemeenen
maatregel van bestuur te regelen voorwaarden aan
vereenigingen, vennootschappen en stichtingen uitsluitend in het belang van verbetering der volkshuisvesting werkzaam en als zoodanig door de kroon toegelaten, voorschotten en bijdragen worden verleend ter
tegemoetkoming in de door die vereenigingen, vennoot-
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schappen en stichtingen ten behoeve van de volkshuisvesting aan te wenden kosten. Het uitvoeringsbesluit
der Woningwet geeft nadere voorschriften, waaraan
deze vereenigingen moeten voldoen, willen zij toegelaten
worden en geldelijken steun erlangen ; het houdt voornamelijk bepalingen in, waarbij het beheer der eigendommen geregeld en de mogelijkheid dat de leden winst
maken uit de exploitatie uitgesloten wordt, benevens
nadere bepalingen voor de wijze van 5teunverleening.
De voorschotten worden door het. Rijk aan de gemeente
verstrekt, de rente en aflossing moeten voldaan worden
ijl ten hoogste vijf en zeventig gelijke annuïteiten (in
de praktijk 75 jaar voor het voorschot voor den grond,
50 jaar voor dat voor de woning). Behalve deze voorschotten kunnen aan de gemeenten ter tegemoetkoming
in de betaling der annuïteiten bijdragen uit 's Rijks
kas worden verzekerd. Het Rijk heeft dus niet met
de vereeniging, slechts met de gemeente te maken,
waarop het ten alle tijde verhaal heeft. (Een uitzondering hierop wordt mogelijk gemaakt in het aanhangig ontwerp tot wijziging der Woningwet, voor
het geval een bevolking zich zoo uitbreidt, dat de
gemeente sliet meer tot, hulp in staat is). I)e regeling der
betaling tusschen Rijk els gemeente is gelijk aan die
tusschen gemeente en vereeniging. Naast dezen vereenigingsbouw is ook mogelijk bouw door de gemeente
zelf, waarvooi overigens dezelfde regeling geldt.
Op grond van deze voorschriften, vyier belang ligt in
de vrijheid die zij aan de verschillende ministers laten
om omvang en wijze van steunveileening te regelen, ontstond een oilsystemalisch en voor belanghebbenden
dikwijls onbegrijpelijk samenstel van bepalingen, waaruit de zucht tot zuinigheid duidelijker sprak dan het
verlangen tot leniging van den woningnood. Bij ministerieele circulaire van 25 Juni 1919 werd dit vervangen
door een eenvoudiger en royaler opzet ; de volkshuisvesting, vroeger ondergebracht onder Binnenlandsche
Zaken, ressorteerde nu onder Arbeid en Minister Aalberse
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zou tooneis met kracht de bestrijding van den woningnood ter hand te willen nemen. De annuïteit, wegens
aflossing en. rente van verleende voorschotten te betalen,
werd berekend naar een rentevoet van 5 %; een bijdrage
zou verleend worden, gelijk aan het verschil tusschen
de huur, die op grond van de werkelijke bouwkosten
noodig zou zijn om een sluitende exploitatierekening
te verkrijgen, en de huur die door de huurders kon worden
opgebracht. Van deze bijdragen kwam 75 % ten laste
van het Rijk, 25 % ten laste van de gemeenten, terwijl
in bijzondere gevallen het Rijk tot 100 % zou kunnen
bijdragen. Tevens werden enkele eischen gesteld waaraan
een arbeiderswoning, met woningwetgeld te bouwen,
moest voldoen. Als regel moest deze woning ten minste
drie kamers hebben, waarvan ten minste twee voldoende
ruimte bieden voor de plaatsing van twee ruime ledikanten. Hiermee werd mogelijk gemaakt dat volwassen
kinderen van verschillend geslacht hun eigen slaapvertrek kregen. Verder moest de woning bevatten een

woonkamer-keuken, of woonkamer en keuken ; ze kon
bovendien bevatten een kleinere „mooie kamer", mits
een geheel van vijf vertrekken niet overschreden werd
bedsteden werden niet meer geduld.
Op grond van de financieele bepalingen der Woningwet, werd dus een krachtige steun voor den bouw van een
goed woningtype verleend. Inderdaad lijkt dit een ernstige
concurrentie voor den particulieren bouwer, ware het

niet dat deze zich niet van de markt teruggetrokken
heeft wegens deze concurrentie, doch dat deze krachtige
directe of indirecte overheidsbouw juist vereischte was
omdat de particuliere bouwnijverheid reeds lang niet
meer aan de behoefte op de woningmarkt voldeed.
Wij mogen deze bewering hier in 't kort staven, zoowel
om nogmaals de aandacht te vestigen cp het onware vaan
de van belanghebbende zijde steeds weer naar voren
gebrachte voorstelling als zou het positieve deel der
Woningwet een oorzaak van den woningnood zijn, als
omdat naar wij meencn hier een principieele quaestie
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aangeroerd is
bouw door de gemeenschap of particuhere bouw om winst
die de richting waarin men een
oplossing van het woningvraagstuk zoekt, zal beheerschen.
Op de bovengenoemde vergadering van de Vereeniging
voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek zeide tie
oud-Woninginspecteur, Ir. J. H. Faber hieromtrent he
volgende :
„ Ik weet niet, of er omstreeks 1902, toen ik met het
toezicht op de handhaving van de wettelijke voorschriften op de volkshuisvesting in Friesland en Overijssel
belast vverd, in Noord- en Zuid-Holland groote woningschaarschte was ; maar wel kan ik verklaren, dat in
beide genoemde provinciën de woningnood zoo groot
was, dat ik niet geloof dat zij thans veel grooter kan zijn.
„Ik weld toenmaals in Zwolle geplaatst, maar een
woning was voor mij niet te vinden. Ik had de keus
tusschen twee woningen, waarvan er geen in aanmerking
kon komen. Ook anderen ambtenaren, die daar geplaatst
werden, werd teegestaan zich elders te vestigen omdat
er te Zwolle geen woningen voor hen beschikbaar waren.
Het was overal zoo in die provinciën. fe Deventer had
de gemeente Benige ijzeren akers gekocht om arbeiders,
die op straat stonden en met een paraplu dele nacht op
straat doorbrachten, onder dak te brengen. Te
Leeuwarden werd bij een onderzoek geconstateerd, dat
er op een totaal van 6100 kleine woningen slechts 23
d.i. practisch geen ledige woningen waren, waarvan
er 4 voor bewoning in aanmerking kwamen.
„In de gewesten waar ik het best bekend ben, in Friesland en Overijssel, maar ook wel in Drenthe en Groningen,
was de woningnood zeer groot, zooals onaantastbaar
is aangetoond door de verschillende systematische
woningonderzoekingen. Ik herinner mij uit die tijdels in
Harlingen, Schoterland en Haskerland de gemeenschappelijke asyls waar dakloozen werden opgeborgen, vaak
met geen andere scheiding tusschen de gezinnen daas een
krijtstreep op de vloer.
„Ik deed hier enkele grepen uit de praktijk, die ad
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libitum zijn aan te vullen, om eens voor al vast te stellen
dat de Woningwet en de daarop gebaseerde bouwverordeningen daaraan onmogelijk schuld kunnen dragen.
Integendeel, nadat de bouwverordeningen van kracht
waren geworden en onderkruipers en knoeiers daardoor
werden bemoeilijkt, maar vooral, nadat de opbouwende
paragrafen van de Woningwet hun werk hadden begonnen, verlevendigden ook weer de werkzaamheden van
den particulieren bouwei. Ik herinner me, dat in Kampen,
waar feitelijk in jaren niet gebouwd was, een vereeniging
op de Woningwet gebaseerd een bouwplan uitvoerde.
Prof. van Gyn sprak smalend van dat plan omdat de
uitvoering een bijdrage had gevorderd uit 's Rijks kas
en daardoor de groote sigarenfabrikanten waren gealimenteerd. ik geloof dat hij zich wat de bijdragen betreft
vergist, maar laat dat daar, evenals ik slechts terloops
wil opmerken, dat er veel kleine eigenwerkers zijn, die
in het sigarenvak een zeer sober stukje brood verdienen,
maar ik haal dezen bouw in hoofdzaak naar voren om
er eens uitdrukkelijk op te wijzen, dat hier de bouw met
rijksgeld de directe aanleiding was dat een groot industrieel, de heer de Berk, voor eigen rekening den woningvoorraad met nog een paar honderd geheel gelijke
woningen ging vergrooten. De bouw met rijksgeld werkte
dus niet remmend maar animeerend, en ook daarvan
zou ik talrijke voorbeelden kunnen geven."
Nadere gegevens over den woningnood, waarvan de
heer Faber spreekt, vindt men in zijn werk „Sprekende
Cijfers", ontleend aan de uitkomsten der Woningstatistiek van 1899. We lezen daar (blz. 48) dat toen
voor geheel Nederland gevonden werden 104.425 overbevolkte éénkamerwoningen, met 668.427 bewoners ;
66.651 overbevolkte tweekamerwoningen met 572.100
bewoners ; 8.271 overbevolkte driekamerwoningen met
99.500 bewoners ; 27 % der bevolking leefde in overbevolking, 161 % der woningen waren overbewoond. De
bezetting der overbevolkte éénkamerwoningen was gemiddeld 6,40, die der overbevolkte woningen (1.340.027
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personen op 262.540 vertrekken) 5,10. Het ergste waren
de toestanden in Drenthe, waar 541% der bevolking
in overbevolking leefde, en Friesland en Groningen,
waar dit percentage resp. 41 en 39 was ; in de overige
provinciën varieerde het tusschen 20 en 30 %, behalve
Limburg, waar het percentage slechts 10 bedroeg. Van
woningnood te spreken lijkt dus niet overdreven.
Reeds de vergelijking van de resultaten van wat wij
noemden het negatieve en het positieve deel der Woningwet toonels overigens het ongegronde der gewraakte
bewering aan. Het aantal woningen dat sinds het inwerkingtreden der wet tot en met 1911 onbewoonbaar
verklaard werd, bedroeg 10632. Een nog grooter getal
kleine woningen werd aan het verkeer onttrokken door
opruiming en verbreeding van verkeerswegen in de
steden, door uitvoering van openbare werken en door
het verdwijnen van slechte woningen zonder dat daar
onbewoonbaarverklaring toe noodig was. Het aantal
woningen daarentegen, voor welker bouw voorschot
was verleend (die toen dus nog niet allen gebouwd waren)
bedroeg eind 1911 .... 4612. Deze cijfers bewijzen dat
de uitwerking van de gevreesde „financieele paragraphen"
van de Woningwet, veel te zwak is geweest, dat de betrokken autoriteiten in het toepassen ervan veel te kort
zijn geschoten, maar tevens dat er voor de particuliere
bouwnijverheid grooter in plaats van kleiner terrein
overbleef. En toch - nam het woningtekort toe. Bleek
bij de volkstelling van 31 December 1899 dat het percentage leegstaande woonhuizen in het geheele Rijk
3,34 bedroeg, bij de telling van 31 December 1909 was
dit percentage verminderd tot 2,80. Sindsdien werd
het overschot steeds kleiner. Bedroeg het percentage
leegstaande woningen in Amsterdam in het jaar 1909
nog 4,7, in 1911 was het reeds verminderd tot 1,35 ;
het bedroeg in 1912 : 1,60 ; in 1913 : 1,35 ; in 1914 :
1,92 ; n 1915: 1,15 ; in 1916: 0,23 ; in 1917: 0.09 ; in
1918 : 0,09 ; in 1919 : 0,02. Hieruit blijkt dat reeds voor
den oorlog in Amsterdam woningnood heerschte ; in
O. E. XX 12
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's-Gravenhage en Rotterdam was dit ook het geval.
Dat voor den oorlog de gevolgen der Woningwet,
verre van de woningmarkt door „philanthropischen"
woningbouw te ontwrichten, zooals de eigenbouwers
of liberale dogmatici het gaarne voorstellen, eerder de
vraag naar goede woningen verruimde, bleek reeds
dat ook de mogelijkheid tot goedkoopen bouw de particuliere bouwnijverheid niet kon afschrikken blijkt uit.
den geringen omvang van de verleende voorschotten.
Het eerste voorschot werd pas verleend in 1905 ; bovendien werd geëischt dat de met behulp van Rijksgeld te
bouwen woningen zouden verhuurd worden voor den
prijs, die voor dergelijke woningen in het vrije verkeer
was te bedingen (z.g. huurclausule).
Aan voorschotten werden toegestaan : 1 )
in 1905
f
46.500.— voor den bouw van 31 woningen
„ 1906
61.800.—
26
„ 1907
1.423.544.54
786
620
„ 1908
1.128.210.—
„ 1909
1.318.055.—
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2.915.685.25 2 „
1416
„ 1912
„
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2670
7
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„ 11314
„ 1917
39.215.498.1q
„ 1918
„ 9613
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1) Deze getallen zijn, voor de voorschotten, ontleend aan de be-grooting van financiën voor 1921. De bedragen omvatten alles wat
aan voorschotten verleend is, d. w. z. ook verhooging van voorschotten en voorschotten ter verbetering van woningen. Het aantal woningen tot en met 1912 is ontleend aan een rapport van Ir. J. M. A.
Zoetmulder en Dr. H. J. Romeyn voor het Internationaal W oningcongres van 1913, de aantallen voor de volgende jaren zijn berekend
uit het Maandblad van den Centralen Gezondheidsraad.
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Het verleenen van voorschotten op eenigszins ruimer
schaal vond dus pas na 1916 plaats. De vóór 1912 verleende voorschotten konden geen overwegenden invloed
op de woningmarkt doen gelden, wat blijkt als men b.v.
het aantal woningen waarvoor in 1910 voorschot werd
verleend, 963, vergelijkt met de jaarlijksche behoefte,
die men zeker op 30.000 woningen kan stellen. Naast
dezen vereenigings- en gemeentebouw van betrekkelijk
geringen omvang, schoot de particuliere bouwnijverheid
steeds meer te kort. Minister Treub teekende op het
Woningcongres, door den Nationalen Woningraad in
Februari 1918 te Amsterdam gehouden, den gang van
zaken als volgt :
„In de eerste jaren van deze eeuw, van 1901-1906,
is er, mede doordat de welvaart hier in het land groot
was, maar ook zonder eenigen twijfel tengevolge van de
werking van de toen nieuwe Woningwet van 1901, een
opleving geweest in het bouwbedrijf voorzoover betreft
ook het stichten van volkswoningen. Maar die opleving
is plotseling door zeer bijzondere omstandigheden tot
een einde gekomen. Ieder, die op de een of andere wijze
met het bouwvak te maken heeft, herinnert zich hoe
door de groote malversatie, die bekend werd in het laatst
van 1905 en het begin van 1906 bij de Hollandsche
Hypotheekbank, het groote vertrouwen in de Hypotheekbanken plotseling omsloeg in een veel te groot wantrouwen. Het gevolg daarvan was dat bouwers, die
hypotheek noodig hadden, in de jaren na 1906 hoogst
moeilijk geld konden krijgen. En daarop volgde bijna
onmiddellijk de crisis, die ons allen nog voor oogen staat,
die alleen op het oogenblik bijna niet meer door ons
wordt geteld, omdat zij in vergelijking van den tijd, dien
wij thans doorleven, toch van zoo weinig beteekenis
was, -- ik bedoel de crisis van 1907 en 1908, die in het
algemeen op het zakenleven en zeer speciaal ook op het
bouwbedrijf zeer belemmerend inwerkte. Het gevolg
van dien samenloop van omstandigheden was, dat b.v.
in den Haag in 1907 de nieuwbouw nauwelijks een vijfde
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gedeelte bedroeg van wat zij was in 1905, dat in Amsterdam in 1908 en 1909 respectievelijk een vijfde en een
vierde van den nieuwbouw in 1904 plaats had en dat in
Utrecht in 1907 en 1908 de nieuwbouw slechts ongeveer
de helft was van 1905 en 1906. Alleen in Rotterdam is
tengevolge van bijzondere omstandigheden de eerste
groote uitbreiding die de haven daar nam de factor,
die dwong tot groote werkzaamheid ook op het gebied
vali de woningen, zoo sterk geweest, dat de neerdrukkende factor ongeveer werd gecompenseerd. De stilstand
gedurende de jaren 1907 en 1908 is vóór den oorlog slechts
zeer geleidelijk tot een langzamen vooruitgang overgegaan, maar het was, gelijk aan menigeen zeker wel bekend is, vlak voor den oorlog nog niet zoo, dat de bouwnijverheid reeds in denzelfden toestand was, waarin zij
in 1904 en 1905 verkeerde. Wij hebben dus gehad dezen
ongelukkigen samenloop van omstandigheden, dat, toen
in 1914 plotseling de oorlog uitbrak, men reeds had
een achterstand, die moest worden ingehaald en die
piet ingehaald kon worden."
Als dus de heer van der Drift constateert dat reeds
v óór 1 Augustus 1914 het particuliere initiatief nagenoeg
,,gedood" is, heeft hij grootendeels gelijk, alleen zoekt
hij de oorzaken in een verkeerde richting ; immers als
hij vraagt welke reden er voor dien dood anders kan zijn
dan de overheidsinmenging zelve „al was zij ook nog
zoo wijs bedoeld" -- dan hooren wij hier meer den ie twat eentonigen liberalen klank, waar het boekje op
afgestemd is, dan een werkelijk zoeken naar de oorzaken. Met meer recht zou men kunnen vragen waarom
de woningnood, die overal voorkomt, ten onzent alleen
of in hoofdzaak aan specifiek Hollandsche invloeden
.zou te wijten zijn.
In 1914 breekt dus de oorlog uit, waardoor het tekort
aan woningen met groote sprongen toeneemt. In het
begin stond alle nijverheid vrijwel stil, in 1915 scheen
een kleine opleving te komen, doch al spoedig stond de
particuliere nijverheid voorzoover volkswoningen betreft,
-
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absoluut stil. De volgende cijfers toonen het aandeel,
dat in de drie grootste gemeenten de particuliere bouw
voor en tijdens den oorlog had in den totalen bouw (en
geven tevens een beeld van den geringeld omvang van
den woningwet-bouw voor den oorlog) :

1912
1913
1917
1918

Amsterdam.
93%
70%
41%
9%

Rotterdam.

100%
93%
66%
12%

's- rravenhage.

97%
100%
56%
13%

De betrekkelijk gunstige cijfers voor den Haag zijn te
danken aan de krachtige hulp, door het gemeentebestuur
aan de bouwondernemers verleend.
Niet alleen de particuliere nijverheid, ook de vereenigings- en gemeentebouw schoot verre te kort. Te verwonderen is dit niet. Immers was van deze bouwwijze.
tot nu toe veel te weinig gebruik gemaakt zij 't uit
laksheid, uit onbekendheid of, wat dikwijls het geval
was, uit tegenzin der gemeentebesturen tegen de extra
moeite die dit zou veroorzaken en in 't algemeen tegen
overheidsmaatregelen. Ook (le regeering zag den ernst
van den toestand niet in ; nog in Januari 1917 schreef
de Minister van Binnelilaiidsche "Laken in de Memorie
van Toelichting op het Voorloopig Verslag op de
begrooting :
„Werd nu de bestaande woningbehoefte als grondslag
voor voorziening genomen, dan zouden afgezien van
de vraag of de Regeering bij machte zou zijn, die voorziening tot stand te brengen of te doen brengen — veel
woningen gebouwd worden, naar welke hoogstwaarschijnlijk geen of weinig vraag zou zijn en dit zou te bedenkelijker zijli, doordat de woningen duur zouden zijn, wijl
gebouwd iii een tijd van groote duurte. De Regeering
heeft zich daarom op dit standpunt gesteld, dat er tot
zekere grens een woningbehoefte is, waarin door de
Regeering niet mag worden voorzien." De aanwezigheid
van een groot aantal buitenlanders werd voor een be-
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langrijken factor gehouden. Ten onrechte. Slechts in die
gemeenten, waar een groot aantal vreemdelingen zich
had gevestigd, werd deze toevloed ernstig gevoeld,
juist omdat er reeds een tekort was.
De oorzaak van den steeds toenemenden woningnood
was geen andere dan voor den oorlog, n.l. dat de bevolkingsaanwas geregeld doorging (+ 100.000 per jaar)
en niet de helft van het hiervoor benoodigde aantal
woningen tot stand kwam, omdat de minimumprijs
waarvoor de eenvoudigste soort woningen te leveren
was, niet meer opgebracht kon worden door de volksklasse die ze noodig had. Deze wanverhouding nam steeds
grooter afmetingen aan door de verdergaande depreciatie
van het geld, de onevenredige stijging der bouwkosten,
het gebrek aan bouwmaterialen en arbeidskrachten,
en de door het tekort mogelijk geworden stijging der
huurprijzen, waar de HuurcommisFiewet (van 26 Maart
1917) een grens aan stelde, behoudens in vele gevallen
waarin ontduiking mogelijk bleek.
Het tekort was schrikbarend geworden. De oud-

Inspecteurs dei Volksgezondheid, Ir. J. H. Faber en
Ir. T. M. A. Zoetmulder, kwamen in 1918 lang, v erschillenden weg beiden tot de volgende getallen 1 ) :
het tekort bedroeg ongeveer 60.000 woningen, de jaarlijksche behoefte ongeveer 37.000. Stelt men het aantal
goedkoope woningen dat hiertoe behoort, op 70 %, dan
was er hierin een tekort van ongeveer 42.000, een jaarlijksehe behoefte van ongeveer 26.000 woningen. De
aanbouw is sindsdien echter op verre na niet voldoende
geweest, zoodat het tekort nu aanzienlijk meer bedraagt.
De uitkomsten van de in October 1919 gehouden woningtelling zijn voor het geheele land nog niet gepubliceerd ;
voorzoover bekend in de verschillende gemeenten, ziet
men cijfers, die een beeld van veel ellende geven.
Bij deze officieele berekeningen kan men aannemen

,

1) Resp. in „Gemeentebelangen" van 1 Maart 1918 en in een
,Nota betreffende de behoefte aan metselsteen en Woningbouw".
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dat ze nog aanzienlijk veel te laag zijn. Niet gerekend
immers wordt daarbij met het feit dat sinds 1914 vrijwel
geen woningen meer onbewoonbaar zijn verklaard, dat
vele huizen vernieuwd moeten worden, dat verscheidene
huwelijken steeds worden uitgesteld, en dat in de meeste
groote gemeenten een aantal noodwoningen bewoond
«orden, die binnen afzienbaren tijd door andere moeten
vervangen worden.
In Rotterdam vond men 6.335 woningen waarin twee
gezinnen samenwoonden, 183 waarin drie, 16 waarin
vier, en 2 waarin vijf gezinnen samenwoonden ; in 't
geheel woonden 13.695 gezinnen te samen. Op grond
hiervan werd geschat dat, bij een voorraad van 105.603
woningen, het tekort ruim 10.000 zou bedragen, een
schatting die waarschijnlijk veel te laag is. In Haarlem
bleek, dat, ondanks krachtigen aanbouw, het absolute
aantal woningen sedert 1913 verminderd was ; stond
toen 1,74 % leeg, in 1919 was dit 0,68 % ; 2770 gevallen
van dubbele bewoning werden aangetroffen. In Leiden
was een tekort van 1244 woningen. In Zaandam woonden
325 gezinnen tesamen. In Amsterdam bedroeg het tekort
(dat in 1911 reeds op 3.211 woningen berekend werd,
en sindsdien ieder jaar toenam) eind 1918, 15.708 woningen. Volgens No. 7 van het Maandschrift van het
Centraal Bureau voor de Statistiek nam dit tekort van
1 Januari 1919 tot eind Juni 1920 toe met 2.020 woningen.
Meer dan 18.000 gezinnen moesten samenwonen. Te huur
stonden op dat tijdstip te Amsterdam 2 woningen. In
hetzelfde tijdsverloop vermeerderde het tekort te Rotterdam met 1.489 woningen. Het aantal jonggehuwden
dat in Amsterdam bij anderen hun intrek moest nemen,
bedroeg in 1917 : 43,4 % ; in 1918 : 54,3 %. Ongeveer
54 % hiervan vond onderdak in woningen met een weekhuur van f 3 ¡ 5, ongeveer 20% in goedkoopere
woningen. In Rotterdam trokken bij anderen in, in 1916 :
25,54 % der jonggehuwden, of 964 ; in 1917: 35,19 of
1347 ; in 1918: 42,17 % of 1.668 ; in 1919: 38,31% of
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1.725 ; voor 1920 wordt dit aantal geschat op ongeveer
50 % of ruim 2.200.
Deze cijfers zijn overgenomen uit verschillende verslagen van Woningdienst en Bouw- en Woningtoezicht
men zou ze zonder moeite kunnen aanvullen met cijfers
uit andere gemeenten, waar een woningstatistiek bestaat :
overal zou men hetzelfde beeld van woningtekorten en
samenwonen vinden, ook op het platteland. Slechts in
doode plaatsen, met een stationnaire bevolking, is de
toestand, althans quantitatief, niet zoo ernstig ; een
behoorlijk teveel van woningen bestaat echter, voorzoover bekend, nergens meer.
Dezen toestand buitengewoon ernstig te noemen,
is zeker geen overdrijving, temeer `vaar een afdoende
wijze van bestrijding der tekorten nog niet op te merken
valt, en nog geen uitweg uit den nood gevonden is.
Hierbij is zeker betreurenswaardig dat de ernst van
dezen toestand tot groote kringen nog niet voldoende
schijnt doorgedrongen te zijn. Wij citeerden een enkele
maal den heer van der Drift, omdat velen, hoewel meestal
wat gematigder, schrijvers opvatting nog toegedaan zijn ;
als deze schrijft : .,,Welk nadeel voelt de veelhoofdige
massa wel meer dan gemis aan voldoende levensmiddelen
Daarbij verzinkt de woningbehoefte totaal in het niet.
Die ellende is slechts de ergste, die het volk zelf het
scherpste gevoelt, en van welk gevoel het blijk geeft
in zijn opstand tegen de georganiseerde gemeenschap.
Hongerrelletjes zijn aan de orde van den dag (het boekje
dateert van 1918), doch het eerste woningrelletje moet
nog te onzer oore komen", dan spreekt daaruit een volkomen miskenning van den ernst van het vraagstuk.
Immers doet zich het voedseltekort schrijnend gevoelen,
de woningbehoefte is elastisch ; bij het eerste is op een
gegeven oogenblik een grens gekomen, waarop men zegt :
nu gaat het niet langer, bij de tweede is dat oogenblik
niet aan te geven ; bovendien gaat een hongerige menigte
een bakkerswinkel plunderen, waar ze stapels versch
brood ziet liggen ; wat zou een slechtwonende menigte
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moeten gaan plunderen ? Daarbij komt dat nog niet
lang in breeder kring het besef ontwaakt is, dat goed
wonen een belangrijke factor is voor het bestaan en de
ontwikkeling van een volk, en over 't algemeen geeft
men liever geld uit voor 't geen meer direct vermaak
en afleiding bezorgt, dan voor 't meer rustige genot van
een goede woning, die aan zekere hygiënische en aesthetische minimumeischen voldoet. Zoo heeft langzamerhand
de woningnood den huidigere omvang kunnen bereiken
zonder dat een krachtig verzet daartegen ontstond. En
moge voedselnood momenteel erger gevoeld worden,
de ernstigste gevolgen van woningnood blijken pas op
den duur. Welke zedelijke verwildering moet niet noodwendig het gevolg ervan zijn als een geheel gezin gedoemd
is in één vertrek te leven, of erger nog, als twee vreemde
gezinnen één vertrek moeten deelen ; wat zijn de gevolgen
als de woning zoo is dat alle mogelijkheid van zindelijkheid en orde aan de huisvrouw ontnomen wordt, zoodat
de man liever elders zijn vrijen tijd doorbrengt en voor
de kindereis ternauwernood plaats is in huis ? Zou ook
niet bij vele welgestelden de barometer hunner oeconomische beschouwingen enkele streepjes dichter naar het
bolsjewisme aanwijzen als zij gedoemd waren in dergelijke omgeving de rest van hun leven door te brengen ?
Het bejammeren van den nood geeft echter geen
oplossing ; een oriëntatie in den toestand en de wijze
waarop deze ontstaan is, heeft alleen waarde als men
daaruit de richting leert kennen, waarlangs het vraagstuk tot den tegenwoordigen noodtoestand is gekomen,
en waarin dus ook de uitweg zal liggen. O. i. blijkt uit
de feiten, zoowel hier als in het buitenland, waar de
toestanden met of zonder woningwet nagenoeg gelijk
zijn, voldoende, dat het particulier initiatief gefaald
heeft, en dat reeds lang voor den oorlog. Niet slechts
quantitatief, ook, en misschien nog meer qualitatief.
De speculatiebouwer bouwt geen woningen met het
doel voor behoorlijkere prijs goede woningen te leveren,
het maken van zooveel mogelijk winst met zoo weinig
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geheel begrijpelijk
zijn doel
mogelijk kapitaal is
voorzoover geen bouwverordening dit
dus weiden
toen de eigenbouwer nog volkswoningen
belette
bouwde, troostelooze rijen huizen in elkaar gezet, waarbij
alle eischen van hygiëne en schoonheid werden verwaarloosd, en alleen op het maken van veel winst in zoo kort
mogelijken tijd werd gelet. De bouwerij was een redeloos
bedrijf geworden, waarvan de huurder de dupe werd.
Groote buurten in onze steden getuigen met hun opzettelijke leelijkheid nog van den tijd dat een huis slechts
moest dienen om den bewoners een meer of min beschutte
slaapplaats te verzekeren, waar zij ook nog konden
eten. Gelukkig zijn de tijden dat dit mogelijk was, voorbij ;
dat de trap van cultuur, waarop een volk staat, in niet
onbelangrijke mate wordt bepaald, door de wijze waarop
het woont, vindt in steeds breeder kringen erkenning.
Het volk zelf begint meer algemeen hoogere eischen te
stellen aan zijn woning, en is met hokken niet tevreden ;
over de oeconomische wenschelijkheid juist op dit oogenblik van dezen billijken eisch, zou men verschillend

kunnen oordeelen ; dat een oeconomische stelregel echter
hierin niet het laatste woord kan hebben, is zeker, waar
in een levende maatschappij immers ook nog andere dan
oeconomische machten, niet in theoretische formules
vast te leggen, werkzaam zijn, en bovendien het vraagstuk
tevens een ethisch is. De oplossing met zooveel vuur
door de Nieuwe Rotterdamsche Courant verdedigd :
laat de eigenbouwers in massa woningen met bedsteden
en alkoven bouwen, is o. i. dan ook niet de juiste. Dat
deze bouwwijze aanzienlijke besparingen in kosten en
tijd zou opleveren, wordt van deskundige zijde ontkend.
Kon men deze woningen in zoo grooten getale op zoo
goedkoope wijze als noodwoningen bouwen, dat ze
gedurende een tiental jaren goed bewoonbaar waren en
dan opgeruimd konden worden, o. i. zou dan inderdaad
een tijdelijke oplossing gevonden zijn. Immers tegen de
herhaalde betoogen van de Nieuwe Rotterdamsche Courant dat het toch altijd beter is in eigen woning, in bed-
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stede en alkoof te slapen, dan bij anderen onderdak op
zeker niet betere wijze, zal men niet veel in kunnen
brengen. Deze woningen zouden echter niet belangrijk
goedkooper kunnen zijn dan de z.g. „hygiënische" woningen met afzonderlijke slaapkamertjes, en zijn dus als
permanente woningen bedoeld, die minstens zestig
jaar mee moeten doen. Gaat het nu aan, het bedstedenen alkovensysteem, dat bijna overal afgeschaft is, weer
voor minstens zestig jaar vast te leggen ? In theorie
moge het al mogelijk zijn deze slaapplaatsen voldoende
frisch te houden, in de praktijk zijn zij zonder uitzondering bedompt en onhygiënisch 1 ). En bovendien, waar
reeds nu zoo sterk het 'erlangen naar betere woningen
opkomt, zou zeer waarschijnlijk, als na een tiental jaren
de woningmarkt weer wat ruimer is geworden, naar dit
soort woningen veel minder vraag zijn, zoodat van de
vele duizenden, die gebouwd zouden moeten worden
wilde werkelijk de woningnood eenigszins afdoende
verlicht worden, dan een groot gedeelte geen huurders
meer zou kunnen vinden bij een rendeerende exploitatie.
VIen mag immers aannemen dat, is door een massabouw
van dit soort woningen in den ergsten nood voorzien,
me t kracht aan den bouw van een beter soort zal begonnen
worden, opdat niet na een tiental of twintigtal jaren het
algemeen woningtype weer hetzelfde is geworden als
het tien of twintig jaar geleden was.
Nog een ander bezwaar bestaat tegen deze oplossing,
en tegen de particuliere bouwnijverheid in 't algemeen :
het is -- op een enkele uitzondering na geen grootbedrijf, dat over de beste krachten en ruime ervaring
1) Op vragen van het Tweede-Kamerlid de Groot betreffende het
verleenen van steun uit 's Rijks kas ten behoeve van den bouw van
alkoofwoningen, antwoordde Minister Aalberse onlangs dat het bouwen
van dergelijke woningen een zeer besliste en tamelijk groote teruggang van de volkshuisvesting, wat betreft eischen van de hygiëne,
beteekenen zou, en dat hij dus niet bereid was daaraan steun te verleenen, zoolang nog langs anderen beteren weg in den woningnood
kan worden voorzien.

324

HET WONINGVRAAGSTUK.

beschikt, een royaal opgezette productie die door deskundige leiding en grooten omzet voor behoorlijke
prijzen goede waar kan leveren het particuliere bouwbedrijf wordt grootendeels uitgeoefend door een aantal
kleine baasjes zonder eenig architectonisch inzicht,
zonder notie van sociale en hygiënische eischen, kleine
ondernemertjes met losse werklieden, wier kapitaal
hoofdzakelijk bestaat uit een keet en wat steigerhout,
en wier bouwcapaciteit afhangt van het crediet dat zij
krijgen kunnen.
Ware het anders het particuliere bedrijf zou zeker
een beteren naam hebben, en de oplossing van het vraagstuk eenvoudiger zijn.
Wij meenen dan ook gezien zijn geschiedenis en
praestaties - dat het particuliere bouwbedrijf in den
vorm van een bedrijf dat onafhankelijk is in het bepalen
van qualiteit van producten en omvang van winst, het
bedrijf van de vrije markt, voor den volkswoningbouw
definitief heeft afgedaan. Een andere vorm van woningproductie is hiervoor in de plaats gekomen, de vroeger
genoemde bouw door gemeenschapsorganen, met name
door bouwvereenigingen. Dit verschijnsel is belangrijk
genoeg om er even bij stil te staan. Voor het eerst werden
in 1904 een drietal lichamen „toegelaten" als uitsluitend
in het belang van verbetering der volkshuisvesting
werkzaam. Dit aantal steeg geleidelijk en in steeds
sneller tempo, zoodat nu het aantal toegelaten vereenigingen ongeveer 1300 bedraagt. Is in een gemeente
behoefte aan arbeiderswoningen, dan wordt door belanghebbenden een vereeniging opgericht. Is de vereeniging
koninklijk goedgekeurd en „toegelaten" dan wordt door
het bestuur, meestal uit belanghebbenden zelf bestaande,
somtijds bijgestaan door belangstellenden, als een lid
van het gemeentebestuur, een werkgever e. a., aan een
architect een opdracht gegeven c n een exploitatierekening
opgemaakt ; beide behoeven de goedkeuring van het gemeentebestuur en van den Inspecteur van de Volksgezondheid, belast met de zorg voor de Volkshuisvesting in
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zijn ressort, een ambtenaar die voortdurend contact met
de bouwvereenigingen heeft en door opmerkingen en raadgevingen veel invloed op hen uitoefent. Als de plannen ook
door de regeering (departementen van Arbeid en Financiën) zijn goedgekeurd, wordt een voorschot verleend en
een jaarlijksche bijdrage in de exploitatie toegekend. Ook
de verdere exploitatie blijft in handen van de vereeniging ;
hierdoor wordt een mogelijkheid tot belangrijk sociaal werk
geschapen, zooals : ontwikkeling van sociaal-achterlijken ;
zorg voor tuintjes en plantsoentjes, zoodat de bewoners
belang gaan stellen in groen en bloemen in hun tuintjes
en langs de straat ; kinderspeelplaatsen en zandbakken
in een huizencomplex ; bibliotheek, vereenigingsleven
en ziekenfonds, enz. ; het werk van woningopzichteressen, en vooral ook van vele architecten heeft in deze
richting reeds veel helpen tot stand brengen. Hoe langer
hoe meer treft men, zoowel in de stad als op het platteland, woningen aan die door smaakvolle architectuur,
woningcomplexen die door het onderling verband en
het goede geheel dat er van gemaakt is, prettig aandoen,
producten van bouwvereenigingen die aan bekwame
architecten de uitvoering hunner planneni hebben opgedragen'.
Niet alleen echter door het vele goeds wat bouwyereenigingen reeds bereikt hebben en nog kunnen
bereiken, of om 't groote aantal waarin nog steeds nieuwe
verrijzen, zijn zij een merkwaardig verschijnsel, ook om
de wijze waarop hier geproduceerd wordt : een nieuwe
wijze van coöperatie. Prof. Pohle (Kapitalismus und
Sozialismus) erkent dat van hetgeen naast de verbruiksvereenigingen op coöperatief gebied tot stand is gekomen,
voorzoover dit van belang is, in de eenste plaats de
„Baugenossenschaften" zijn te noemen. „Sie haben
sowohl in den angelsächsischen, Ländern wie neuerdings
auch in Deutschland ganz erhebliche Leistungen aufzuweisen. Die Stellung, die sie in den angelsächsischen

Ländern errungen haben, haben sie aus eigener Kraft,
ohne wesentliche Mitwirkung des Staats erlangt. Ihre
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günstige Entwicklung in diesen Ländern hängt mi t .
der dortigen Vorherrschaft des Kleinhauses zusammen."
De snelle ontwikkeling in Duitschland (38 in 1890,
1056 in 1910, met een productie in 1909 van 13.344
woningen voor 314 millioen mark) is volgens den schrijver
te verklaren uit overheidssteun, bestaande in hoofdzaak
uit leeningen uit invaliditeitsverzekeringsbanken tegen
een matige rente.
Een gewone vorm van een productieve verbruiksvereeniging is de bouwvereeniging echter niet. Als het
socialisatierapport der S. D. A. P. constateert dat de
nieuwbouw van arbeiders- en middenstandswoningen
„reeds gesocialiseerd" is, is in deze uitspraak dan ook
meer te zien een erkenning van het eigenaardige karakter
dezer bouwwijze, dan wel een nauwkeurige aanduiding
Van haar wezen. Immers wordt tevoren vermeld dat
socialisatie is „de opheffing van den particulieren eigendom der productiemiddelen en hun overgang in maatschappelijken eigendom", terwijl elders tusschen gesocialiseerd bedrijf en coöperatieve verbruiksvereeniging
onderscheid wordt gemaakt. De bouwmaterialen worden

echter nog steeds gefabriceerd door particuliere industrieën
en geleverd door particuliere handelaars of sinds
1918 door de Centrale Bouwmaterialen Voorziening,
een N. V. wier aandeelen geplaatst zijn bij het Rijk
(departement van Waterstaat) en bij een aantal gemeenten, een inkoop-centrale voor bouwmaterialen. De
bouw zelf geschiedt op enkele uitzonderingen van „eigen
beheer" na (een stelsel dat tot nu toe meer na- dan voordeelen vertoonde) door aannemers. Wel wordt getracht
dit aanneemstelsel, waarin ernstige misbruiken zijn
binnengeslopen die den woningbouw duurder maken

ten bate van enkele tusschenpersonen, door een ander
te vervangen. Zoo worden er pogingen gedaan om te
Amsterdam op Engelsch voorbeeld een „Bouwgilde"
op te richten, een bedrijfsorganisatie, gevormd uit de
verschillende groote vakvereenigingen in het bouwbedrijf, onder leiding van een technisch bestuur, die
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zich voorstelt de uitvoering van het geheele bouwwerk
te aanvaarden en daartoe de noodige arbeidskrachten.
te leveren, het werk te organiseeren en het noodige
hulpmateriaal beschikbaar te stellen ; de bouwmaterialen
worden het gilde door den bouwheer geleverd. (,,Het
Volk" van 19 en 20 Augustus 1.1.). Ook andere plannen
wijzen op een in aanvang zijnde reorganisatie in deze
richting.
Intusschen, „gesocialiseerd" is het bouwbedrijf nog
niet ; het merkwaardige van de woningbouwvereeniging
is dan ook meer hierin gelegen, dat naast het vervangen
yan het winstmotief door een ander, dat van een goede
huisvesting, en de bepaling dat eventueele baten slechts
in het belang der volkshuisvesting mogen aangewend
worden, deze vorm van coöperatie op grootera schaal
door de overheid gesteund en door de wet gesanctioneerd
wordt, zonder dat de wet een bepaalden vorm eischt
(dus ook geheel los van de wet van 1876 ; meestal wordt
de vorm van de wet van 1855 gekozen) ; terwijl tenslotte
de bouwvereenigingen zoowel door de hen opgelegde
taak : de behartiging van een gemeenschapsbelang, als
door de steeds toenemende overheidsbemoeiing (toelating,
toezicht en regeling) een kiem in zich dragen om uit
te groeien tot een publiekrechtelijke organisatie. In zijn
praeadvies voor de Nederlandsche Juristen Vereeniging
1917 schrijft Mr. Dr. H. Fryda, in het hoofdstuk „Organen
van private belangen, in publieke organen omgezet"
(blz. 288) : „Dat meer en meer wordt ingezien, dat vitale
gemeenschapsbelangen niet aan de willekeur van enkele
private organen kunnen worden toevertrouwd, staat
vast. Toch zal het enkele feit, dat hier van gemeenschapsbelangen sprake is, een volkomen onttrekking der taak
aan de handen der private organen niet rechts aardigen.
Hebben zij hun geschiktheid voor de vervulling dier
taak bewezen, dan komt het er slechts op aan, dat de
gemeenschap in het orgaan de plaats krijgt, noodig om
ook de verzorging van haar belangen te verzekeren.
Daartoe zal vaak een organisatie der private organen
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een eerste vereischte zijn, want de publieke functie dier
organen vereischt tevens toezicht op hun gestie. En dit
is slechts mogelijk, indien die organen beperkt zijn in
aantal. De aldus gevormde organen zullen dan naast
publieke bevoegdheden publieke plichten verkrijgen :

.

de bevoegdheid, bindende verordeningen te maken,
maar evenzeer den plicht, om in die verordeningen
datgene op te nemen, wat het publiek belang vereischt.
Dat voor groo`te en machtige organen van handel en
nijverheid een ontwikkeling in de geschetste richting
is weggelegd, dat zij in de toekomst publieke rechten en
publieke plichten zullen hebben uit te oefenen, is een
voorspelling, waarvoor de teekenen des tijds wel eenigen
grond verschaffen." Onder de private organen, waaraan
de behartiging van vitale gemeenschapsbelangen is
toevertrouwd, hebben zeker ook de woningbouwvereenigingen zich een plaats veroverd. Vereischt is
echter : organisatie, die tenslotte leiden moet tot beperking van het aantal bouwvereenigingen door concentratie tot enkele machtige lichamen.
De eerste stap tot een algemeene organisatie vond
plaats in 1913 doer het oprichten van den Nationalen
Woningraad, een lichaam dat beoogt de belangen der
volkshuisvesting te bev orderen door een federatie te
vormen van alle bouwvereenigingen in het land, en een
schakel tusscher deze bouwvereenigingen en de regeering,
in dezen zin dat door een centraal lichaam de belangen
der bouwvereenigingen zouden behartigd worden bij de
regeering. Het laatste mocht volkomen slagen, zoodat
de Nationale Woningraad zich mocht ver heugen in een
feitelijke erkenning door de regeering en de verschillende
autoriteiten ; het eerste in zooverre niet, dat naast den
Nationalen Woningraad, die vereenigingen van alle
richtingen omvat, centrale bonden van bouwvereenigingen op politieker en confessioneelen grondslag verrezen. Dergelijke scheidingen schijnen bij ons volk niet
te vermijden. De nadeelen die zoo door het ontbreken
van één centraal orgaan ontstaan, zijn groot ; als voor.
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deel staat hier een intenser werkzaamheid tegenover,
en bovendien het feit dat door een splitsing in meerdere
organisaties een grooter aantal vereenigingen bereikt
wordt en zoo een grondslag voor krachtiger centralisatie
gelegd kan worden. Waarmee dan ook bereids aangevangen is.
De hier bedoelde organisatie beperkt zich echter niet
tot het bovengenoemde. De Nationale Woningraad --nu in samenwerking met de andere centrale bonden -is reeds sedert geruimen tijd werkzaam met de voorbereiding van centrale advies- en bouwbureaus. De
beoogde organisatie wordt nader uiteengezet in de
brochure van Mr. D. Hudig : „Adviesbureaus ti oor
Bouwvereenigingen" (Amsterdam 1919). Gedacht is
de oprichting van een centraal adviesbureau voor een
bepaalde streek, dat in die streek behulpzaam is bij de
oprichting van bouwvereenigingen en de vele hiertoe
vereischte administratieve werkzaamheden verricht ; dat
verder de bestaande bouwvereenigingen behulpzaam
is bij exploitatie en administratie, en toezicht houdt
op de boekhouding ; dat tenslotte een vereeniging, die
bouwen gaat, in verbinding stelt met een centraal bouwbureau, hetwelk bestaat uit een, met medewerking der
beste architecten, in 't groot georganiseerd architectenbedrijf ; dit zal geheel uitgewerkte plannen moeten leveren
,en toezicht houden bij den bouw. Door de ervaring die
een dergelijke centrale organisatie opdoet, zullen de
beste woningtypen gevonden, de goedkoopste bouwwijzen
toegepast, een normalisatie van onderdeelen, voorzoover
mogelijk, in praktijk gebracht kunnen worden ; een en
ander zal, met een betere verdeeling er concentratie
van arbeid, tot aanzienlijke bespoediging en bezuiniging
kunnen leiden, het grootbedrijf zal, op gezuiverden
basis, ontstaan. Deze centrale verzorging der volkshuisvestingsbelangen zal het Staatstoezicht op de Volksgezondheid ten dienste kunnen staan, en door geregeld
contact met de regeering kunnen voeren tot vereenvoudiging en verbetering van het systeem der overheidsO. E. XX 12
22
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bemoeiing en tot een nadere regeling van de verzorging,
van het onderhavige gemeenschapsbelang. Speciaal de
gewestelijke adviesbureaus, al naar behoefte in een
bepaalde streek te vestigen en culmineerend in één
centraal bureau voor het land, zullen de bezwaren, die
den bouwvereenigingen aankleven, moeten ondervangen..
Van deze bezwaren noemen we : gebrek aan deskundige
of administratieve krachten ; versnippering van krachten
door het werken van meerdere vereenigingen naast
elkaar in één gemeente ; gebrek aan samenwerking en
onderling overleg tusschen bouwvereenigingen in eenzelfde streek ; gebrek aan medewerking bij het gemeentebestuur en bureaucratische sleur ; ontbreken van het
initiatief ter plaatse om tot bouw over te gaan, en niet
in het minst, een steeds omvangrijker worden van de
werkzaamheid, zoodat de taak van bestuurders van een
bouwvereeniging, die deze werkzaamheid in hun vrijen
tijd vrijwillig naast hun eigenlijk werk verrichten, te
zvmar wordt en niet meer naar behooren vervuld kan
worden, terwijl een gemeentebestuur allerminst voor
een dergelijken taak geëigend is. Geleidelijk zullen dus

de gewestelijke bureaus (wier instelling op dit oogenblik
steeds meer noodzakelijk wordt) de taak der plaatselijke
bouwvereenigingen moeten overnemen ; zij zullen hun
aandacht moeten wijden aan het verband der te bouwen
complexen onderling en met de bestaande bebouwing,
en in overleg met het gemeentebestuur uitbreidingsplannen moeten ontwerpen ; zij zullen geleidelijk in
omvang en in beteekenis groeien, steeds meer verplichtingen en bevoegdheden verkrijgen, nauwkeuriger regeling behoeven : tenslotte zullen zij den geheelen volks
woningbouw in een bepaalde streek beheerschen en uitgegroeid zijn tot publiekrechtelijke bouwgemeenschappen,
belast met de verzorging der volkshuisvesting 1 ).
1) Aan de hier bedoelde bouwgemeenschappen is een geheel andere
taak toegedacht dan aan de „Bouwschappen", geteekend door den
heer H. J. Kiewiet de Jonge, in zijn boek : „Bouwschappen, publiekrechtelijke organisaties van eigenaars van bouwterreinen. Proeve tot
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Tenslotte in dit verband nog een enkel woord over de
particuliere bouwnijverheid. Werd boven geconstateerd dat
deze in den ouden vorm het geheel vrije bedrijf ----had afgedaan, in gewijzigder vorm zal er ongetwijfeld een nieuwe
plaats voor zijn, en is er reeds plaats voor, al beperkt haar
werkzaamheid zich, in zoover den volkswoningbouw betreft., wel voornamelijk tot den bouw van een duurder type,
de z.g. middenstandswoning. De wijziging in het bedrijf
bestaat hierin, dat, waar de bouw van rendeerende woningen nog niet mogelijk is, ook de particuliere bouwer overheidssteun moet ontvangen. Hierbij zal hij zich moeten
onderwerpen aan een aantal voorwaarden betreffende bouw
en exploitatie, waarbij slechts een beperkte ondernemerswinst wordt toegestaan en een overheidstoezicht ook op
zijn bouw wordt uitgeoefend. Bovendien zullen strenge
verordeningen het particuliere bedrijf moeten zuiveren
van de vele euvels die dit aankleefden. Gebleken is
weliswaar dat vele particuliere bouwers wel den overheidssteun doch niet de verdere overheidsbemoeiing
wenschten. In vele andere gevallen, vooral in de groote
gemeenten, is echter een bevredigende oplossing gevonden, en wel op grond van het K. B. van 6 November
1919 — dat een K. B. van 18 Juli 1918 van gelijke strekoplossing van het stedelijk grond- en woningvraagstuk", Delft 1914.
Volgens den schrijver ligt het zwaartepunt van het woningvraagstuk
in de monopolistische positie der grond- en huiseigenaars, die door
beperking van het aanbod den prijs dermate hebben doen stijgen,
dat de huurprijs hooger is geworden dan de minder gegoeden kunnen
opbrengen. De eigenaren der bouwgronden zullen zich nu tot verschillende bouwschappen moeten organiseeren ; die bouwschappen
zullen door het gemeentebestuur tot bouwen volgens zekere bepalingen
kunnen verplicht worden.
Hoe veel belangrijks dit boek ook moge bevatten, wij meenen dat
de hier aangegeven weg de oplossing van het vraagstuk niet nader
zou brengen. Zooals reeds vroeger betoogd, is aan de speculatiewinst
die voor den grond betaald moet worden geen overwegende waarde
toe te kennen naast de hooge arbeids- en materiaalkosten ; bovendien komt de volkshuisvestingbouw grootendeels tot stand op terrein,
aan de gemeenschap behoorend, en moet o. i. in bovenbedoelde
richting een oplossing gezocht worden.
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king, verving -- volgens welk K. B. voor den bauw val.
middenstands- (en arbeiders-) woningen onder bepaalde
voorwaarden een bijdrage à fonds perdu kan worden
gegeven aan bouwondernemers of bouwvereenigingen ;
deze bijdragen, waarvan het Rijk drie kwart, de gemeente
één kwart draagt, bedragen ten hoogste het verschil
tusschen de werkelijke bouwkosten en anderhalf maal
het bedrag van de kosten die de uitvoering van het werk
in 1914 zou hebben gevorderd ; hetgeen zeggen wil dat
de bouwers ongeveer de helft der tegenwoordige bouwkosten, die ongeveer drie maal zoo hoog zijn als in 1914,
kunnen ontvangen als bijdrage 1 ). De groote moeilijkheid
blijft dat, als de gemeenten op dit K. B. geen regeling
gebaseerd hebben, waarbij de andere helft geheel of
grootendeels voorgeschoten wordt, het in de praktijk
voor velen die willen bouwen niet mogelijk blijkt door
middel van crediet of hypotheek de ontbrekende gelden
te verkrijgen. Naar een betere oplossing zal moeten
gestreefd worden, waar, wegens de financieele lasten
die dit zou meebrengen, voor bouw van middenstandswoningen nog geen voorschotten volgens de Woningwet
worden gegeven. Overigens zal ook in de boven geschetste
ontwikkeling plaats zijn voor een gereorganiseerd en
.,,geregeld" bouwbedrijf onder particuliere leiding, dat
een combinatie vertoont van particulier initiatief en
.overheidstoezicht, zooals in meerdere of mindere mate
in enkele gemeenten reeds het geval is.
Van verschillende zijden wordt ook hierom met kracht
aangedrongen op een doen herleven van de particuliere
bouwnijverheid, omdat deze aanzienlijk goedkooper zou
werken dan de bouwvereenigingen. Merkwaardig is in
dit verband de volgende uitlating in de Memorie van
1) De elders genoemde circulaire van den Minister van Arbeid
van 30 Juli 1. 1. bepaalt dat de huur voortaan berekend zal moeten
worden op den grondslag van 170 à 200 pCt. van de bouwkosten van
1914 ; dit verzwaart nog de moeilijkheid van het verkrijgen van
crediet. De eenige oplossing lijkt ook voor middenstandswoningbouw steun te verleenen volgens de Woningwet.
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Antwoord op het Voorloopig verslag op het wetsontwerp
tot wijziging der Huurcommissiewet, ingezonden
brief van 27/29 Juli j.l. :
„Rijk en gemeente spannen zich nu reeds jaren in
om, ten koste van groote geldelijke offers, den woningnood te bestrijden ; tot dusverre heeft men daarmede
niet meer bereikt, dan dat, vermoedelijk op enkele
uitzonderingen na, de woningnood bleef stijgen. De
overheidsvoorziening in de woningbehoefte werkt langzamer dan de particuliere nijverheid. Men neemt aan,
dat zij duurder werkt ; hoe groot het verschil is, staat
niet vast, maar dat zij duurder werkt, schijnt niet voor
betwisting vatbaar. Het particulier bouwbedrijf heeft
zich jaren geleden van een deel der woningvoorziening
teruggetrokken ; de ondergeteekenden meenen, dat dit
feit met leedwezen moet worden geconstateerd, omdat
waardevolle krachten nu aan de woningproductie ontvallen zijn juist in een tijd, waarin de grootst mogelijke
productie noodig is."
Een vergelijking tusschen de twee bouwwijzen is Diet
geheel mogelijk ; immers zijn de onder architectuur
gebouwde woningen van bouwvereenigingen over 't
algemeen beter, zoowel wat inrichting en ruimte, als
wat qualiteit der materialen en afwerking betreft, (T an
de woningen van particuliere bouwers 1 ). Maar al waren
beiden geheel op één lijn te stellen, dan nog zou het zeer
wel mogelijk zijn dat in een aantal gevallen bouw door
woningbouwvereenigingen naast langzamer ook eenigszins kostbaarder bleek Le zijn ; de oorzaak hiervan ligt
o. i. in de, deels gebrekkige, deels omslachtige wijze
waarop tot nu toe deze bouw tot stand kwam. Het niet
op een dergelijken uitgroei berekende systeem van de
1) In het Tijdschrift voor Volkshuisvesting van Juni I. 1. schrijft
de heer J. Spek in een artikel over dit onderwerp : „Of zij (de eigenbouwers) goedkooper werken dan aannemers, die onder leiding van
architecten voor woningbouwvereenigingen werken is nog zeer
twijfelachtig. W el staat voor mij vast dat zij gewoonlijk slechter
werken".
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Woningwet, het ontbreken van een afzonderlijke goed
geoutilleerde organisatie voor de afdeeling volkshuisvesting en het ook in deze nog niet overwonnen teveel
aan bureaucratie in verschillende stadia is dikwijls
oorzaak geweest dat de uitvoering van plannen veel
vertraging ondervond en duurder werd dan noodig was,
terwijl door de mogelijkheid om steeds verhooging der
eenmaal toegezegde voorschotten te verkrijgen noodig
door het steeds stijgen der materiaal- en arbeidskosten
het hek van den dam was en niet meer voldoende op
bezuiniging werd gelet, noch steeds verdergaande leveranciers- en arbeiderseischen voldoenden weerstand ontmoetten. Echter hierin komt een kentering, een
beter systeem is aan het worden ; eensdeels blijkt dit
uit de wijzigingen van Gezondheidswet en Woningwet,
anderdeels uit meerdere nieuwe ministerieele beschikkingen en circulaires, die het stelsel van overheidssteun
nader regelen. Een verdere uitbouw van dit systeem
in den geest als wij boven aanduidden, zal tot aanmerkelijke bezuiniging kunnen leiden.
Hiermede zijn wij gekomen tot het kostenvraagstuk,

een uiterst ingewikkeld probleem, waar wij ten slotte
nog een oogenblik bij willen stilstaan. Naast de
schaarschte aan bouwmaterialen en de arbeidsmoeilijkheden (twee problemen, die wij slechts terloops willen
noemen) is het financieele vraagstuk van primair belang,
doch secundair is het naast den onafwijsbaren eisch dat
er gebouwd moet worden. Reeds eerder werd vermeld
welke enorme bedragen de voorschotten beliepen ; in
de eerste zes maanden van 1920 werden voorschotten
toegestaan tot een bedrag van / 78.491.833,72 voor den
bouw van 13841 woningen en werden bijdragen in de
exploitatie-tekorten toegezegd tot een bedrag vair
f 1.590.769,34 voor 11.582 woningen 1 ). Berekend naar
1) Gedurende ditzelfde halfjaar werden voor den bouw van 1711
middenstandswoningen subsidies verleend tot een gezamenlijk bedrag van f 5.494.337.35, voor den bouw van 220 noodwoningen tot
een bedrag van / 528.946.—.

HET WONINGVRAAGSTUK.

335

het aantal voorschotten wijst dit op een aantal van bijna
28000 woningen met wier bouw dit jaar een aanvang zal
gemaakt worden, een belangrijk getal en een aanzienlijke
vermeerdering van het aantal waarvoor de vorige jaren
voorschotten werden verleend. Toch blijft dit aantal nog
ten achter bij het aantal dat vereischt is ter bestrijding
van den nood.
In de Augustus-September-aflevering van dit jaar
van „Vragen des Tijds" maakt de heer H. P. J. Bloemers
de volgende berekening van het benoodigde aantal
woningen. Schrijver neemt aan, op grond van een vijftigjarigen levensduur van een woning, dat jaarlijks 10.000
woningen door nieuwe moeten vervangen worden. Wegens
toeneming der bevolking zouden jaarlijks 22.000 woningen,
wegens het jaarlijksche verdwijnen door cityvorming,
aanleg van wegen enz., 2000 woningen noodig zijn ;
voor het inhalen van den achterstand zal minstens een
tiental jaren vereischt zijn. Op grond hiervan komt schr.
tot de volgende getallen :
60.000 woningen
Geraamd tekort in 1920
Van 1 Januari 1915 tot 31 December
1919 werd de vervanging vertraagd
50.000 woningen
van 5 x 10.000 =
Vervanging gedurende de 10 vol100.000 woningen
gende jaren
Verlies door cityvorming, wegaanleg, enz. gedurende 10 jaren
20.000 woningen
10 x 2000 =
Noodig wegens toeneming der be220.000 woningen
volking 10 x 22.000 =
In totaal gedurende de eerstvolgende
450.000 woningen
tien jaar te bouwen
Nemen wij aan, van het huidige systeem uitgaande,
dat van deze 450.000 woningen ongeveer 70 %, d. i.
ruim 300.000 arbeiderswoningen zijn die met woningwetgeld en ongeveer 100.000 middenstandswoningen,
die met behulp van Rijkssubsidie gebouwd zullen worden

336

HET W O NINGVRAAGSTUK.

immers zullen deze woningen voorloopig nog niet rendeerend gebouwd kunnen worden zonder overheidssteun..
De prijzen van arbeiderswoningen varieeren tusschen
f 6000.— en f 9000.--, (hier en daar wordt op het platteland nog een woning voor / 3000.— gezet, in Amsterda m.
is reeds een kostprijs van f 10.000.— overschreden).
De gemiddelde prijs . van een arbeiderswoning met grond
kan dus gesteld worden op f 7500.—, van een middenstandswoning op f 10.000.—. Als de bouw van al deze
woningen volgens het tegenwoordige systeem gefinancierd moest worden, en men de bijdrage in de exploitatietekorten op / 150. per woning stelt (met het oog op de
vermindering van de bijdragen, die een gevolg van
geleidelijke huurverhooging zal zijn, is dit bedrag wel
als een gemiddeld te stellen), komt men voor de volgende
tien jaar op een vereischt bedrag voor arbeiderswoningbouw aan voorschotten van f 2.250.000.000.--, aan
bijdragen à fonds perdu van f 247.500.000 (het eerste
jaar f 4.500.000. , het tweede f 9.000.000.—, enz . en
na het tiende jaar bij voortzetting op gelijken voet ieder jaar een uitgave van f 45.000.000 vereischend) ;
voor middenstandswoningbouw bijdragen à fonds perd u
tot een bedrag van f 500.000.000. Dus voor de nu
begonnen tienjarige periode zou voor de volkshuisvesting
een kapitaal voor voorschotten noodig zijn van 21 milliard,
voor subsidies van meer dan 700 millioen ; (ter vergelijking diene dat de geheele staatsbegrooting voor 1913
beliep ruim 231 millioen, die voor 1919 ruim 444 millioen).
Dat staatsleeningen en belastingen tot een dergelijke
hoogte opgevoerd kunnen worden, zoodat alleen voor de
voorziening in de volkshuisvesting reeds deze enorme
bedragen beschikbaar zouden kunnen worden gesteld, is
zeer onwaarschijnlijk. Dus zal een ander systeem moeten
gevonden worden, waarbij de schatkist minder zwaar
belast wordt ; want dat het vereischte aantal woningen
er kome, is onafwijsbare eisch. Op tweeërlei wijze kan
naar verbetering gezocht worden, en wel ten eerste door
het zoeken van een anderen weg ter verkrijging van de
.
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benoodigde middelen, ten tweede door naar wijzigingen
te streven waardoor de woningbouw minder gelden
behoeft. Wat betreft het eerste mogen wij nogmaals
aanhalen het zooeven genoemde artikel van den heer
Bloemers. Schrijver overweegt de mogelijkheid om den
Staat te ontlasten, althans voor een gedeelte, van de
kapitaalverschaffing voor den woningbouw, waartoe
een lichaam tot stand zou gebracht moeten worden, dat
onder garantie van den Staat de credietverschaffing
geheel of ten deele - — voor bouw met steun van overheidswege zou kunnen verzekeren. Hiertoe wordt genoemd
de oprichting van een Nationale woningcredietbank,
„welke aan gemeenten en vereenigingen in den zin van
de Woningwet de voor den woningbouw benoodigde
kapitalen volledig zou kunnen verstrekken, terwijl zij
mogelijk ook een rol zou kunnen spelen in het verstrekken
van hypothecaire geldleeningen aan particuliere vereenigingen of bouwondernemers. De noodige geldmiddelen
zou deze bank zich kunnen verschaffen door de uitgifte
van pandbrieven van eens rentetype, dat verband zou
moeten houden met het rendement van de Nederlandsche
staatsschuldobligatiën. I)e rente en aflossing van elke
leening zouden door de betrokken gemeenten, die der
pandbrieven van de bank door den Staat moeten worden

gegarandeerd. Alsdan zouden deze pandbrieven een uitstekende belegging kunnen vormen voor een groot
gedeelte der gelden van Rijkspensioenfondsen, Rijksverzekeringsfondsen, -postspaarbank en andere Staatsinstellingen, maar tevens voor verzekeringm,aatschappijen, spaarbanken, boerenleenbanken en soortgelijke
instellingen, alsmede voor particulieren. Ten einde zekerheid te verkrijgen, dat de bank steeds ten volle aan de
kapitaalbehoefte van den woningbouw zou kunnen
voldoen, zou de Staat de verplichting moeten aanvaarden
om eveneens, en tot ieder noodig gebleken bedrag, pandbrieven te nemen. Mocht een dergelijke instelling haar
arbeidsveld kunnen uitstrekken tot het v erleenen van
credieten aan de gemeenten voor den aankoop van
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terreinen, welke in uitbreidingsplannen zijn opgenomen,
dan zou zij in de behoefte, welke te dien aanzien voor de
exploitatie van de grondbedrijven bij de gemeenten
bestaat, mede op gelukkige wijze kunnen voorzien."
Ook in Engeland, dat ten deze veel overeenkomst
vertoont met ons land, doch waar de oplossing zoowel
quantitatief als qualitatief nog bij ons ten achter staat,
tracht men het particuliere kapitaal te interesseenen
voor den woningbouw. Veel reclame wordt daar gemaakt
voor de plaatsing van „housing-bonds", 6 % gemeenteobligaties, die de middelen voor den woningbouw moeten
opbrengen. Overigens schijnt men daar te lande zich
geen groote zorgen te maken voor de tekorten, die daar
aanmerkelijk meer bedragen dan hier. Men heeft de
overtuiging dat, waar de milliarden die noodig waren
om den oerlog te winnen, opgebracht konden worden,
de milliarden noodig ter bestrijding van deze tweede
ramp er ook wel zullen komen.
Hiernaast is een andere bron aan de hand gedaan,
waaruit een groot gedeelte der benoodigde gelden zou
geput kunnen worden, een denkbeeld het eerst ter sprake
gebracht door Mr. D. Hudig in „Woningbouw" van
Juli 1919, en vervolgens van verschillende zijden in
verband met het aanhangige ontwerp tot wijziging der
Huurcommissiewet. (Met name heeft de Nationale Woningraad in een adres aan den Minister van Arbeid
er op aangedrongen). Dit denkbeeld gaat uit van den
volgenden gedachtengang. De prijzen voor nieuwbouw
bedragen ongeveer het drievoudige van de prijzen van
1914 ; de huren van bestaande woningen zijn echter,
dank zij de werking der Huurcommissiewet, nog gebaseerd
op de prijzen van 1914, met Benige verhooging, benoodigd
hoofdzakelijk voor de meerdere onderhoudskosten voor
de woning. Nu het zeker is, dat de prijzen wel ongeveer
op dezelfde hoogte zullen blijven, althans niet belangrijk
zullen dalen, voornamelijk wegens de hoogere kolenprijzen, hoogere transportkosten, hoogere arbeidslooneis,
achturendag, en voor geruim,en tijd wereldtekort aan
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woningen en dus schaarschte aan materialen, is het
een oeconomische wantoestand om langer dan dat strikt
noodzakelijk is, woningen beneden den kostprijs te
leveren, zoodat een groot gedeelte van het volk ten
deele op kosten van de publieke kassen woont. Dat het
oogenblik om dit stelsel te verlaten echter nog niet aangebroken is, blijkt uit de volgende cijfers. Werd b.v.
een arbeiderswoning in Amsterdam vóór den oorlog
gebouwd voor / 3000. , in 1917 kostte een dergelijke
woning /6000.--, • n 1918 f 8500.—, in 1920 f 9000.—.
Dat wil zeggen, dat een woning, die in 1914, berekend
tegen 8 1)/0 der bouwkosten, een weekhuur van f 4,80
deed, in 1920 f 14,40 per week zou moeten opbrengen.
Waar de huurder van deze woning, dank zij de Rijksbijdrage en de Huurcommissiewet, nu ongeveer f 6.-weekhuur zal moeten betalen, is het duidelijk dat tot
een rendeerende exploitatie slechts zeer geleidelijk zal
kunnen worden overgegaan ; geschiedde dit plotseling
of in te snel tempo, naast een algemeene ontevredenheid
onder de „arbeidende" bevolking (benaming, vleiend
voor hen die hier niet toe behooren !) zou een dergelijke
loonactie hier het gevolg van zijn, dat de maatschappij
op veel grondiger wijze ontwricht zou worden dan bij
een lang volgehouden bijdragen-stelsel het geval zou
zijn 1 ). Echter, ééns moet een normaal huurpeil, en een
1.) Ter staving van deze bewering moge de volgende berekening
dienen. Het laatste driemaandelijksch onderzoek naar de uitgaven
van arbeidersgezinnen te Amsterdam door het Bureau van Statistiek
der Gemeente Amsterdam, gehouden van 6 Juni tot 3 Juli 1.1. over
32 arbeidersgezinnen, met 167 gezinsleden, toonde een gemiddeld
gezinsinkomen gedurende dien tij d van f 43,26 per week, terwijl de
gemiddelde uitgaven f 45.43 per week bedroegen. De gemiddelde
wekelijksche uitgave voor huur bedroegen op 100 cents van de totale
uitgaven 7,4 cent, dit is op f 45,43 : f 3,36. Merkwaardig is dat het
absolute bedrag der huur minder was dan in 1910/1911 (toen 94 cent
per volwassen gezinslid, in Februari/Maart 1917 100 cent, in Juni
1919 /801 cent, in Juni 1920 84 cent). Men mag stellen dat een normale
huur nu het drievoud van de betaalde huur zou bedragen, hetgeen
zou worden f 10,08 ; dit zou bedragen op 100 cents van de. gemiddelde
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overeenstemming tusschen de huren van oude en nieuwe
woningen, weer bereikt worden en aan een geleidelijken
overgang hiertoe moet zoo spoedig mogelijk begonnen
worden (het gewijzigde artikel 5 van het ingediende
ontwerp-Huurcommissiewet beoogt dit). Nu is het billijk
dat de huiseigenaren door huurverhooging een vergoeding
ontvangen voor de meerdere kosten door hen voor onderhoud hunner huizen te maken (mits daar de voorwaarde
bij gesteld worde dat dat onderhoud ook werkelijk
geschiede, en niet, zooals tot nu toe, bijna overal ernstig
verwaarloosd wordt, al staat de huurcomm'ssie hiertoe
ook een huurverhooging toe), en voor de andere vermeerderde onkosten, als hoogere belastingen, die in
verband met hun huizen op hen rusten benevens een
zekere tegemoetkoming in de verminderde geldswaarde
van de hen toekomende huurpenningen. Bij het laatste
dient men echter reeds zeer voorzichtig te zijn, immers
de meeste huiseigenaren (met name dan die der goedkoopere woningen) hebben slechts een klein gedeelte
van het eigen kapitaal in hun onroerend eigendom belegd,
terwijl het grootste gedeelte door hypotheek gedekt is.
Waar de hypotheekrente hoogstens met enkele percenten
gestegen is, zou dus een aanzienlijke huurverhooging,
die geheel den eigenaars ten goede komt, voor dezen
een geheel ongemotiveerde winst beteekenen. Dat een
huurverhooging, die tenslotte ongeveer tot 200 % zou
moeten gaan, geheel in handen van de enkele toevallige
eigenaars zou komen, is dan ook absurd. Een verhooging
der huren tot 40 A 60 % ten hunnen behoeve zou voor
velen ongetwijfeld reeds zeer profijtelijk blijken. Toch
zullen de huren hooger moeten. Het bovenbedoelde
plan nu wil een verdere huurverhooging ten goede doen
komen aan een Rijkswoningfonds, waaruit weer de
gezinsuitgaven ongeveer 22 cents, op 100 cents van de gemiddelde
inkomsten 23,3. Dat het onmogelijk is een dergelijk percentage van
het inkomen aan huur te besteden, is duidelijk, te meer waar met dit
lage huurcijfer de totaaluitgaven van een gezinslid per week van
f 5,841 in 1910/1911 reeds gestegen zijn tot f 11,36 in Juni 1920.
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middelen — geheel of ten deele voor nieuwbouw
zouden gevonden moeten worden, zoodat over eenigen
tijd de exploitatie van het geheel van den woningvoorraad
rendeerend worde zoolang dat voor iedere woning
afzonderlijk nog niet het geval kan zijn. Op het aldus
aan te wenden deel der huren zou b.v. beslag gelegd
kunnen worden door middel van een door den eigenaar
op te brengen huurbelasting 1 ).
De hier vermelde plannen, woningcredietbank en
woningfonds, zouden te combineeren zijn en elkaar
kunnen aanvullen in dien zin, dat de groote bedragen,
die de credietbank zou moeten beginnen met op te
nemen, na een aantal jaren geleidelijk zouden kunnen
afgelost worden, als door huurverhooging eenerzijds
belangrijke sommen beginnen toe te vloeien, andererzijds
minder bedragen voor subsidies vereischt worden.
Tenslotte : bij de bovenstaande becijferingen is uitgegaan van den tegenwoordigen toestand ; men zal echter
wel mogen aannemen dat voor we een tiental jaren verder
zijn de maatschappij zich wat meer zal aangepast hebben
aan de gewijzigde waardeverhoudingen, en een eenigszins normaler toestand zal zijn ingetreden.
Over die maatregelen die tengevolge zouden hebben dat
de woningbouw minder gelden zou behoeven, kunnen
we kort zijn. Verdere organisatie van woningvoorziening
en bouwbedrijf, zou, als gezegd, tot bezuiniging leiden ;
een begin van organisatie, het yaststellen van enkele
normen waaraan met overheidssteun te bouwen woningen
moeten voldoen, is onlangs gemaakt in een circulaire
van den Minister van Arbeid van 30 Juli ; hierbij is
een verdiepinghoogte van 2,70 M., voor slaapverdieping
van 2,40 M. vastgesteld. In deze richting is ongetwijfeld
nog veel te bereiken, gezien de willekeur der gemeentelijke
bouwverordeningen, waar twee aangrenzende gemeenten
1) In het Handelsblad van 6 September kwam een berichtje voor,
vermeldende dat de Fransche regeering, om geld te krijgen voor
woningbouwsubsidies, een belasting wilde heffen op de huur, van niet
minder dan 15 % van het bedrag, dat in 1914 aan huur betaald werd.
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dikwijls de meest uiteenloopende eischen stellen aan
dikte van muren, balken enz. Dezelfde circulaire stelt
ook een maximum inhoud voor woningen vast (300 M 3 ).
Dat een maximum gesteld wordt, is zeer wenschelijk,
hoewel op den prijs ook andere factoren invloed hebben
en, voor grootere gezinnen, te veel beperking zeer bedenkelijk is. Bezuiniging bij den bouw, waar mogelijk, is
noodzakelijk ; dit zal echter niet mogen geschieden door
een drukken van het peil der woning, ten koste van toch
reeds betrekkelijk lage hygiënische en aesthetische eischen.
Verder zou misschien, hoewel waarschijnlijk slechts
in geringe mate, technische verandering van bouwwijze
en bouwmaterialen bezuiniging kunnen brengen (onderzoekingen en „uitvindingen" in deze richting worden
in grooten getale gedaan ; het oprichten van een instituut
tot onderzoek van dit vraagstuk is bepleit).
Een huurverhooging eindelijk zal slechts afdoende
kunnen helpen. Ook dit schrijft de bedoelde circulaire
voor : een minimum van 50 % der exploitatiekosten moet
door de huurders opgebracht worden ; voor de grootste
soort woningen (276-300 M 3 .) zelfs minstens 70 %.
Dit laatste zou in vele gevallen neerkomen op een verdubbeling der thans geldende huren, en dat speciaal
voor de grootere gezinnen, die een grootere woning
behoeven ; of deze eisch dan ook practisch reeds doorvoerbaar is, kan sterk betwijfeld worden. De huurverhooging zal, als gezegd, slechts zeer geleidelijk plaats
kunnen hebben. Hierbij zal echter bij een breede laag
der bevolking veel weerstand overwonnen moeten worden :
aan huur wordt op het budget liefst geen te groote plaats
ingeruimd, voor een goede woning heeft men dikwijls
niet veel over. Deze overtuiging heeft nog vaster wortel
geschoten doordat, waar de prijzen van alle levensmiddelen langzamerhand meer dan verdubbelden, de
huuruitgave slechts weinig vermeerderde, dank zij de
noodzakelijke overheidsbemoeiing. Volgens het gemeentelijk Bureau voor de Statistiek te Amsterdam bedroeg voor arbeidersgezinnen in 1911 de huur gemid-
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deld 16,1 % der totale gezinsuitgaven, in December
1918 was dit 10,9 %, in December 1919 : 8,3 % en in
Juni 1920 : 7,4 % (een statistiek voor Amsterdam van
1891 geeft een percentage van 23,9 bij inkomens van
f 2200. f 2400. , van 36,9 bij inkomens van f 600.
700.—). Dit percentage moet stijgen, de volksklasse moet
leeren, dat zij, in verhouding tot andere uitgaven, meer
moet betalen voor een goede woning als normaal werd
voor den oorlog (op grond van statistische onderzoekingen) aangenomen dat de huur 1 /6 à 1 , van het inkomen
bedroeg. Deze fractie zal binnen korten tijd weer algemeen
bereikt moeten worden (en wordt voor woningen met
overheidssteun reeds aangenomen).
Welke maatregelen echter tenslotte ook genomen
mogen worden om de oplossing van het zoo samengestelde
vraagstuk nader bij te brengen, niet dan na geruimer tijd
zullen deze werkelijk verlichting kunnen brengen in
den nood, en een panacée bestaat niet. Voorschotten
en bijdragen aan gemeenten en vereenigingen vormen
voorloopig nog het Benige middel. En wil men voorkomen
dat de nood steeds grooter wordt, dat de oplossing steeds
grooter offers en meer inspanning zal kosten, en dat de
gevolgen tenslotte noodlottig worden, dan zal niet in de
eerste plaats getracht moeten worden naar zuinigheid,
die achteraf wel eens kon blijken misplaatst te zijn ;
totdat een andere uitweg is gevonden, zal de regeering
niet alleen op ruimer schaal dan nu reeds, steun moeten
verstrekken, maar vooral alle mogelijke faciliteiten aan
de bouwende corporaties moeten verschaffen en deze
tot bouwen moeten aansporen, door hun taak -te vergemakkelijken en op vlotte wijze hun plannen te behandelen, zoodat niet, als nu nog dikwijls het geval is, de toch
reeds zware taak in het gemeenschapsbelang van deze
vrijwilligers bemoeilijkt kan worden door tegenwerking
van gemeentebesturen, door de verplichting om een
gereed plan wegens kleine afwijkingen van, den vervaardiger dikwijls nog niet bekende, voorschriften geheel te
moeten omwerken, of wegens bureaucratische stoornis-
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sen voortvloeiend uit een niet met den tijd meegaand
systeem.
Het bevorderen van de oprichting van een centraal
lichaam, dat belast wordt met een deel van deze overheidstaak en ter behartiging van den volkswoningbouw adviseerend, surveilleerend en uitvoerend optreedt,
zou van de nu dikwijls geuite klachten de hoofdoorzaak
kunnen wegnemen, en een belangrijke stap blijken te
zijn op den weg tot organisatie van de verzorging van
dat gemeenschapsbelang, dat gelegen is de zorg voor
en de verbetering van de volkshuisvesting.
Santpoort, September 1920.

NIEUWE BOEKEN
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A. C. S. DE KOE.

(Een nieuwe Romantiek.)
Naar aanleiding van St. Veit en andere Vertellingen door
Aart van der Leeuw. Uitg. door de Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur. Amsterdam, 1919 en De Demonen door Nico
van Suchtelen. Uitg. Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur.
Amsterdam, 1920.
Jo de Wit. De Brandin g. A. W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij. Leiden MCMXIX.
-

„Denn eben wo Begriffe fehlen
„Da stellt zu rechter Zeit ein Wort sich ein."
Sinds voor 't eerst dit Faust-woord met instemming
werd vernomen, is 't eindeloos herhaald, in oprechte
ergernis of in gedachteloos mee-smalen op al die woorden
en termen, als etiquettes, zoo heette 't, machinaal geplakt op tal van verschijnselen, hoe gecompliceerd. ze
00k zijn mochten, waardoor het den oppervlakkige
schijnt, of daarmee de kénnis reeds gegeven is.
Deze houding heeft z'n goed recht, en toch schuilt
er een onbillijkheid in. Ook de term is een „woord" en
heeft deel aan de majesteit van het woord, als levende
uiting van den geest. Benoemen is een geestelijk in bezit
nemen, zij het ook aanvankelijk, en de naam kan voor
ons zijn de poort, waardoor wij binnentreden in het
geheimzinnig land van het wezen der verschijnselen,
en hoe wijder onze tocht in dat land zich uitstrekt, des
te rijker aan levenden inhoud wordt ons de naam ; de
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term, die een bonte rij van feiten samenvat, 't hun geO. E. XX 12
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meenzame stellend en naar hun wezen heenduidend,
is niet langer een starre, doode klank.
Het woord „Romantiek" is zoo een klank, die al
zwaarder wordt van inhoud. H et dekt een historisch
verschijnsel van verre draagkracht, maar ook een ziele
staat en geesteshouding ; een fase in elk menschenleven, maar ook een telkens terugkeerende fase in de
geschiedenis van den menschelijken geest. Wie die
twee termen, Romantiek en Realisme, aangrijpt, om
daarmee in 't reine te komen en niet voldaan is met
ze te zien als de benoeming van twee losse tegenstrijdigheden, maar, doordringend tot hun inhoud, de einde
booze lijnen volgt, die in hen als 't ware hun knooppunt
hebben, en ziet hoe ze elkaar zoeken en vlieden, totdat
hij vindt de andergrondsche eenheid van wat tegenover
elkaar staat als actie en reactie, wie zoo zich die
„woorden" verovert tot persoonlijk bezit, heeft daarin
te midden van den wirwar der verschijnselen een punt
van vastheid, van waaruit hij beginnen kan die veelheid
te beheerschen.
En als daar dan opkomt, jaren na het historisch verschijnsel, dat bij uitstek de Romantiek heet, een uiting
van geestelijk leven, die neo-Romantiek wordt genoemd;
dan is er ook in dien term weer meer gegeven, dan alleen
de dwaze behoefte het leven in doode vakken in te
doelen. Er is in uitgedrukt het aanvankelijk inzicht in
het wezen van dat nieuwe, zijn verwantschap met de
oude Romantiek en zijn toch-anders-zijn.
De uitspraak : Neo-Romantiek is de werkelijkheid
toegekeerde Romantiek of door het Realisme gedrenkte
Romantiek, schijnt een paradox die het wezen van
dit verschijnsel geweld aandoet Of is het niet in het
wezen aller . Romantiek den schoonen droom lief te
hebben boven de realiteit van het leven, het gewone

.

te vluchten en het buitengewone te zoeken ! Ja, maar
in den diepsten grond is dit toch nog anders : het buiten-

gewone wordt gezocht en de schoone droom IN ordt
gezocht, niet terwille van deze zelf, want de dorst na a r-
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het wonderbare is de dorst naar den achtergrond aller
realiteit, naar het eigenlijk wezen der dingen. • En zoo is
er tusschen die schijnbaar zoo scherp tegenover elkander staande verschijnselen van Romantiek en Realisme,
de hautstocht voor den droom en de hartstocht voor
de ervaring, deze diepe verwantschap, dat in beiden
de mensch zoekt naar den verborgen wortel des levens,
al mag het ééne ontaarden in fantastische droomerij
en sentimenteele levensverfraaiing en het andere in
dorre ervarings- en waarnemingsjacht, zoo sterk soms,
dat het wel schijnen moet, alsof die verwording hun
eigenlijk wezen cf althans de onontkoombare noodzaak
van hun historische bepaaldheid is.
En nu ligt er in den term Neo-Romantiek deze gedachte, dat hij terugwijst naar de Romantiek in haar
eigenlijk karakter, niet in haar gedeeltelijkheid of
ontaarding, maar ook dat van deze Romantiek ver-wacht wordt een vernieuwing, dat in haar als het ware
de mensch nog eens tracht te grijpen naar den geestelijken
schat, dien hij stralend had zien lokken, maar niet had
kunnen vasthouden. De menschheid gaat nog eenmaal
zich wagen in datzelfde avontuur, gedreven door het
oude vermoeden, maar lang, nieuwe wegen. Want de
groote periode, die ligt tusschen toen en nu moge hebben nagelaten een gevoel van onbevredigdheid, van
fiasco zelfs, ze is er geweest in de lange geschiedenis
der menschheid en ze is niet te vergeefsch geweest.
In de Marginalia van Dirk Coster komt deze uitspraak voor (bl. 190) : „De groote ontdekking van den
„nieuwen tijd is de her-ontdekking van het gewone
„leven". Dit zou in de periode der oude Romantiek
niet gezegd kunnen zijn. Want wel zocht zij het gewone
en eenvoudige, in ham. poging, om zich vrij te maken
van de gekunsteldheid der klassicistische conventie
in kunst en in leven, maar dit aanvankelijke werd haar
geen uitgangspunt naar dieper waarheid en zij eindigde
met het gewone te vluchten. Alle nieuwe Romantiek,
die vruchtbaar wil zijn, die beteekenis en toekomst
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wil hebben, ziet zich gesteld voor de taak den geheimen
weg te vermoeden of te ontdekken, die het gewone en
het buitengewone verbindt, die van het werkelijke naar
het wonderbare leidt. En dan het wonderbare niet ge-nomen in den vlakken zin van fantastische vreemdheid
en geheimzinnigheid, maar in dien dieperen zin, waarmee
het aanduidt dat groote terrein van wat aan de exacte
waarneming ontsnapt, wat de kennis niet kent, maar
de wijsheid ervaart, het eindelooze land van het zieleleven en het wonderbare verband, dat de mensch altijd
weer vermoedt tusschen natuur en geest. En deze
synthese van 't' Romantisch openstaan voor het wonderbare en den door geen fantasterij vertroebelden werkelijkheidszin toont zich levensvatbaar in de Neo-Romantiek van dezen tijd, ook nu weer in het laatste werk van
Aart van der Leeuw : St. Veit en andere Vertellingen".
In het titelverhaal, het gaafste misschien wel van den
geheelen bundel, maakt zich dat tweezijdig karakter
reeds kenbaar. Er is hier het liefdevol zich inleven in
de Middeleeuwsche verbeelding, dat alle Romantiek
gekend heeft, maar zonder de blinde verheerlijking
der Middeleeuwen, den bij alle historische kennis onhistorischen zin, die het verleden idealiseert, Terwijl hier
blijkbaar niet eens het streven is naar historische zuiverheid, is toch met realistischen zin het verleden aanschouwd. Het leven van toen heeft hij verbeeld in zijn
schoonheid èn rauwheid ; daar is geen vaagheid van
droomerige contouren in deze schildering, maar de
scherp-rake uitbeelding van het leven van ziel en zinnen,
in kleur en lijn en klank. Geen kunstenaar der oude
Romantiek gaf zoo de volheid en klaarheid van het
zintuiglijk leven, de levenswarme ervaring van zon
en wind en bloed en harteklop, als deze Neo-Romanticus
het doet, als hij zijn jongen veroordeelde laat droomen
onder den galg, vergetend den dood in zijn volmachtig
genieten van 't oogenblikkelijk levensfeit zelf. Tusschen
deze kunst en de hunne ligt de school van 't Realisme,
ligt de kunst van Prins en van Oordt, maar ook de kunst
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van Van Schendel. Met dien laatsten naam vooral zijn
wij reeds gekomen tot die kunst, die door dieper wezenseenheid, dan een uiterlijke overeenkomst , als liefde
tot het verleden zijn kan, zich bij 't Romantische aansluit. Van Schendel's kunst, wortelend in 't Realisme
en daardoor plastischer en rijker, veelomvattender dan
de oude Romantiek, heeft met haar gemeen 't symbolisch
karakter. De levensuitbeelding is als het ware middel,
niet willekeurig gekozen, maar noodzakelijk gegeven
middel, tot symboliseering van eigen levenshouding.
Dit nu is ook het karakter van deze vertellingen. Bij
al hun schoonheid van schildering is het toch nooit
begonnen om de schildering op zich zelf. Het uit de
historie geschapen of louter gedroomde leven is gegeven
met een liefde voor de zintuigelijke aanschouwelijkheid,
en tastbaarheid, die realistisch is, maar tegelijkertijd
haar bepeinst als een open geheim, een „verschijning"
die „beurtlings half verberge half vertoone". Want
zijn vertellingen zijn niet symbolisch, omdat hij een
„gedachte" inkleedt in romantischen vorm, maar omdat
hij de wonderbare samenhang bevroedt van geestelijke
en stoffelijke wereld.
Zijn levensverbeeldingen hebben een geestelijken
achtergrond, omdat hij achter de wereld der realiteit
dien zelfden achtergrond ontdekt. De menschen in deze
Vertellingen zijn zich allen min of meer bewust, dat
zij zich bewegen tusschen deze twee wereldei en wat
in de oude Romantiek werd gesymboliseerd door het
heimwee-vol zoeken naar de blauwe bloem, dat wordt
hier verbeeld op andere wijze. De mensch zoekt er zijn
rustpunt, zijn harmonische verhouding tot beide werelden,
en naarmate hij dichter bij of verder weg is van die
harmonie is daar zijn blijdschap of zijn heimwee of zijn
vertwijfeling. In „De Reismakkers" is prachtig verbeeld
het dubbele leven ; het alledagsbestaan met zijn schoonheid, waar ze in den open en veiligen dag van spreken
met spontane liefde -- en het andere bestaan, het dieper
zieleleven, dat zij elkaar belijden, als de vrees voor
.
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Daderenden dood hun zielen blootlegt. En een der
makkers spreekt dan van zijn heimwee denk
„aan een knaapje, voortdurend en smartelijk, den
„prillen, blonden jongen die ik zelve ben geweest. ik
„zie hem zoo helder, zijn wangen, zijn kleederen, hij
„leunt mij aan de knieën als een zoontje doet. Het wordt
, mij zoo klaar nu hoezeer of mijn leven door hem werd
„verdorven, hoe ik het smachten naar hem als een boei
„met mij mee heb gesleept. Ik schijn mijn jeugd zeer
,,rein en diep te hebben genoten, nooit vergeet ik de
„puurheid van dien morgenstond. Zij woonde in mij
„als een heimwee, de droeve nagedachte aan een ver„loren paradijs. Deed ik als man dan een daad of droomde
„ik wenschen, zoo zuchtte het in mij, vroeger hadt gij
„dit reiner gedaan en gewenscht ; zat ik des zomers
„aan velden of zeeën, dorstig naar ruimte, dronken
,,van bewondering, dan stoorde de klacht mij ; als
„knaapje hebt gij dit met grooter vroomheid, en onbe, wuster aanbidding gezien. Het werk mishaagde mij
„mijn nagebootste godenbeelden misten het zuivere,
„simpele, wat ik eens had bezeten en dervend weder„zocht. Ik wist mijn liefde minder en mijn geluk een
„spot”.
Dit zoeken van eigen diepste wezenheid, dit komen
tot zich zelf, gezien als opperste levenstaak, als trouw
aan de intuïtieve zekerheid der jeugd, is ook het motief
van „Geboortestad” met zijn echt romantische sfeer
van droomerigheid en fantasie en zijn toch zoo reëee
psychologie.
En in weer heel andere verhoudingen is nog eens
dit zoeken in beeld gebracht in „Amarillis", die Christelijke herders-idylle, waarin het waas der antieke schoonheid nog ligt over het verhaal van moderne tweespalt.
Eerst, bij den roep van Damon's muziek was het Amarillis
te moede, „of er getikt werd aan een deur, waarachter
zij zelve sliep en niet ontwaken wilde". Veel later herkent zij datzelfde geluid weer, dat haar ziel wakker
zingt. „Er klonk een volle, sombere toon en dan een

.
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,,diepe, wekkend tikkend aan diezelfde droom,endeur.
,,Zooals de zon, den vorm der knop veranderend, haar
„uiteenvouwt om het gouden hart, zoo brak de muziek
„alle bindende banden, totdat de engel, die in Amarillis
,,leefde, uit zijn woning leunde en uitzag als een pas
„ontwaakte over het morgenveld". Ook hier weer de
mensch, die zich zelven vindt.
In „De Zichtbare God" is de verhouding der beide
levenssfeeren niet antithetisch gezien, maar wordt de
mogelijkheid bepeinsd eener synthese. Philippus, de
reine dwaas, heeft even vurig lief de zichtbaarheid
der dingen, als zijn God en hij zoekt „in zijn hartstocht
voor het geschapene zijn God te verwerkelijken tot
een tastbare begrijpelijkheid". Dat is zijn heimwee.
Totdat hij van zijn pijnlijk verlangen naar dit onbereikhare geneest in de daad der ontferming, als hij den
stervenden zwerver verzorgt. En hier is dan weer in
't symbolisch verhaal, die realistische karakteristiek,
die fijne doordringende psychologie in 't weergeven van
dat groeien van Philippus' kinderziel. „En waarlijk
,,was het hem zoo trouwlijk te moede, alsof hij iets
,,koesterde, dat uit hem geboren was. Hij dacht niet
,,meer aan God en aan zijn zichtbaarheid, maar alles
„wat er na te jagen was of te begeeren in de wereld,
„scheen in de warme innigheid zijns harten uitgesproken
„en vervuld. De regen viel in stroomen neder. Philippus
„droomde van het luisterhoekie bij het haardvuur ; het
„kwam hem voor dat hij al lang geleden, in het najaar of
,,den winter, het kasteel verlaten had. Hij mijmerde over
„heer Hugo's hulpbehoevendheid en over de lieve lucht„hartigheid van vrouwe Jolande, met dat vreemd ont„roerend medelijden, dat kinderen soms gevoelen voor
,,hun ouders, wanneer de kracht in hen ontwaakt.
Weer anders is de verhouding van droom en werkelijkheid gegeven in „De Toovergave”. Het is of hier tweeërlei
Romantiek tegenover elkaar is gesteld. „De Toovergave" is de vormgevende fantasie, De dichter aanvaardt
haar als een macht op zich zelf, in zijn hoogmoed van
-
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schepper waant. hij te heerschen, maar zijn fantasie
is de toom.elooze, die den hulpelooze brengt, waar hij
niet wezen wou, en hem bant buiten „de frissche
ruimten der werkelijkheid", in de eeuwige vermoeienis
der schoone maar ziellooze droomen. Totdat hem de
liefde geneest en hij • God vindt en de Werkelijkheid.
Voortaan „zond hij zijn verbeelding in de ruimten, als
„een vogel, als een valk, die opvliegt naar de wolken
„van des jagers hand. Slechts weinig bracht zij naar
„omlaag : nauwelijks een geruisch door het loover, _ een
„lach of bloesemgeur. Doch dit geringe lééfde door
„een adem die dezelfde was als van de stralende planeten,
, , maal warmer voor het hart".
Het eeuwige herkend in het geringe, het wonderbare
ontdekt in het gewone : die gedachte, hier gerealiseerd
als de richtende waarheid voor alle kunst, is nog eenmaal toegepast op het leven van alledag in het laatste
verhaal : „Van de kleine dingen".
„De buitengewone mensch stijgt slechts na de volkomen aanvaarding, en door de volkomen ontginning
van het gewone leven tot het buitengewone leven".
Deze spreuk uit de Marginalia van Dirk Coster, kon
het motto zijn van dit simpel verhaal.
Zoo is in dubbelen zin de kunst van Aart van der
Leeuw een synthese van Romantiek en Realisme. Niet
alleen omdat zijn vertelkunst, hoe zeer ook aansluitend
aan ouden Romantischen vorm en motief, nochtans
de scherpe klaarheid van de Realistische school heeft
behouden, maar veel meer omdat hij het leven ziet al s
een voortdurend dooreenspelen van het Wonder en de
Werkelijkheid ; men zou hier kunnen spreken van ee n
door realiteitszin gezuiverde, verdiepte Romantiek.
Ik heb getracht dit voelbaar te maken door de gedachte
uit enkele van zijn vertellingen naar voren te brengen.
Maar een dergelijk ontleden scheidt onwillekeurig de
beide elementen, de geestelijke idee en den daaraan
gestalte-gewenden vorm en wekt de voorstelling als
zou een van beide primair zijn geweest, tere ijl het juist
.
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de harmonische schoonheid is van dezen bundel, dat
de kunst is geboren uit reeds voltrokken wederzijdsche
doordringing van uiterlijke en innerlijke wereld, zoodat
het onverschillig is, wat uitgangspunt geweest mag
zijn, of in de zichtbaarheid de idee is ontdekt of wel
de idee in deze gestalte is tot uiting gekomen. Die eenheid is niet beter weer te geven dan in de ervaring van
den dichter uit „De Toovergave", als hij, overweldigd
door eeuwigheidsbesef, huiverend een wonder wacht
,,Niets geschiedde. Enkel vloog een avondvlinder uit
„het donker loover in het maanlicht opwaarts, prachtig
„zichtbaar met zijn kleuren en zijn zachte dons. Doch
„om dit zwevend diertje bouwde de hemel zijn blin„kende bogen, als om 's werelds middelpunt. Willem
„beefde van ontroering, starend naar het wieken van
„die kleine vleugels, met een eerbied als hij nooit voor
„eenig schepsel had gevoeld".
De atmosfeer om deze vertellingen is een harmonische
stemming van blijdschap om de realiteit, die den diepen
ondertoon mist van heimwee naar geestelijke waarden,
omdat die waarden in de realiteit zijn ontdekt of vermoed en 't is alsof deze harmonie den woordendans beweegt in 'n even bewogen, statig en toch blij rhythme,
dat doorklinkt in al deze verhalen, en er een nobele
bevalligheid aan geeft, die wel haar hoogtepunt bereikt
n de klassiek-bevallige vertelling „De drie Gratiën".
Zoo blijkt de Romantiek niet gebonden aan den droom
van het verlangen en de vlucht uit de werkelijkheid,
maar, in haar herkennen van het wonder in het gewone,
genezen van haar vaagheid en levensonmacht en vol
nieuwe levensvatbaarheid. Maar ongetwijfeld is vooralsnog
de kans grooter dit inzicht bevredigend te realiseeren
in lyriek en symbolisch verhaal dan in een psychologischen
roman. Waar de Romantiek van thans er zich aan waagt,
een stuk hedendaagsch menschenleven te herscheppen,
is haar houding tegenover de realiteit moeilijker te
definieeren . Het leven ook maar eenigszins te vervormen
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naar een ideale voorstelling van het leven, het is in
dezen tijd, na de triumphen van den i ealistischen, psychologischen roman voor geen ernstig kunstenaar meer
mogelijk._ En toch is er . dezelfde behoefte van vroeger
periode om zich niet zonder meer neer te leggen bij de
waarneembare en met het begrip ontleedbare werkelijkheid het „wonderbare" wordt intuïtief vermoed
of in eigen leven gekend. En bovendien is er het altijd
weer herlevend streven naar een zoodanige samenvatting, styleering van de levensfeiten, dat daarin de
idee tot een in zich afgesloten uiting komt. In dit opzicht
moet de Romantiek in den roman haar diepste wezen
uitleven, maar tegelijkertijd heeft zij te steunen op wat
het Realisme háar geleerd heeft en wat van ieder modern
mensch het onvervreemdbaar eigendom is geworden.
Zoo is er de geweldige moeilijkheid om deze, twee elementen tot eenheid te brengen, om juist dat niet precies
te constateeren en te demonstreeren materiaal, die in
zich zelf ware inzichten en levensvatbare vermoedens
van de geestelijke zijde van 't menschenleven zóó te

geven, dat ze even overtuigend zijn, 'n even onvermijdelijk-noodzakelijken indruk wekken als de gemakkelijker te benaderen gewaarwordingen en gevoelens.
De kans is zoo groot, dat ook het eerlijk doorvoelde
in de uitbeelding zal aandoen als het wonderbare, dat
de schrijver met gemakkelijke willekeurigheid wel zoo
geven kan als hij verkiest. Hiel zijn wel twee noodzakelijke voorwaarden voor welslagen : in de eerste
plaats een groot scheppend vermogen, dat hit ongrijpbare zoo fijn en toch zoo krachtig weet te verbeelden,
dat het nergens onzuiver of grof wordt en daarnaast
een zoo olkomen doorgedrongen zijn in de werkelijkheid van dit ,,wonderbare", een zoo sterk verkeeren
in die sfeer, dat de uiting van zelf het teeken van die
zekerheid en dat bezitten draagt, waardoor de indruk
van willekeur of fantasme van zelf wordt buiten-

gesloten. De kunst kan nergens, maar hier allerminst
de geringste bewuste of onbe wuste onechtheid lijden.
-
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Nico van Suchtelen nu heeft in zijn „Demonen" den
modernen mensch willen doorschouwen en zich gewapend met 't psychologische inzicht van zijn eeuw,
maar evenzeer heeft hij vertrouwd op zijn intuïtie,
die hem het „wonderbare" achter het begrijpbare
moest openbaren. En daarmee heeft hij zich vow de
noodzakelijkheid gesteld het romantische en het realistisch element in zijn kunst tot eenheid te brengen. Met
het stellen echter van dit probleem en de vraag naar
het al of niet bevredigende van de oplossing is het bijzonder karakter van een roman als deze nog niet van
alle zijden benaderd.
Ook in nog ander opzicht dan het bovengenoemde
neemt de Romantiek een eigenaardige houding in
tegenover de werkelijkheid, in zoover zij n.l. ideaal en
werkelijkheid tegenover elkaar stelt, het een aan . het
ander afmeet. Van die houding uit is er geen sprake
van een ervaren, een constateeren zonder meer, maar
eer een zoeken naar het onderscheid tusschen wat het
leven is in zijn verschijning en wat het zijn moet of zijn
kan naar zijn wezen. Ook dit besef nu spreekt uit
„Demonen" van Van Suchtelen, waar hij zoekt, niet
alleen naar het antwoord op de vraag, hoe het leven
zich vow doel in zijn rijkdom van verscheidenheden,
maar naar de oplossing van het raadsel : „waartoe het
dient". Er wordt achter de erschijnselen ge,zocht naar
het beginsel, achter de bestaansvorm naar het wezen.
Van hier uit ontstaat naast de mogelijkheid van waarnemen en verklaren de mogelijkheid van „oordeelen",
niet alleen voor den kunstenaar maar ook voor de menschen van zijn schepping, van wie hij kan uitbeelden
hun bewust „oor&el" over eigen leven en zoo de mogelijkheid van 'n bewust aandeel als het ware in eigen
groei, iets als een worstelen uit de onbewuste onderworpenheid aan wat hij de Demonen noemt, tot be
wustheid daaromtrent en van daar tot 'n zekere zedelijke
vrijheid, die afkeurt of aanvaardt wat het leven tot, nu
toe geweest is, of liever. — en dit is een diep en fijn
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inzicht van den schrijver, die afkeurend toch aanvaardt
en in bewuste vrijheid verder gaat.
Langs dezen weg komen als nieuwe landen van zieleleven voor de kunst open en in dit opzicht is Van
Suchtelen's Demonen een merkwaardig boek. Van hem
is, onlangs gezegd, dat hij de eenige is, die met „De
Stille Lach", al is het betrekkelijk en van _ ter zijde, de
geweldige indrukken van dezen tijd heeft doorleefd
en in zijn kunst weergegeven. Bij al zijn eenzijdigheid
is er waarheid in deze opmerking en iets dergelijks zou
men kunnen zeggen van zijn „Demonen". Niet omdat
er telkens sprake is van Revolutie, want de episoden
die daarmee in verband staan, doen juist tamelijk wel
als hors-d'oeuvre aan. Maar wel heeft hij één karakter-tiek v an zijn tijd volledig doordacht en doorleefd n.l.
de bewustheid. Het proces der bewustwording geeft
hij weer en ook hoe daardoor heen een resultaat i.
bereikt.
Victor, de uit` ieder N an de vliegmachine, is bij al
zijn dadendrang, toch allermeest een Grübler, die „wroet
in zijn twijfelingen". Maar hij blijft niet de bloote toeschouwer en ontleder van zijn eigen zieleleven ; hij
komt door dat proces van bewustwording heen tot 'n
bevrijding en ,;in de stilte van zijn bezinning komen
nieuwe gedachten tot bloei". Bij dit keerpunt van zijn
leven, dit „beginnen van iets anders" eindigt het boek
en wat die nieuwe levens-zekerheid inhoudt, N ernemen
wij uit den brief, dien hij na het (moedwillig toegelaten)
vernietigen van zijn levenswerk aan zijn ten onrechte
hem beklagende vrienden schrijft : „Het werk van
„mijn vroeger leven he b ik zien verbranden zonder
„wanhoop, zonder smart zelfs ; ik had het kunnen
„redden en heb het niet gedaan. Alles is weg, jalen en
„jaren heb ik voor niets gewerkt. Maar het was ook,
„innerlijk, voor niets dat ik werkte, en dat begreep ik
„pas goed toen ik het hoc) passief kon zien te gronde
„gaan. Toen voelde ik, voor het eerst onbedriegelijk,
„dat er iets sterkers in mij leeft dan de begeerte, de
.
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„hoogmo;;d, de eerzucht, en al de driften in wier slavernij
gezwoegd heb. Het is niet goed dat het lichaam
„vliegt, zoolang de ziel nog kruipt. Het is niet goed
„dat het cog de heele wereld overziet, zoolang de geest
„nog als een mol moet wroeten in de duisternissen van
„het eigen zelf Misschien zal mijn geest eens werkelijk
„vrij zijn en als een vlinder bmonderend zweven buren
„bloemen die hij liefheeft, inplaats van als een Ikarus
, ,box en een menschdom dat hij veracht. Dat zal zijn
„als „hetgeen ten deele is, zal worden teniet gedaan",
„als al het voorloopige zal zijn voleindigd. Ik geloof
„dat dit einde der dagen, dit jongste gericht over onze
„zielsdemonen, eens moet aanbreken v oor ieder hart
„dat kent Geloof, Hoop en Liefde, deze drie, maar de
„laatste het meest. Ik weet niet of jou zulke teksten
„nog iets zeggen, mij zijn ze hier, dank zij moeder Blok's
„levend geloof, tot schoone wijsheid geworden, die het
„best uitdrukt wat ik in waarheid voel in minst ver„warde oogenblikken. Die liefde is mij hier geopen„baard en op haar bestendiging wil ik wachten".
Met Victor is hier de schrijver zelf tot een hoopvollen
staat van afwachting gekomen waarin hij voor het
individu en voor de wereld nieuwe mogelijkheden ziet,
een revolutie, die „niet zal berusten op de impulsieve
daad-in-den-blinde, maar op zedelijke bezinning".
Maar de keerzijde van dit alles is, dat Van Suchtelen
ook nog te zeer met Victor zou kunnen zeggen : „al
gaat mijn gev cel. veilig en zeker in een nieuw licht, mijn
verstand aarzelt nog en mijn woorden tasten in den
blinde". Het is alsof hij, al schrijvend, met zijn schepping mee heeft gezocht en geworsteld en mét hem tot
het bovengenoemde resultaat is gekomen. Iets van de
rust en blijdschap om het bereikte klinkt in de laatste
bladzijde. Maar het nieuwe standpunt is niet voldoende
beheerscht ; hij maakt niet den indruk van uit een hooger
gelegen punt van rust de wegen van Victor te hebben
overzien. En bovendien is hij als kunstenaar niet bij
machte geweest dit proces van moeizamen ziele-groei
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levensvol, als een eenheid uit te beelden. Het boek is
eigenlijk analytisch geschreven. Niet in het leven zelf
met zijn uiterlijke en innerlijke gebeurtenissen is het
psychologisch proces ons tastbaar gemaakt, maar meest
in Victor's redeneeringen en zelfbeschouwingen is het
uiteengezet.
Het gevolg is dat men niet eerst den inde uk krijgt
van het geheel, om dan bij later overweging den logischen
en schoonen opbouw der deelen te onderscheiden, maar
dat men eerst krijgt een indruk van verwarring en weifelt
tusschen allerlei problemen, die de schrijver zich schijnt
gesteld te hebben. Gaat het om de verhouding van liefde
en huwelijk, of om die van liefde en arbeid ? Ot zijn
de mannen van de daad gesteld tegenover den man
van de wetenschap en wil de schrijver tusschen beider
levenshouding kiezen ? Of is de macht der „demonen"
en de bevrijding van hen in de bezinning de kern, waar
al het gebeuren om sluit ? Eerst door 'n verstandelijk
naspeuren van de in zich zelf interessante onderdeeien
kan men vcor zich zelf de idee van het geheel opbouwen
en zoo ontdekken, wat het had kunnen worden hij
strenger compositie en grooter plastisch vermogen.
Deze zwakheid van het geheel herhaalt zich telkens
in de details. Zoc is er iets rammelends in de figuur van
Victor. Men krijgt allerlei tegenstrijdige indrukken :
hij denkt liefst niet, verdiept zich niet graag in herinneringen, maar is niettemin verslaafd aan psychologische terugblikken in zijn leren ; hij is spontaan, immers
geeft hij in een opwelling zijn eenig geldbezit, den
grondslag voor zijn levensplan, weg aan zijn vriend
en „realiseert eerst achteraf de gevolgen van zijn daad'',
waarop hij in „kinderlijke exaltatie" naar Amerika
trekt, maar even later lezen we hoe hij een huwelijk uit
berekening doet. Het scheelt maar weinig of hij zou
een „onte vreden cynicus" zijn geworden, maar ondanks
dien dus blijkbaren aanleg, is hij zóó idealistisch dat
hij de bewuste leug n van dit huwelijk als een noodzakelijkheid aanvaardt ,,niet . niet nuchter cynisme, maar
-
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met weemoed, die niet zonder hoop was". In zijn werkdrift gaat de revolutie langs hem heen, maar elders
heet het toch, dat hij de problemen dienaangaande
doordacht en bestudeerd heeft.
Nu is bet mogelijk dat in Victor een gecompliceerd
karakter, vol tegenstrijdigheden, is gegeven, maar zulk
een karakter moest dan, door de kunst herschapen, een
doorzichtigheid hebben verkregen, die deze figuur maar
al te zeer mist.
Het tekort aan saamvattend vermogen blijkt ook
uit de onevenredigheid die er is tusschen Van Suchtelen's
„romantische" levensvisie en zijn boetseeren van reëele
menschengestalten. Zijn idealisme is vaak te zwak
en mist dan het eenige, waarop de idealistische levensuitbeelding haar bestaansrecht grondt, de touch van
absolute echtheid, van 't psychologisch zich volkomen
verantwoord weten. Hierdoor wordt menige episode,
tegen de bedoeling van den schrijver in, sentimenteel
en de plaatsen, waar het boven-het-verstandelijkeuitgaande word t gegeven, en die van 'n verhever schoonheid en subtiele overtuigingskracht moesten zijn, krijgen
iets naïefs en soms zelfs 'n lichte streek van belachelijkheid. Zoo is het in de Nereenzelviging van Edith en de
Drooinvrou, zoo in de rhetorisch aandoende bede
om vergiffenis aan Elsje, Victors gestorven dochtertje,
waardoor de mooie bladzijde van zijn bezinning ontsierd wordt ; zoo ook in de mislukte synthese van het
verhevene en het gewone, waai hij het repareeren N an
een gietertje in verband brengt met het genezen van
zijn gewonde en geschonden hart door de goddelijke
ontfelming. 't Gewone is in deze bladzijde niet zóó behandeld dat alle indruk van alledaagschheid onmogelijk
werd, het gevoelige ontaardt in sentimentaliteit, wat
als verheven is bedoeld en stellig ook geN oeld door den
schlijvel, wordt in de uitwerking klein. Al deze bezwaren
zijn terug te brengen tot dit eerie, dat. 'Van Suchtelen
zijn theorie omtrent het leven ongetwijfeld wel heeft
doorleefd, en met zijn verstand begrepen, maar haar
-
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niet tot 'n levend bestaan buiten zich kon omzetten.
Daardooi lijkt het ook of hij de gebeurtenissen met willekeur aan zijn theorieën aanpast, zooals in de wel zeer
gemakkelijke oplossingen ti an Victor's elkaar snel opvolgende liefden, en de al te goedkoope toevalligheid,
dat juist in den tijd van zijn innerlijke en uiterlijke
ontrouw zijn vrouw zich troost met den kapitein, terwijl ook Eefje, door Victor's onbeheerschtheid in verwarring gebracht, ten slotte toch met Richard gelukkig
belooft te worden. Al deze „gelukkige" oplossingen
(zelfs het vernietigd levenswerk van Victor kan prachtig
door Richard worden voortgezet) stemmen den lezer
IN el wat sceptisch. Eerst bij 't analytisch herlezen komt
uit deze reeks van niet zeer overtuigende gebeurtenissen
de schoone idee weer te voorschijn, die de schrijver
heeft willen belichamen er. men bewondert den frisschen
durf, waarmee Van Suchtelen een nieuwen weg is opgegaan. Als kunstwerk laat zijn roman onbevredigd
en toch is .het een merkwaardig boek om zijn streven
in een uitbeelding van hedendaagsch leven het besef
te realiseeren van de eenheid van het gewone en het
buitengewone. Dat hij deze eenheid blijkbaar nog meer
heeft vermoed dan dóórzien is een der oorzaken van
zijn niet-slagen, maar doet niet af aan het veelbelovend
feit dat ook in zijn werk weer de twintigste-eeuwsche
mensch zich opmaakt om de taak der oude Romantiek
opnieuw aan te vatten. Boeken als deze twee rechtvaardigen de verwachting dat nu de kans op welslagen
grooter is dan toen. Immers het verzanden van dezen
geestes-stroom in onreëel idealiseeren en ziekelijk fantasme ' is een gevaar, dat in den aard van hei streven
weliswaar gegeven is, maar dat door de voorafgaande
geestelijke scholing van het Realisme zoo niet opgeheven, dan toch belangrijk beperkt is. De hoop is gegrond dat de Neo-Romantiek zich zal ontwikkelen als
een kunst van harmonisch levensbesef en in haar de
mensch zal naderen tot het ideaal van Friedrich Schlegel,
die voor de romantische kunst der toekomst de comedie
.
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als de hoogste kunstuiting zag, omdat van het gevoel
van bevrijding uit de mensch niet tragisch, maar in
humor het level ]. kan overzien.

Al spoedig na haar bundel schetsen is Jo de Wit
gekomen met haar eersten roman, De Branding, die
zich dan ook nauw aansluit bij haar vorig werk. Het
kon een geval zijn uit „Donker Geluk", nu uitgewerkt
tot roman. En toch doet deze behandeling van 'n gelijksoortig motief niet zoo zeer aan als de laatste van 'n reeks,
maar eer als 'n nieuw begin, vol mogelijkheden.
Haar talent heeft zich gehandhaafd op z'n eerste,
verrassende hoogte. Haar uitdrukking is even veelzijdigkrachtig, de stemming accentueerend en verdiepend
in natuurbeschrijvingen, die, ook op zich zelf genomen,
van 'n zeer persoonlijk en liefdevol zien en uitbeelden
getuigen, en tegelijkertijd die stemming even gaaf bewarend in 't weergeven van 't psychisch leven. Dat
leven zelf is in zijn groei en zijn wisselwerking met het
fysieke leven scherp waargenomen en weergegeven
met 'n fijnheid van detailleering die aan 'n zekere levens-

krachtige forschheid nochtans geen schade doet. De
stijl van dit boek is als de hoofdfiguur, Hellen ; nerveus,
heftig maar diep-in krachtig en harmonisch.
De belangrijke vraag echter, na de lezing van „Donker
Geluk", scheen mij niet : Zal dit talent zich handhaven?
maar eer : Zal deze persoonlijkheid groeien, zich verdiepen, in voldoende mate om dit talent tot z'n volle
recht te doen komen ?
Op die vraag is De Branding aanvankelijk een geruststellend en \ celbelovend antwoord. Want het is meer dan
slechts de uitwerking van 'n geval als in „Donker Geluk" schetsmatig werd behandeld en dit verschil berust

niet op de andere eischen en mogelijkheden van het
kunstgenre als zoodanig. Want ook dit gegeven had
kunnen uitgewerkt woi den tot een roman, waarvan
O. E.XX12
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Hellens liefdeverhouding in groei en verwording de
uitsluitende inhoud was geweest.. Dat dit anders is.
geschied, vindt zijn grond in de verwijding van Jo de
Wit's levensgevoel. Er is hier niet meer dat als verwonderd doordringen in- en uitputten van het ééne
levensmoment, maar een in bezit en in verwachting
blijde liefde tot een zoo niet al-zijdig, dan toch meerzijdig benaderd Leven. En in den eigenlijken kern van
den roman, èn in de teekening der om dien kern gegeven
wereld, doet zich deze verruimde belangstelling gelden._
De schrijfster staat, veel meer dan in haar vorig werk,_
open voor dat „andere", dat buiten het geval in engeren
zin staat. Het krijgt z'n eigen leven, niet als uiterlijk
aangebracht sieraad, maar als noodzakelijk bestanddeel
van het kunstwerk. Zoo zijn, schetsmatig, als het naar
den opzet van den roman ook wezen moest, maar dan
toch met enkele teekenende lijnen jonge v rouwen geschetst als Meta en Willy, andere temperamenten, van
andere zijde ook waargenomen, dan de onder verschillenden naam elkaar toch zoo gelijkende jonge-vrouwentypen uit „Donker. Geluk". Ook figuren als Hellens

,

ouders, Oom Johan, den kunstenaar, en den schilder
Wilkes, zij zijn allen getrokken uit den vagen nevel
waarin „Donker Geluk" de omgevende wereld gehuld
liet. En deze verandering geldt niet alleen de personen
maar ook de betrekkingen, waarin de hoofdfiguur tot
het leven staat. Hellen zelf is in nauwer samenhang
met de omringende wereld, in wijder lichtkring als het
ware, doorvoeld. Het onvermijdelijk gevolg daarvan
is dat de kern van het boek rijker is geworden, niet i s
beperkt tot de liefdesverhouding alleen, maar, levensvoller en bewogener, geworden tot de worsteling tusschen
dit liefdeleed en een levensdrang, die geen ondergang wil.
Deze grondidee, die het boek draagt, wordt met zooveel
woorden uitgesproken door Oom Johan, den kunstenaar,
die Hellen doorziet, als ze vóór het leven staat, trillend
van verwachting en verlangen. „Jij bent niet een, zegt
hij, die zonder een schram of stoot de zaligheid verwerft
}
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En de zaligheid is voor hem ; het leven door begrijpen
„mooi" te zien. En later, als Hellen worstelt in de
„branding" van haar vernederde liefde, is hij het weer,
die uitspreekt, wat zij zelf nog maar nauwelijks vermoedt : „Je hebt al je verlangens op één kaart gezet
nu je hebt verloren, zijn er geen verlangens meer over
om van te leven, want van verlangens leeft de mensch,
welke die ook zijn, maar eens zal je weten dat niet alleen
deze liefde het leven de moeite waard maakte, noch
misschien de liefde in het algemeen
En dan spreekt hij van de vele mogelijkheden, waarvoor zij nog open zal staan, en eerst van al van het
geluk van haar kunst. „Wie zoo fijn het leven waarneemt en van die waarneming getuigen kan, die zat
telkens opnieuw in zulk geiuigen geluk vinden."
En dit nu doet de schrijfster als een geboren kunstenares kennen, dat zij voor deze idee 'n volkomen adaequaten vorm kon scheppen. Ik gebruik met opzet het woord
„scheppen", cmdat hier ondanks de duidelijkheid, waarmee de grondgedachte als het ware uit den reman te
citeeren valt, geen sprake is van een `erhaal, dat een
vooropgesteld denkbeeld illustreert ; de idee is in haar
roman tot waarachtig lev,n geworden. De wereld der
innerlijke en uiterlijke gebeurtenissen zien we harmonisch groeien uit dien ondergrond als terugwerking
an wat in de schrijfster is geschied : de veelheid van
het gebeuren, gezien en beheerscht in den geest tot
een eenheid van inzicht en gevoel, die naar deze kern
heenleidde. Met een enkele illustratie van deze eigenaardige dubbele uiting : de idee in woorden uitgesproken
maar tevens in leven herschapen, moet ik volstaan.
Stel Oom Johan's overtuiging dat Hellen niet een is,
die door 't leed cynisch zal worden of zonder vertrouwen,
naast dit stukje psychisch leven :
„In de stilte van den slaap was uit de troebeling der
„vele gedachten de essence boven gedreven. Nu wist
„ze het dat ze niet kon leven zonder hem, dat zij moe
„was Ze begreep het leven niet. Wat deed ze langer
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„hier ? Haar nerveuze handen tastten langs den wand
„en 'n oneindig zelfmeely deed haar schokken, kramp„achtig snikken. Het was voorbij, voorbij
„Opeens stond duidelijk en klaar voor haar geest ;
„hoe hij haar had weggestuurd als een hond, hoe hij haar
„had gekust toen ze haar congé kreeg En de eerre
„gedachte sleepte de andere mee ; tot een lawine van
„gedachten werd het. Haar gezicht had een lach van
„bitterheid. Ze dacht : aan de anderen de wereld
„ik kan niet meer `leven Maar de nieuw-gewonnen
„bitterheid was een pijn op zich zelf ..... een zachte schaamte,
,,een stil verlangen dreef aan. En zij moest de handen
,,vouwen in een smeekende klacht. „0, laat het anders in
,,mij worden". Of iets in haar openbrak, zooals een vrucht
,,eindelijk breekt in den gloed der zon, zoo viel de hardheid
„uiteen. „Hij kon misschien niet anders"."
Van zulke schoonheid is het boek vol. En naast dit
oogenblikkelijk genot heeft het dit aantrekkelijke, dat
er achter als het ware een wijde horizon ligt. Hellen
zegt in het gesprek met haar oom : „Wat u zegt, voel
ik als iets dat komen gaat, maar dat er nog niet is".
En ook voor den lezer doemen de vele mogelijkheden
op, die er nog voor Hellen zijn. De schoonheid lokt
haar uit de branding ; vele verhoudingen beleven haar
hun rijkdom. En men heeft het gevoel : wat voor Hellen
geldt, geldt ook van haar die deze persoonlijkheid kon
scheppen. Naast de liefde tusschen man en vrouw heeft
zij de liefde in andere verhoudingen, heeft zij vooral
de schoonheidservaring als 'n tweede gI oote levensmacht in de wereld harer psychische uitbeelding betrokken. Maar deze lijnen zijn aangegeven, nog niet
doorgetrokken. Waar het doordringen in deze andere
levensmomenten de schrijfster brengen zal, weten we
vooralsnog niet. Hellen's kracht ligt vooral in haar
levensdrang en deze wordt met doordringend begrijpen
geteekend. Maar in haar velerlei verhouding tot de omringende wereld wordt die instinctieve drang gewijd
tot hooger, bewuster wils-element. Hierin ligt een be-
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lofte van verdiept levensinzicht, maar ook : juist in
dit opzicht is in de figuur van Hellen hier en daar nog
iets vaags. Zoo gebruikt zij wel uitdrukkingen als : „die
gezondigd heeft, kan niet anders erwachten". Of :
„Ik heb geen recht meer om op geluk te hopen", maar
men blijft in 't onzekere of dit frazen zijn aan een voor
haar niet meer geldende moraal ontleend, of uitingen
van 'n half-onbewust verantwoordelijkheidsgevoel. Van
de Wale's vrouw zegt ze eenmaal : „toch zielig he, dat
ze zoo niets geen Ahnung heeft" (n.l. van haar verhouding met de Wale) en men weet niet hoe deze jonge
meisjesachtig-luchtige uiting te rijmen met haar diep
en heftig voelen. Zulke vaagheden wijzen op een leemte.
Het bewust-geestelijke leven is nog niet gekend en
doorzien, zóó, dat de eigenaardige houding van haar
figuren ten opzichte van die levens-openbaring geheel
doorzichtig kon gemaakt worden. Dat men zich deze
leemte bewust wordt, is een bewijs, dat een talent als
dit groote eischen stelt en een groote hoop rechtvaardigt.
Wie zóó herschept, wat zij van het leven heeft gegrepen,
moet wel, als Hellen, verlangen en verwachten ,dieper
te zullen zien in het vreemde, groote leven".
.

.

-

GEDICHT EN
VAN

JAN J. ZELDENTHUIS

VAN DEN DAG

lk heb den dag zoo lief, zoo lief het licht,
Dat groeit uit 't groen der vroege loover-boomen,
Dat leven geeft aan lange, stille stroomen,
Die gaan door 't land in strak-gespannen plicht.
Ik heb den dag zoo lief, zoo lief 't geluid
Van het ontwaakte leven in de huizen,
Als 'k overal dit ééne lied hoor ruischen
Van ochtend-gang tot avondlijk gefluit :
„Alleen is leveil klaar en schoon en goed,
Wanneer het licht brandt, onbewust, van binnen,
Wanneer de geest de dartel-speelsche zinnen
Hoort zingen in den klop-slag van het bloecl ;
Wanneer het leven zelf geen schoonheid vraagt, —
Omdat de ziel, oneindig-begenadigd,
Als schoonheid is, en, aller vreugd verzadigd,
Niets anders wil dan wat het zelve draagt !" .

HERFST

Enk'le schepen gaan en komen
Door het duister van de vaart,
Waar de hooge boomen droomen
In hun eigen herfst-geblaert.
Groen en rood op geel-beschenen
Water zoeken donk'ren wal ;
Door dele avond zingt dit eene
Lied door droeven blader-val :
„Stille schepen gaan en komen,
Varen langs de blaren heen,
Blijven even, zwijgend, droomen
In de groote vaart, alleen ;

Kleine, gele blaad'ren blijven
In den avond, in den nacht,
Tot zij langzaam verder drijven,
Waar het duister wacht ...."

MIJN LEVEN

Mijn leven is een kleine tuin,
Dicht bij een groote stad ;
De luwte van een zonnig duin
Gaat langs het kleine pad,
Dat van de menschen tot mij voert,
Terwijl de groote rust ontroert
Van een goud-gelend blad.
Die kleine tuin is stil, dood-stil,
En de onbegrepen rust
Is in het teeder goud-geril
Van 't loover onbewust ;
Herinnering en schoonheid meest,
Zij maken alles tot een feest
Van nieuwe levens-lust.
Wat bleef aan wrange bitterheid,
Diep najaar in mijn tuin,
De klare October-zon bevrijdt
Omnevelde en vergrijsde kruin,
De tuin, die in de luwte ligt,
Als een volmaakt, ontroerd gedicht,
Tegen het hooge duin.
—

Nu droomt de herfst bij ons, bij mij,
En langs het kronk'lend pad
Gaat rood en geel de pracht voorbij
Van weg-gezworven blad ;
Maar als een klein, vergeten feest
Blijft daar mijn leven, droomend meest
Van wat het vroeger had I

IKARUS
DOOR

BEN VAN EYSSELSTEIJN.

Die nacht was 't, of ook d'allerlaatste glans
van leven aan de kimmen van zijn denken doofde
en willoos vloeide in de neergebogen nacht,
die aan zijn weerloos hoofd voorbij
haar golvend lied van donker moeizaam zong.
De maan hield over alle dingen wreed en hard
de spitse glimlach van haar zielloos lijf gespreid
en trok al 't leven samen en versmolt
onder den melken glans van giftig wit
de laatste sidd'ring van 't verlaten land.

Zoo : langs de stalen punten van de torens
en van de blauwe daken der gestorven huizen
daalde de maan tot haar verdelging neer.
Toen stierven alle dingen ;
— dier en m,ensch.

Die samenhokten in de hooge huizen
of in de diepgekerfde straten eener stad :
— ze stierven —
Die woonden in de rosse schuren
en in de zwaargebalkte lage kamers van het land :
— ze stierven
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En wind en water, lucht en vlammen, zweeg
onder d'ivoren pants'ring, die een steenerg God
met spitse ving'ren rond hun leden toog.
Zoo was het, of ook d'allerlaatste vonk
van leven in zijn oogen doofde
en vloeide als willoos water in den donkren kolk,
die Nacht heet.
En niet als and're nachten klom hij op
en was gemeenzaam met het lied der stormen.
En niet als and're nachten droeg hij op den wind
zijn statig lijf ter overwinning uit ;
of zweefde in den kring van land en lucht
gelijk een donk're ster
tusschen de wolken zijner uitgespreide vlerken.
Ook hij was als al and're dingen :
dood. —

II.
Maar plots werden hem d'oogen open
,,Dag !" —
Een amethysten glans
vloeide als water aan den matten kim
terwijl een enk'le ster verdronk in 't stijgend licht.
En met de bleeke ziel der jonge dag
klom in- hem als een brandend vuur de wensch,
om weer te stijgen en nog eens te zien
hoe d'aarde met haar neergebleven bergen
vergeefsch te vangen zocht, het spoor
van zijn onmetelijken vlucht.
waar hij stond,
En toen : — (nog éénmaal)
sloeg hij de groote -- blanke vleugels uit
en hief zich op den wind en steeg en steeg,
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terwijl de aarde ontzonk aan zijner voeten sidderenden
[druk.
Dan werd de wereld als een wonder doek
dat langzaam onder hem zich openvouwde.
Nog zag hij velden. bosschee,
torens stonden
als vuursteen middo in de zwarte aarde ;
de bergen droegen vuur en elke top een vonk,
een vlam, een kruis.
Toen werd de wereld met zonlicht overgooid
en schoot onder hem uit als brandend glas
van een veelkleurig raam ;
maar dit was niet zijn vlucht !
De dartele uitbundigheid van zijne vlerken
sloeg op den wind en hief hem hooger :
ster na ster bleef achter, kwijnende
als schoone tranen om zoo groot een daad.
En in dien stroom van vloeibaar licht
klonken zijn woorden als bazuingeschal:
„Ik kom !"
Toen zweeg hij, maar strekte in een sidderend ontroeren
zijn slanke armen zwijm'lend naar de zon,
die over hem glimlachend nederboog
en met haar brandende gelaat van licht
zijn blinkend voorhoofd
kuste.

Toen viel hij !
Niet als een dier !Zooals een God valt viel hij :
brandende ! —
Vlam het gelaat !
Zelf : „Zon !"
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En waar de lucht zich als een zuil van vuur
achter hem sloot,
spoot hij omlaag en brak uit alle sfeeren
van licht op licht en ster op sterren neder
en koelde in een schuim van blindend wit
zijn vlammend lijf,
dat op de golven bluschte.

Iv.
Avond.
De roode zon liet nog een enk'le droppel bloed
op 't sidd'rend goud der verre zeeën vallen
en trilde bij den huiverenden kreet der nieuwe nacht
die over 't water woei :
„Ikarus !
Ikarus !"
En als een rij van schaduwen vergleed een vlucht
van zilv'ren reigers
langs het gebersten perlemoer der lucht.

AANTEEKENINGEN OP DE WERELDGEBEURTENISSEN
DOOR

Mr. J. C. VAN OVEN.

XXVIII.
Oostersche vraagstukken.

In het oosten van Europa en het westen van Azië
zijn de problemen die om oplossing roepen bij tientallen te tellen. Het Russische, Finsche, Poolsche,
Lithausche, Oekrajiensche, Hongaarsche, TsjechischDuitsche, Hongaarsch-Roemeensche, Grieksche, Klein-Aziatische, Armeensche, Syrische, Cilicische, Mesopotamische, Perzische ziedaar enkele van de belangrijkste ! Al deze vraagstukken eischen een oplossing
niet alleen in 't belang der naastbetrokken volkeren,
maar ook in dat van West-Europa, dat immers levensbelangen in dien hoek der wereld heeft en voor hetwelk
gevaren van dien kant blijven dreigen zoolang de toestand
er niet geconsolideerd is. Elk van deze quaesties heeft
haar eigen oorzaken en eigenaardigheden, maar alle
zijn ze onder één gezichtspunt te beschouwen, n.l. dat
van de bonte samenleving van een zeer groot aantal
volken en stammen van verschillend ras, taal, godsdienst en ontwikkeling, die niet historisch tot een klein
aantal groote staten geconsolideerd zijn, gelijk in WestEuropa het geval geweest is, maar die geleefd hebben
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onder dwangheerschappij van drie keizerdynastieën,
de Russische, Habsburgsche en Turksche, welke door
den oorlog gevallen zijn of hun macht verloren hebben.
Zoo heerschte er voor den oorlog een betrekkelijke rust
in deze streken die met den val dier drie machtige
keizerrijken volkomen verstoord is en plaats heeft gemaakt voor een chaos, waarvan de oplossing heette gevonden te zullen worden door toepassing van het zelfsbeschikkingsrecht der volkeren, maar welke vermoedelijk
alleen gevonden worden kan door het machtsconflict der
volken zelf en van de West-Europeesche belanghebbende
mogendheden. De vredesverdragen van Versailles, St.
Germain, Neuilly en Sèvres brengen wel is waar
pogingen of ontwerpen tot oplossing, maar zij geven
tot dusver nog alleen maar een oplossing op papier,
bindend voor de Europeesche onderteekenaars en voor
regeeringen der betrokken volken, maar deze laatste
hebben veelal zoo weinig macht en de toestand wijzigt
zich zoo vaak en zoo ingrijpend, dat het hoogst twijfelachtig is al of die papieren overeenkomsten ooit werkelijkheid zullen worden.
De gebeurtenissen van de laatste maanden hebben
de onzekerheid van den toestand opnieuw sterk in het
licht gesteld en tegelijkertijd de diplomaten in Parijs
en Londen met nieuwe zorgen overladen, zoodat het
zeker wel niet wegens de Grieksche troonopvolging
alleen zal wezen als Lloyd Georges dezer dagen met
minister Leygues ter conferentie opgaat. De waarheid
is dat de Entente voor een nieuwe krachtproef gesteld
is ; dat opnieuw blijken moet of de overwinning op
Duitschiand haar macht gegeven heeft alleen in WestEuropa dan wel ook verder oostwaarts, of dat integendeel de uitputting van krachten en de desorganisatie
in de westersche landen zelf door den oorlog te weeg

gebracht, het voor de toekomst onmogelijk zal maken
aan het westen om den gang van zaken in 't oosten
te bëïnvloeden op de wijze zooals dit voor den oorlog placht te geschieden. Een periode van wereldhistori-
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sale beteekenis zijn de maanden welke wij thans beleven
dus zekerlijk in hooge mate.
De belangrijkste gebeurtenis der laatste weken ten
aanzien van dit complex van vraagstukken is, zooals
vanzelf spreekt, de verplettering van Wrangel's legermacht op de Krim. Zij heeft als met één slag de BoJsjewistische expansiedrang, die dank zij de PoolschFransche overwinning op de Roode legers in Juli j.l.
tijdelijk tot staan was gebracht, opnieuw tot de gewichtigste factor in de Oost-Europeesche en West-Aziatische
politiek gemaakt en Lloyd George met zijn Fransche
collega's voor dezelfde moeilijkheden gesteld als waarmede zij in dezen zomer te kampen hadden. Wel is
waar staan de Roode legers niet als in de eerste weken
van Juli „voor de poorten van West-Europa" en zijn
daarom de zorgen niet zoo drukkend, is de oplossing
niet zóó urgent als toen het geval was, maar de toestand
is in den grond der zaak dezelfde als destijds. Daarvoor
hoeft men volstrekt niet aan te nemen, dat nu Wrangel
verslagen is en Petljoera bijna zeker heel spoedig denzelfden weg zal opgaan als hij, Polen machteloos overgeleverd is aan het Roode gevaar, want dat de Polen
zonder bitteren strijd de winst van den vrede van Riga
prijs zullen geven, is niet aan te nemen en het is zelfs
nog niet eens zeker dat de Russische generaals reeds
troepen voor een nieuwen aanval op het westen concentreeren. Maar wel zeker is het dat het hongerende
Rusland een groote legermacht vrij heeft om naar oost,
west of zuid zijn imperialistisch-communistische expansie
voort te zetten en hoogst waarschijnlijk is het dat de
regeering in Moskou daartoe genoopt is, ook al mocht
ze het nu eens niet gaarne willen, omdat zij zich aan
nationaal-Russische aspiraties zoo vast gebonden heeft
dat losmaken daarvan haar het leven zou kunnen kosten.
Het is inderdaad waar
't wordt bijna afgezaagd het
te herhalen
dat het communistische Rusland met
volkomen dezelfde imperialistische drang naar expansie
bezield is als vroeger het Tsaristische en de overtuiging.
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de wereld het nieuwe communistische heil te kunnen
brengen lijkt sterk op die oude, bij sommige Slavophilen
zoo sterk gevestigde nationaal-religieuze zekerheid een
soort uitverkoren volk te zijn. Hier zijn idealistische
motieven waaronder zich maar . al te gemakkelijk vuige
landhonger en andere minderwaardige oogmerken kunnen
verschuilen en die het den nieuwen Russischen staat,
ook in verband met de economische ellende, zeer moeilijk zullen blijven maken in vrede met zijn buren te
leven. En aldus, al mocht de strooming bij de Russische
machthebbers om den Poolschen oorlog niet te heropenen sterk genoeg zijn, een nieuwe drang naar het
westen is bijna onvermijdelijk, zoolang de Sovjetregeering haar macht behoudt.
Hier nu raakt het Russische probleem nauw aan
het Lithausche. De Russische drang naar het westen
behoeft niet noodzakelijk met wapengeweld gepaard
te gaan, 't kan ook zonder dat geschieden, als Polen
uit vrees voor de thans sterke Russische legers bereid
is tot economisch overleg met de Russen, waarop immers

communistische penetratie binnen Polen (welk een
uitgezocht terrein, dit eveneens hongerende land !)
volgen kan, welke zich dan verder westwaarts kan
voortplanten. Want wat de Russische machthebbers
willen is immers uitbreiding van hun beginselen naar
het westen, omdat als het Russische communisme eenmaal een land veroverd heeft, de gehoorzaamheid aan
Moskou verzekerd, dus de macht van Rusland gevestigd
is. Welnu behalve Polen is er een tweede weg naar het
westen, n. 1. over Lithauen. Lithauen grenst aan OostPruisen en in den Poolsch-Russischen oorlog van dezen
zomer leverde het den Russen gewillige handlangerdiensten. Nu hebben de Polen bij den vrede van Riga
hun grens met Rusland vele mijlen oostwaarts van
Lithauen weten te verleggen en bovendien heeft de Poolsche, generaal Zeligofsky al of niet met medeweten
van zijn regeering -- een belangrijk stuk van het land
bezet, maar het spreekt vanzelf, dat nu de Russen
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weer krachtig geworden zijn, er aan hun kant een
sterke neiging moet bestaan om Lithauen tegenover
Polen zoogenaamd in bescherming te nemen,
dienstbaar te maken voor eigen doeleinden en dan
via Lithauen weer een weg naar Duitschland te vinden.
Of dit alles gepaard zal gaan met een nieuwen oorlog,
daarvan is op dit oogenblik niet veel te zeggen : waarschijnlijk is het natuurlijk wel, ook omdat er in die
streken toch bijna steeds gevochten wordt, de bevolking daar, voorzoover ze er nog is, reeds sinds jaren
niet de zegeningen van den vrede gekend heeft. Maar,
onverschillig of er oorlog zal zijn dan wel of het vrede
zal heeten, de Polen kunnen zeker zijn, zoowel Lithauers
als Russen tegenover zich te zien. Wel is waar zijn er
nog geen bewijzen dat de Lithauers verlangend zijn
naar het Sovjet-stelsel, maar nationale tegenstellingen
overstemmen hier de economische of sociale en zoo
blijkt nu hoe weinig verstandig de Poolsche politiek
tegenover Lithauen is geweest. Onophoudelijk heeft
men van Parijs uit de Poolsche regeering geraden, Lithauen
tot vriend te maken, het desnoods Wilna te laten als
het slechts Polens bondgenoot inplaats van zijn tegenstander wilde worden, want op deze wijze zou immers
de dam tegen den Rooden vloedgolf sterk en onderbroken het westen beschermen. Maar Polen, dat reeds
den Franschen raad in den wind sloeg, om den oorlog
met Rusland voort te zetten totdat het met Wrangel's
hulp gelukt zou zijn, de Sovjet-regeering ten val te
brengen, Polen wilde in zijn overwinningsroes ook
tegenover Lithauen den sterken man spelen en liet
ook in dit opzicht den Franschen raadgever praten.
Zeligofsky bezette Wilna en poogt nog immer zijn
macht in de richting van Kowno uit te breiden, d.w.z.
Lithauen werd belet Polen's bondgenoot te worden en
zal nu nog meer dan straks bereid zijn Russische diensten
te verrichten : er zijn reeds Russische millioenen bij
Lithausch-Joodsche burgers gevonden !
Of de Entente in staat zal zijn, dit gevaar voor haar
O. E. XX 12
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belangen af te wenden ? Mocht de Russisch-Poolsche
oorlog weer openlijk uitbreken, dan zal Frankrijk misschien opnieuw met munitie steunen (deze kan via
Dantzig aangevoerd worden, dat juist in militair opzicht
onder Polen's macht is gebracht) ten minste als de
Fransche arbeiders het niet beletten, gelijk de Britsche
het dezen zomer wilden doen en gelijk destijds door
het I. V. V. werd gedecreteerd. Voorts zullen er wellicht weer Fransche generaals aan Polen's kant vechten,
en wie weet of Leygues Lloyd George niet kan overhalen voor dit geval zijn voorbeeld te volgen, al zal het
niet makkelijk zijn voor den Britschen premier, met al
zijn zorgen thuis, om de voor hulp aan Polen noodzakelijke stemming te wekken. Zonder oorlog staan er
natuurlijk diplomatieke middelen ten dienste, maar
of men in Parijs in staat zal zijn een communistische
penetratie van Polen te beletten, staat zeker te bezien
en dus rijst de vraag of Parijs er niet over denken zal
evenals Londen het roer om te werpen ten aanzien der
Russische staatkunde. Er zijn nog geen teekenen hiervan, maar men kan nooit weten. Daarover echter
straks meer.

*

*

De wegen over Polen en Lithauen zijn niet de eenige
waarlangs de Russische expansiedrang het westen
bedreigt ; door Wrangel's verjaging van de Krim in
verband met de nederlaag van Venizelos is de toestand in het zuidoosten van Europa en in Klein-Azië
dermate in het nadeel van de Entente gewijzigd, dat
ook langs dezen weg gevaar dreigt en van dit gevaar
zijn in deze dagen vooral de Fransche bladen de.
Engelsche hebben het te druk met de Iersche moordpartijen geheel vervuld.
De nederlaag van Venizelos en de Grieksche koningsquaestie beheerschen op 't oogenblik den toestand
inderdaad geheel. Misschien is de laatste reeds op gelost als dit opstel in druk verschijnt en ik verdiep

.
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mij dus niet in gissingen omtrent de vraag of Konstantijn
weer op de troon zal komen. Maar hoe het ook gaat,
het blijkt duidelijk dat het Grieksche yolk hem daar
verlangt en dus, dat als de Entente hem belet naar
Athene te gaan, zij den Grieken voor het hoofd stoot
en hen niet meer gebruiken kan als haar kampioenen
in Klein-Azië. Laat zij Konstantijn wel gaan, dan vreest
zij voor diens politiek, want zij beschouwt hem, die
Griekenland zoo vele jaren buiten den oorlog aan Ententezijde gehouden heeft, als haar vijand en vreest dat
hij zich wreken zal en het zal aanleggen met Frankrijk's
en Engeland's vijanden in 't oosten. Ook in dat geval
gaat dus Griekenland als Entente-macht in de Levant
verloren en in de oostersche politiek beschouwt men
nu eenmaal iemand die uw vriend niet is als uw vijand.
Op een derde mogelijkheid schijnt Konstantijn zelf
aan te werken : zijn terugkeer na een plechtige afspraak
met de En tente-grooten waarbij Griekenland de geweldige winst behoudt die het bij 't verdrag van Sèvres
heeft ontvangen waartegenover hij, Konstantijn, zich
verplicht Venizelos' staatkunde voort te zetten, d.w.z.
te vechten tegen Turken in Klein-Azië en eventueel
tegen Russen, waar dan ook. Edoch, ten eerste zal
Frankrijk op z'n best zeer schoorvoetend hierin toestemmen en dan toch den Koning niet vertrouwen,
en vervolgens is het de vraag of Konstantijn zijn popu
lariteit niet zou verliezen als hij het werk van zijn vijand
voortzette, d.w.z. de Grieksche soldaten onder de
wapenen en in strijd met de Turken hield. Om dit
laatste te kunnen beoordeelen zou men meer dan wij
moeten weten over de oorzaken van Venizelos' verpletterende stembus-nederlaag.
In elk geval, de Entente kan Griekenland niet meer
beschouwen als haar besten pion in het oosten en dit
is voor sommige Franschen naar het schijnt een soort
van nachtmerrie geworden, in verband met Wrangel's
nederlaag. Want dank zij de machtsvermeerdering der
Russen is de samenwerking tusschen dezen en de Turk-
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sche nationalisten, die zich onder Moestafa Kemal
en Enver Pasja (de „Kemalisten") in Klein-Azie,
Armenië, Syrië e. d. 'tegen de Entente verzetten, een
voldongen en openlijk erkend feit geworden en zoo voelt
men zich thans in Parijs gesteld tegenover een zeer
sterke combinatie, die het verdrag van • Sèvres waarbij
het Turksche gebied in Azië verdeeld werd tusschen
de Entente-mogendheden en Griekenland Europeesch
Turkije kreeg tot een waardeloos vodje papier kan
maken. Was Venizelos nu maar in het zadel gebleven,
dan zouden de Grieksche troepen althans eenig tegenwicht bieden, maar nu hij plaats maakt voor een vijand
der Entehte, staat men voor de mogelijkheid, dat ook de
Grieken het met de Bolsjewisten en Turken op een
accoordje gooien zoodat de Ententemacht in deze streken
verloren gaat, als ze zelf geen leger zendt, waartoe zij
niet in staat is. Treft dit alles dan nog samen met een
eventueele nederlaag van Polen en met de immer gevreesde verbinding tusschen Russen en Duitschers,
dan is de ramp niet te overzien, dan is het net zoo goed
alsof de Entente den oorlog niet gewonnen had. Ziedaar
het schrikbeeld, dat de nederlaag van Venizelos en de
overwinning van Rusland op Wrangel voor de oogen
van vele Franschen heeft opgeroepen.
Wat hiertegen te doen ? Eón middel zou natuurlijk wezen : Konstantijn wel te laten gaan maar als
vriend der Entente, edoch, zooals gezegd, daartegen
voelt men begrijpelijkerwijze groote bezwaren. Een
ander middel wordt nu opgeworpen en dit is zeer opmerkelijk, vooral omdat wij wezen er in een der
vorige Aanteekeningen reeds op het reeds vroeger
geopperd is : 't is, het heele verdrag van Sèvres waarbij
Turkije in mooten gesneden wordt, prijs te geven en
vriendschap met de Turken te sluiten. Griekenland,
zegt men, dat zoo prachtig behandeld is bij dat verdrag, dat heel Tracië tot vlak bij Konstantinopel kreeg,
dat Bulgarije afsluit van de Egeïsche kust, dat vele
Egeïsche eilanden verwierf en groote stukken in Klein-
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Azië met Smyrna als parel in de kroon, Griekenland
dat aldus van een klein volkje tot een groote natie is
gemaakt, mag op dit alles slechts dan rekenen, indien
het 't zelfde Griekenland blijft waaraan de mogendheden.
al dat moois hadden toegedacht, d. i. het Griekenland
van Venizelós en niet het anti-Entente-gezinde Griekenland van Konstantij n . Anders gezegd : het mag zijn
loon slechts dan hebben, als het er voor werkt, 't geen..
in dit geval beteekent : oorlog voert tegen de Kemalisten..
Daar is nu niet meer op te rekenen en dus blazen we
de regeling van Sèvres weg en herstellen Turkije's
macht na vrede gesloten te hebben met de Halve Maan.
Wij weten niet, of dit in waarheid de Fransche regeeringspolitiek zal worden. De Turken zouden er misschien
wel voor te vinden zijn, want zij zouden daarmee het
lot ontgaan dat hun vele jaren lang is toegedacht en
dat nu waarlijk bijna in vervulling ging : uit Europ a
geworpen te worden en hun Aziatisch gebied tusschen
anderen verdeeld te zien. Aan den anderen kant
de Russen zijn nu sterk en de Entente heeft geen lus t.
in vechten, dus geheel zeker dat de Turken nog willen,
zijn wij niet : zij zullen wel pogen voordoelen van beide
kanten te bedingen. Maar wel bestaat de kans dat de
Oostersche quaestie - de klassieke, die van 't lot der
Turken in Europa toch weer niet uit de wereld komt
en de Zieke Man aan beide zijden van den Bosporus
blijft tronen.
Met zekerheid is hier niets te voorspeller) en met
spanning wachten wij de verdere stappen der Ententediplomaten af. Merkwaardig is het evenwel, dat terwijl
er in Frankrijk wel stemmen opgaan om tot overleg
te komen met Turkije, er, behalve van socialistischer
kant, niet aangedrongen wordt op overleg met den
veel grooteren tegenstander, met Rusland, ofschoon
Engeland wel op het punt staat om dien weg in te slaan.
Engeland namelijk, dat na de Poolsche overwinning
Frankrijk gevolgd had en het overleg over handel met
Sovjet-Rusland had afgebroken, heeft zijn opportunis-
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tische Russische staatkunde voortgezet, na de Russische
overwinning op Wrangel terstond de onderhandelingen
hervat en zal nu naar 't schijnt spoedig een handelsovereenkomst met Tsjitsjerin sluiten. Blijft Frankrijk
zich inderdaad tegen eiken stap in deze richting verzetten ? Beschouwt het Sovjet-Rusland, na Duitschland, als den gezworen vijand van Frankrijk ? Blijft
het zijn consequente politiek jegens Rusland voortzetten, de politiek van onverzoenlijkheid, van steun
aan ieder die Lenin bestrijdt ? Zooals ik reeds zeide,
er zijn nog geen teekenen die op wijziging wijzen en
de gronden waarop men dit vasthouden verdedigt zijn
ongetwijfeld krachtig. Zij komen hier op neer : dat er
met de Sovjet-regeerders geen vrede kan zijn, omdat
zij zich aan geen afspraak gebonden achten, maar van
den vrede gebruik zullen maken om revolutie in het
westen te wekken ; dat zij niets bezitten om in ruil te
geven tegen wat het westen Rusland in vreedzaam handelsverkeer zou toezenden, behalve geroofd goed of goed
dat dienen moest om de oude Russische schulden te
betalen ; dat het Sovjet-regime niet in stand kan blijven,
omdat het Rusland te gronde richt en dus eenmaal
moet plaats maken voor een andere regeering ; kortom
dat Lenin en de zijnen nooit vrinden van Frankrijk
en Engeland kunnen worden, van nature de doodsvijanden zijn van de Entente en dat deze alles moet
doen om hen ten val te brengen en te vervangen door

een andere macht, die evenals de Tsaar een verbond met Frankrijk sluiten zal en Duitschland helpen
klein houden.
Deze politiek is van het oogenblik dat Rusland onder
Lenin's heerschappij kwam, door de Franschen volgehouden zonder eenige afwijking. Waarom Engeland
haar verlaten heeft en, telkens als het den Rooden
goed gaat, stappen in de richting van Moskou doet ?
Natuurlijk ook om handelsvoordeelen te behalen,
maar deze zouden immers bij een val van Lenin in

veel hooger mate te behalen zijn ? Dus, omdat het
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geen kans ziet de Sovjet-regeering ten val te brengen.
Frankrijk rekent erop, dat na langer of korter tijd zijn
politiek met goeden uitslag bekroond wordt, in Engeland is men daar niet zeker van en wil het met de heeren
die het Russische volk nu reeds drie jaar onder den
duim houden maar erefis beproeven. Zouden eindelijk
beide landen hun eigen wegen gaan ? Of komen de
Russische heeren met aanbiedingen die zelfs de Franschen van hun stuk zullen brengen ? Over de erkenning van de oude Tsaristische schuld wordt telkens
gesproken, al is er nog zoover men zeggen kan, nimmer
eenige vaste toezegging gedaan. En wat beteekent
een toezegging uit Moskou aan een kapitalistische
regeering ?
*
Ook in de oosthoek van Europa welke wat dichterbij
ligt dan die waarover wij tot dusver spraken, blijft
de chaos dien de oorlog achterliet ongeordend : Oostenrijk blijft lijden, langzaam sterven misschien, TsjechoSlowakije dat onder den gunst der Entente leeft kent
nationaliteitenstrijd met wapenen, zeker niet minder
ernstig dan in de dagen der Habsburgers, en Hongarije
gaat gebukt onder een last van nationale vernedering
en van terreur. Alleen toego-Slavië, dat is het oude
Servië, versterkt met stukken Bulgaarsch gebied en
lappen uit de Donau-monarchie, heeft door een daad
van wijs beleid zijn situatie belangrijk verbeterd : de
overeenstemming met Italië, het verdrag van Rapallo,
stelt vast dat er Slavische havens aan de Adriatische
Zee zullen zijn, dat het land dus het vanouds begeerde
„venster aan zee" zal hebben, een voordeel dat ruimschoots opweegt tegen het offer dat gebracht werd en
dat daarin bestaat dat er eenige honderdduizenden
Slaven onder Italiaansch bewind blijven. Als nu maar
d'Annunzio het spel niet bederft of de al te nationalistisch gezinde Serviërs het irredentisme niet aanwakkeren in de Italiaansch gebleven streken.
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Maar wat moet er groeien uit den onheil-zwaren.
toestand die in Hongarije ontstaan is na het verdwijnen.
der communisten en welker ontwikkeling de Entente
niet heeft weten te beletten ? We weten wel is waar
niet precies wat er gebeurt, want zooals het altijd gaat
met gruwel-berichten, ze worden even stellig tegengesproken als ze worden meegedeeld, maar, dat er
gemoord wordt in de straten van Boedapest door een
groep schelmen in officiers-uniformen, dat er wordt
geranseld en gepijnigd uit de allerlaagste motieven door
of op last van diezelfde groep, en dat de regeering óf
niet bekwaam is om hieraan een einde te maken, óf
het niet wil, omdat dit de schrik eronder houdt en de
kans op wederkeer van het communisme vermindert,
wij kunnen het niet uitmaken. Zeker is slechts dat zij,
de moordenaarsbende haar gang laat gaan en daarmee
de reactie hoogtij viert in het land 1 ). Waarom de Entente
hier niet ingrijpt, is evenmin duidelijk misschien is
ook zij machteloos, misschien dunkt het haar dat op
deze wijze een heilzaam tegengif gegeven wordt tegen
communistische gevaren. Maar dat dit alles niet zal
leiden tot opheffing van Hongarije uit dé ellende waarin
de verloren oorlog, de revolutie en de Roemeensche
bezetting het gebracht hebben, is duidelijk. Er schijnt
nu een sterke beweging te bestaan tot herstel van het

koningschap, maar het zou een zeer krachtige koning
moeten zijn die hier orde schiep, een die de grooten
des lands in alle kringen aandurfde, wilde dit middel
baten.
Intusschen rouwen de Madzjaren om het vredesverdrag dat hun land tot minder dan de helft verkleinde
en hun stamgenooten onder Roemeensche en Tsjechische
overheersching bracht, terwijl vroeger zij de trotsche
heerschers waren over zoo velen van Slavischen bloede.
De hoop, dat de Entente hen evenals de Tsjechen,
1) Na 't schrijven van het bovenstaande lazen wij berichten over
pogingen der regeering in de gewenschte richting.

.
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Kroaten e. d., zou beschouwen als tegen hun wil door
de Habsburgsche veroveringslust in den oorlog meegevoerden en hun daarom een genadigen vrede bezorgen zou, is vervlogen : hen drukt even zwaar als
Oostenrijkers, Duitschers, Bulgaren en Turken de hand
van den overwinnaar. Zij doen een beroep' op de beschaafde menschheid om op te komen tegen dit onrecht.
maar het wordt moeilijk sympathie voor hun lot te
voelen, als men in dezelfde bladen die hun edelaardig
protest bevatten, lees t over de bloedbaden die luitenant
Hejjas c. s. zonder tegenwerking der regeering aanrichten.
Niet zoo ernstig als uit Hongarije zijn de berichten
uit het. Tsjechisch-Slowakische land, met name uit Praag.
maar toch is het wel zeer stuitend om ter zelfder tijd
dat ten onzent de groote Tsjech der zeventiende eeuw,
Comenius, herdacht wordt en minister Massarvk in
onze weekbladen en maandschriften hoog wordt verheven, te lezen, dat deze zoo lange eeuwen door Duischers ondrukte Tsjechen thans Duitsche boeken bij
duizenden verbranden, Duitsche gebouwen vernielen.
kortom een schrikbewind tegen de Duitschers uitoefenen.
die een schandvlek is op het eerste hoofdstuk hunner

geschiedenis als onafhankelijke natie.
Het schijnt in Oost-Europa nog niet anders te kunnen :
wie van ander ras is dan gij, een andere taal spreekt ,
een anderen godsdienst belijdt, is uw vijand en moet
ge met hem in één land samenwonen, dan onderdrukt
hij u, als gij het hem niet doet.

Groningen, 24 November.

LEESTAFEL.

Pandecten van het Adatrecht. — Het erfrecht. Uitgave
van het Koloniaal Instituut. Amsterdam 1920.
Het Koloniaal Instituut gaat voort met zijn publicaties over het
Adatrecht. In dezen bundel door een aantal juristen bewerkt is een reeks
uitspraken over het erfrecht verzameld. Het zijn waarlijk ,,pandecten"
naast elkaar gezette uitspraken, die de bewerkers bijeenzochten en
systematisch ordenden. Voor wie adatrecht studeert zal het boek ongetwijfeld een onmisbare handleiding zijn. Maar ook den jurist, die in zijn
dagelijkschen werkkring met dat recht niet te maken heeft, kan ik aanbevelen er kennis van te nemen. Natuurlijk leest men een boek als dit niet
van a tot z, maar wie het doorbladert wordt telkens weer getroffen
door den rijkdom van het rechtsleven daar in Indië. Nu eens in groote
overeenstemming, dan weer met diepgaande verschillen zoo onderling
als van ons recht en dat onzer voorouders, kunnen deze regels van adatrecht den Nederlandschen jurist leeren dat zijn recht niet het eenig
mogelijke, zijn rechtsvorm niet de onvoorwaardelijk gegevene is, en
zoo zijn inzicht in eigen recht verruimen. P. S.
Mr. M. W. F. Treub. Sluit de gelederen ! Rede uitgesproken
in de Algemeene Ledenvergadering van den Economischen
Bond. Haat lem. Tieenk Witlink 1920.
Deze rede bereidt den terugtocht voor vP.n den Economischen Bond
uit het politieke leven en stuurt op hereeniging van de niet-kerkelijke,
niet-socialistische groepen aan, een hereeniging, waaraan de Vrijzinnigdemocraten intusschen verklaard hebben niet te willen meedoen. Wij
zullen hebben af te wachten, wat er van komen zal, doch reeds van te
voren mag worden betwijfeld of zulk een samenbrengen van allerlei
menschen, die niet veel anders gemeen hebben dan dat zij niet kerkelijk
in de politiek en niet sociaal democraat zijn, tot heel veel zal leiden.
Men mag het als wij niet Mr. Treub betreur en dat positief Christelijken
in de politiek zoo weinig bereid zijn tot samenwerking met andersdenkenden, niet daarin ligt de oorzaak der mislukking van den Economischen Bond als politieke partij. Treub zegt ook in deze rede weder
„dat de sleutel voor de oplossing der hedendaagsche toestanden te
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vinden is op het gebied der economie", wij gelooven er niets van : in
diepsten grond zijn de politieke vragen vragen van zedelijk- en rechtsbewustzijn. Een politieke partij die niet wordt samengebonden door
een gemeenschap van rechtsovertuiging, van levensbeschouwing is
reeds van te voren tot zwakheid gedoemd. Dat was de zwakheid van
den Economischen Bond. Het belang van de economische vragen in
onzen tijd zal wel niemand ontkennen, maar het is in de eerste plaats
zaak uit te maken, van welk standpunt deze vragen worden bezien en
beoordeeld. Zulk een standpunt miste de Bond. En ik vrees dat het
niet de hereenigde liberale partij precies zoo zal zijn. Ik zeg niet dat
het liberalisme heeft afgedaan, -- die vraag is te gecompliceerd om haar
bier met enkele woorden af te maken — maar dit negatieve liberalisme
dat zich slechts kenmerkt door de ontkenning der kerkelijke politiek
eenerzijds, der sociaal democratie anderzijds, mist alle levenskracht.
De partijen en partijtjes zullen zich wel vereenigingen, maar een
sterke partij maken zij zoo niet. P. S.
G. H. Priem. De stomme passagier. Oorspronkelijke roman.
Amsterdam. Hollandsche Uitgevers-Mij. „Amsterdam".
In den Elzas, bij Kolmar. Vóór en in den oorlog van '70. Een landelijke
herberg, waar een stomme reiziger 's avonds belandt en sterft. Hij
is een van drie „schurken", die een Boheemsch meisje ontvoerden
Dril haar erfenis te deelen. Vader zwerft rond als monnik vermomd.
Vindt haar zakdoekje met een gravenkroontje en de initialen ... .
Inmiddels oorlog. Franc-tireurs. Hinderlagen in het bosch. Koffer met
familie-papieren. Man moedig optreden van een herbergiersterszoon.
Tragische dood van een gebochelde, die een in extremis beantwoorde
liefde koestert voor Babette. Eind goed al goed. Schurk no. 2 gesneuveld.
N'. 3 aan een boomtak opgehangen. De graaf vindt zijn dochter. De
herbergiersterszoon trouwt niet zijn jeugd-liefde. Rideau.
Heerlijke verpoozing : zoo'n echt ouderwetsch romannetje. En zoo
echt dan ook in den ouderwetschen roman-stijl geschreven.
H. S.
C'est complet !
Jeanne Reyneke van Stuwe. Het schoone raadsel : Vrouw.
Twee deelen. Amsterdam. L. J. Veen. z. j.
Mr. Duco Mouringh's voorvaders „hadden tusschen allerlei andere
speculaties door een reuzen-speculatie gemaakt in rubber, doordat
zij handel-drijvende op Madagascar, daar ook eens een plantage hadden
gekocht neet caoutchouc-boomen, toen in de verste verte niet wetende,
dat later dit artikel zoo'n hooge vlucht nemen zou. Maar met de enorme
toename van het aantal automobielen en alle andere zaken waar
rubber voor noodig was, waren zij in korten tijd rijker dan rijk geworden.
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Duco was de afstammeling van zeer eenvoudige burgers ..." Aldus
lezen wij in Dl. II blz. 19. Het verhaal klinkt lichtelijk fantastisch.
Leefden die „voorvaders" in den tijd toen het aantal automobielen
„en andere zaken" zoo enorm toenam ? Waren er toen (reeds) rubberplantages op Madagascar ?
Maar voor het fantastische deinst Jeanne R. v. St. niet terug. Ziehier wat wij lezen over Duco Mouringh's positie, als het verhaal begint
(Dl. I blz. 11) : „de nog jeugdige ongetrouwde, reusachtig-rijke advocaat
verscheen [in de kringen zijner latere bruid] aanstonds als iets bijzonders,
nadat hij in een omineuse (?) ontzettend moeilijke zaak een pleidooi
had gehouden, zoo schitterend, dat het dagen lang de topic was geweest
der gesprekken in de society-kringen (?
Door het winnen van dit
proces voor een der aanzienlijkste familiën had hij introducties gekregen
in de mondaine wereld, en zijn rijkdom (hij is n.l. „multi-millionair"
door de Madagascaarsche caoutchouc-boomen) ! was hem natuurlijk
een groote steun, om de daar eenmaal verworven plaats te kunnen
blijven handhaven."
Den aandachtigen lezer zijn de slordigheden in deze aanhalingen
niet ontgaan. De voorvaders kochten een plantage met caoutchoucboomen, niet voorziende dat „dit artikel" (de boomen ?) zoo'n hooge
vlucht nemen zou. Duco was rijk genoeg om zijn positie in de „mondaine wereld" te kunnen handhaven ... neen, te kunnen blijven handhaven. Enz.
Maar ook zulke dingen moet men deze schrijfster niet euvel duiden.
Zij pent nu eenmaal haar verhalen vlot en vlug neer. Er zit niet zoo
diepe psychologie in als zij zelve misschien wel meent ; zij kan zich
nooit vrijmaken van haar liefhebberij om heel veel bijzonderheden
mee te deelen over het een of ander, zoo ditmaal weer over de danskunst oud en nieuw ; ook is zij wel eens wat breedsprakig en wijdloopig,
gunt zich naar 't schijnt den tijd niet om kort te zijn ... Nu ja, dit
alles weten we nu langzamerhand wel als we weer een nieuw boek
van haar te lezen krijgen, iets dat ons dikwijls overkomt, want zij raakt
nooit uitgeput of uitgepraat. Maar ik wil toch wel graag zeggen dat dit
haar jongste boek de wel wat hinderlijke eigenaardigheden van vele
vroegere in veel minder mate dan deze vertoont en zich daardoor
prettiger laat lezen. Het geval is niet zoo bijster belangwekkend. Ook
is Thea niet de vrouw, maar een vrouw en wel een zeer bijzondere :
erg ijdel, pervers, zelfzuchtig, lichtzinnig en dus geen heel schoon raadsel.
Doch men voelt in dit boek wel het leven met zijn hartstochten bruisen
en de verandering in Thea's karakter, de volslagen en volkomen verandering is in haar geleidelijkheid wel heel goed geteekend en voldoende
verklaard. Per saldo stel ik dit werk van Jeanne Reyneke boven zeer
vele uit haar bekenden cyclus. H. S.
!).
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Een en ander over Amerikaansche opvattingen van het
openbaar Bibliotheek-wezen, door L. M. Boerlage, Bibliothekaresse aan de New York Public Library. J. B. Wolters, 1920.
In haar vlot geschreven boekje geeft Mej. Boerlage een goeder
kijk op den gang van zaken in de Amerikaansche openbare leeszaal.
Bijzonder getroffen heeft mij wat zij mededeelt over het „wijk-werk"
der bibliothekaresse : „Zij begint b. v. met de sociale instellingen en
scholen aldaar te bezoeken, spreekt met den eigenaar van theaters
en bioscopen, gaat naar kerken, bezoekt winkels en werkplaatsen en
gaat zelfs, waar mogelijk op huisbezoek". Ook de nauwe samenwerking van leeszaal en school, uitvoerig besproken in het hoofdstuk over
kinderbibliotheken, verdient in hooge mate onze aandacht. Op beide
terreinen kunnen m. i. onze openbare leeszalen nog veel van de
Amerikaansche leeren. Ph. K.
De Politieke Geschiedenis van het Lager Onderwijs in
Nederland door Dr. Cassianus Hentzen. O. F. M. Eerste
Deel. De Vestiging van het Staatsmonopolie 1795-1813.
Malmberg. Nijmegen, 1920.
In Sept. 1. 1. wees ik op het verschijnen van een grootsch opgezet
werk van Katholieke zijde, voor de politieke en de kultuurgeschiedenis
der 19e eeuw in ons land van groote beteekenis. Reeds thans kan ik
een ander werk van diezelfde zijde aankondigen dat vanzelf tot een
vergelijking noopt. Ook hier een grootsche opzet. De schr. denkt in
vijf deelen den schoolstrijd te behandelen. Het tweede deel zal handelen
over de vestiging van het staatsmonopolie in het Zuiden en de strijd
ertegen, het derde (1830-57) de oppositie tegen het monopolie en
de overwinning der vrijheid. Deze deelen hoopt de schr. spoedig te
voltooien. Twee verdere voor later in uitzicht gestelde deelen zullen
moeten omvatten : „de strijd om subsidie (1857-1889) en „de strijd
om gelijkstelling" 1889-1920. Terwijl echter Dr. Witlox zijn kracht
zoekt (en vindt) in een schets van de geestelijke atmosfeer waarin de
Katholieke Staatspartij is gegroeid, heeft Dr. Hentzen zich sterk
beperkt tot de wettelijk-organisatorische en technische zijde van den
schoolstrijd, gelijk hij zelf in het Voorwoord zegt. Hij bedoelt niet
een paedagogische geschiedenis van het lager onderwijs te geven,
maar slechts de politieke geschiedenis ervan.
Zoo doet zich dan het merkwaardige feit voor, dat de schrijver over
de Katholieke Staatspartij ons veel biedt dat den geestelijken achtergrond van den schoolstrijd leert verstaan, terwijl de geschiedschrijver
van het Lager Onderwijs ons niet veel anders geeft dan wetten en
verordeningen en de (technische) geschiedenis van hun ontstaan.
Eenerzijds valt deze beperking te betreuren ; want de geschiedenis

390

LEESTAFEL.

der geestelijke bewegingen in den schoolstrijd is het overwaard dat
aan haar een afzonderlijke studie zou worden gewijd. Maar wellicht
moet men den schr. toegeven dat hij goed heeft gedaan die taak niet
zelf ter hand te nemen ; immers, waar hij ondanks zijn programma
tot beoordeelen van tegenstanders komt, schijnt hij niet den waarborg
te geven dat de objectiviteit die door hem werd nagestreefd ook inderdaad is bereikt — wat trouwens bij deze bij uitstek teere vragen
buitengewoon moeilijk is. Zoo blijft dus het werk dat den schoolstrijd
zal behandelen ook voor den general reader, die belang stelt in de
groote paedagogische problemen der 19e eeuw, nog te schrijven. De
vakman, die gaarne op de hoogte wil zijn van de techniek en de details
der wetgeving zal den overvloed van thans gemakkelijk toegankelijk
gemaakt feitenmateriaal dankbaar aanvaarden. Ph. K.

Ada Gerlo. Daadlooze droomen. Nieuwe Romans. Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur te Amsterdam, 1919.
Geluk is zoo iets wonderlijks. Het is misschien het heiligste, dat
er op de wereld bestaat. De menschen praten altijd zooveel over de
heiligheid van de smart. Die is er ook wel, maar tot die hoogte kunnen
betrekkelijk velen van ons het brengen. Maar het heilige geluk is heel
zeldzaam"". (Bij het vuur, pag. 41). Dat is weer één van die eigenlijk
zelf wel geweten dingen, die Annie Salomons ons toch op een oogenblik weer zoo prettig-gezegd bewust kan maken. Misschien is het
van deze gave niet eens een van de meest treffende uitingen in dit
boek, maar dan bleef ze mij zeker in de gedachten hangen in verband
met het bizonder juist gekozen motto van deze „Daadlooze droomen"
„In ons hart vloeit de liefde traag en klein ; daarom spinnen w'een
droom, blijft geen kracht over voor daad." (H. Roland Holst). De
traagheid, de kleinheid, de krachteloosheid tegenover de daad, is
waarlijk wel het „bindende in den geest" van deze schetsenreeks. Het
heilige geluk, dat zoo heel zeldzaam is, bereikt niet één. En dat is
jammer. In het boven geciteerde laat A. S. nog volgen : ,,,,Wie het
(heilige geluk) in zijn leven mag zien, moet zijn oogen maar eerbiedig
neerslaan"". Wij nu zouden willen, dat zij eens de oogen eerbiedig
opgeslagen had, dat ze eens met volle intensiteit haar scherpe kunstenaarsintuitie gericht had juist op dit volle, zeldzame, heilige geluk en
't volbracht had haar Rubicon over te trekken, die een zoo gewenschte
doorslag had kunnen geven in haar kunst.
Na de „Herinneringen eener Onafhankelijke Vrouw" had ik iets
anders gehoopt. Daar lagen vier brokstukken uiteen van een roman.
Met z'n fouten en onaangenaamheden, zeer zeker ; Maar daar gaat
het nu niet om. In een fijn geciseleerden stijl was daar gegeven een
schat van psychologisch zeer zuiver gezien vrouwenleven. Vandaar
,,,,
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dat mijn verlangen was : dat haai techniek bij een volgend werk bereiken zou een gaaf roman-geheel en de spankracht van haar psychologisch inzicht een rijker vrouwentype. Maar — als we een MeisjeStudentje mee rekenen onder haar oeuvre — dan is er (het kleine
bundeltje Schetsen Langs het Geluk terzijde gelaten) van dit eerste
boek over de Herinneringen tot de Daadlooze Droomen, wat compositie
betreft, juist een regelmatig verloop te zien van geheel naar detail
beperking, inplaats van verruiming, waarschijnlijk in samenhang met
Annie Salomons' groeiende neiging tot verdieping, d. i. bij haar aanleg
steeds scherper analyse ; óók steeds dieper tastende zelf-analyse. Want
deze beide zijn bij haar niet altijd scherp te scheiden. De nog steeds
vrij sterk in Annie Salomons levende lyrische dichteres staat haar
hier in den weg. De menschen in dit negental schetsen geven meer te
zien verschillende ontwikkelingsmogelijkheden van één grond-type,
dan verschillende objectief-weergegeven persoonlijkheden. Dit is een
bezwaar ; maar een, dat ook een voordeel met zich brengt. In dit type
toch bereikt zij wel heel rake momenten. Zoo in „Herfst", waar in
het kort bestek van twee bladzijden, klaar en wreed de laat-ontbloeide
hartstocht van het oudere en verouderende meisje voor den jongen
man, die dien wekte, wordt blootgelegd in z'n wording en verwording (blz. 57-59). Dergelijke bladzijden zijn er vele en hierin ligt het
aantrekkelijke van dit boek, — behalve dan in het befilosofeeren
van die groote, vijandige wereld, dat deze menschen vanuit hun
wereldje doen en waarvan ik als eerste begin een voorbeeld gaf.
In deze rake teekening ligt toch ook een gevaar : het mes, dat te
diep snijdt, legt niet meer alleen het leven open, maar doodt, zoodat
alleen nog te constateeren blijft hoe eens het leven was. Aan dit gevaar heeft Annie Salonons niet heelemaal weten te ontkomen. Is het
nog een menschelijke mogelijkheid ,dat een tot hét moment normaalgelukkig getrouwde vrouw lacht, als de indringster er is, die dan toch
wel degelijk op een deel van de persoonlijkheid van haar man beslag
legt en lang niet altijd afkeerig is, dit heelemaal te doen, en dat ze
welwillend die indringster mededeelt : „dat ze zich toch niet op hem
geabonneerd had, toen ze hem trouwde ?" (Over. blz. 123).
Dit lijkt vlij meer een verstandelijk beredeneerde, dan een doorvoelde verhouding. --- Meer nog dan in „Over", komt dit „doorlende"
in „Een Cynische historie". Hier strekt het zich van den inhoud óók
uit over den stijl. De vrouw, verliefd op de ongelukkige liefde, kan
maar niet dit onbereikbare ideaal bereiken. Altijd weer wordt mogelijk wat onmogelijk scheen, moet gekozen worden tusschen „niets"
en de werkelijkheid, die noodzaakt het onvolkomene te aanvaarden.
Zij dwingt zich hier in aansluiting bij haar gegeven óók tot een veel
koeler stijl, in korte, afgebeten zinnen. Het is op een na de laatste
van de opgenomen schetsen. Ik weet niet, of ze in chronologische
volgorde zijn geplaatst en dit dus een stijl-variatie is, die de bedoeling
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van voortzetting kan hebben. Dat zou mij spijten. Het zou bijna een
misdaad zijn jegens dien anderen, eigen, gevoeligen stijl, dien ze wel
te danken had aan haar lyrisch dichterschap. Deze gewelddaad kàn
vergeven worden : wanneer een zwaar voldragen inhoud eiken uiterlijken vorm tot bijzaak maakt. — Maar nu ben ik bezig te verzeilen
in een kringloop. A. C. M. V.

Madeleine Böthlingh. Astrid. Drama in vijf bedrijven.
Rotterdam. Nijgh en van Ditmar's Uitg. Mij.
De stof voor dit drama is aan de Noorsche Middeleeuwen ontleend,
maar toch is het stuk niet een historisch drama ; zoozeer is het om
een innerlijke gebeurtenis te doen en niet om een uiterlijke. De inkleeding in een oud Noorsch uiterlijk stelt den inhoud op eenigen afstand
waarbij het bizonder-menschelijke wijkt voor het algemeen-menschelijke. Astrid is dan ook geen psychologisch drama, waar een persoonlijke mensch geteekend en ontleed wordt en waar deze aan zijn hartstochten bezwijkt of over ze zegeviert. Het drama heeft een ethisch
karakter en vertoont het innerlijk konflikt dat ruwweg als het konflikt
tusschen geest en zinnen valt aan te duiden. Wanneer wij dus niet
vooral karakterteekening in dit drama aantreffen, dan vinden wij
wel symbolische aanduiding van geestelijke tendenties. De figuren
vertegenwoordigen meer onderscheidene geestelijke (en ongeestelijke)
attitudes, dan dat ze deze als eigenschappen in hun karakter laten
blijken ; het drama is niet psychologisch realistisch, maar symbolisch.
Vandaar dat de tendenties, die in de personen vertolkt zijn, na lezing
ons helderder voor oogen blijven dan de personen zelf. De figuren zijn
verenkelvoudigd. Het milieu waarin het drama speelt heeft voor de
schrijfster dit voordeel dat ze deze vereenvoudiging op de uiterste
manier uitvoert.
Er is wel eens wat veel toeleg op het raadselachtige in den dialoog
en aan het vermogen tot klare uitbeelding komt de schrijfster nog
te kort; de stijl is nog niet voldoende gespannen (zooals dit bijv. bij
Ibsen het geval is) — maar toch laat het stuk een grootschen indruk
achter, juist door zijn geestelijk-zedelijken inhoud. Het beeldt een
geestelijk-zedelijke levensorde, waarbij het leven bestemd is tot zijn
geestelijke verheffing en deze verwerft langs den moeilijken weg van
zedelijke loutering. De oude zedelijksheidsgedachte laat op schuld
de straf volgen en acht daarmee de rekening gekwitteerd, maar de
nieuwere wendt het geweten aan als middel der stijging tot hoogere
levensorde. Dat deze lijn van gedachten in het drama gevolgd is geeft
daaraan een diepere schoonheid. B. DE H.

