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HET RAADSEL VAN DEN MENSCH
DOOR

Dr. J. D. BIERENS DE HAAN.

I.
Het raadsel zelf.

Het raadsel van den mensch is een raadsel, dat de
mensch opgeeft aan zichzelf. Door dit te bedenken
gaat de zooeven overwogen raadselachtigheid ons
bijna ongeloofelijk toeschijnen. Zooeven stelden wij het
raadsel ; beter gezegd : het overviel ons : het raadsel
van den mensch, dezen efemeeren eeuwigheidsminnaar
en in lompen gekleeden halfgod. Het raadsel zelf
scheen ons, toen het ons overviel, wel pijnlijk, maar
toch grootsch doch pijnlijk vooral. Het scheen ons
onoplosbaar. Maar nu ik bier neerzit aan deze tafel,
bezig met lektuur, spel en Prbeid, bevind ik mijn
doen zoo weinig raadselachtig en ben ik zoo weinig
voornemens om door wat ook mijn rustige welgeluimdheid te laten storen, dat ik mij niet kan indenken zelf
het raadsel te zijn, dat ik aan mijzelven opgaf.
Zou er ook eenige grootspraak ire zijn, zoo wij den
mensch een raadsel noemen ? de behoefte om van hem
jets gewichtigers en belangrijkers te maken dan hij is ?
Is deze omzetting van ons natuurlijk-gezonde wezen
O. E. XXI 1
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tot raadselachtigheid niet wat kustmatig ? Het zou niet
voor den eersten keer zijn, dat een mensch een houding
aanneemt die hem na oprechte tweespraak met zichzelf
belachelijk voorkomt. Hoevelen hebben er voor den
schilder, die jets van hen maken moent . . . geposeerd ;
hun simpel uiterlijk verkreeg op het schilderij jets meer
van gewichtigheid en hun houding jets meer van zwier,
dan de medeburgers ooit aan hen hadden opgemerkt.
En achteraf voelde de geschilderde zich niet geheel op
zijn gemak, wanneer hij het portret zag, waarin zijr
menschelijkheid aldus weld . . . vertoond.
Ziehier dus het voorafgaand raadsel, dit : dat wij ons
voor een raadsel houden ; ja, dat wij die in het lev en
geen rumoer zoeken, en wier dagtaak meestentijds zoo
geleidelijk voortbeweegt, toch met deze vraag „los het
raadsel van den mensch op" onszelf bezwaren.
Want dit doen wij. Mag ook in verscheidene tijden
ons bestaan van deze bezwaring niet merken : zoodra
ons het raadsel weer overvalt, weten wij dat hier geen
pose is, maar oprechtheid. Het raadsel van den mensch
overvalt ons ; ja dan eerst geldt het, wanneer het ons
overvalt. Ik ga niet in mijn stoel erover napeinzen als
om het kunstmatig op te wekken. Nadenken doe ik over
een vraagstuk ; maar raadsel en vraagstuk zijn niet
hetzelfde. Een vraagstuk prikkelt tot oplosqing en een
raadsel pijnigt doordat het spot. Er i- ironie in een
raadsel ; 'n ironie over ons onvermogen, want als wij
meenen op den goeden weg der oplossing te zijn, bespeuren
wij plotseling, dat wij juist op den weg waren die misleidt. Of ook, wij hebben een vondst, houdt haar nu
vast ! Maar zie daar verbijstert ons een nieuwe overweging, zoo anders dan wij voorzagen en de vondst
ontvalt ons gelijk aan Sisifus zijn steen.
Want een vraagstuk is voor ons raadsel, juist zoolang
wij erdoor zijn geschokt ; het is door prikkel en onrust
dat het raadselachtige te voorschijn geroepen wordt, en
dus moot het raadsel ons verbijsteren.
Het raadsel van den mensch overvalt ons wanneer
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wij verkeeren in de menschenmenigte. Het stelt zich als
het raadsel van de menschen. Gij hebt nagedacht over
de menschelijke bestemming, zin van het leven, beteekenis van het denken en willen ge hebt nagedacht
binnenshuis ; misschien neerzittend aan uw venster,
dat uitzicht geeft op een tuin met meidoorn en berkengroen. Ge waart verdiept in het vraagstuk en de oplossing,
die ge reeds eerlang had voorbeseft, werd klaarder en
zij was niet onbevredigend. Ge hebt u uitspraken herinnerd van wijsgeeren en dichters ; uit gesehriften van
vroegere of latere tijden ; spreuken uit het nieuwe testament en de Upanishads. Aan deze hebt ge uw besehouwinw,n vastgeknoopt. Ge zaagt het leven naar zijn
geestelijke waarde en zin. Eeniga gedachten die den
ruimsten inhoud hadden en het scherpst formuleerbaar
ware n, schreeft ge op . . .
Maar nu verlaat ge uw huis en wandelt in de straat
de straat der groote stad, de straat vol met menschengedaanten en mensehengezichten ; en . . . en een schrik
grijpt u aan. Is deze, die, gene de mensch over wien ik
nadacht ? Alle besef van zin en diepte, alle begrip van
mensch en leven is vergaan, nu ge die gelaten en troLies,
die houdingen en gestalten voor uw oogen aanschouwt.
Ge ziet hen grinniken en glimlachen ge ziet hun verveling
en lievigheid, hun boosaardigheid en geesteloosheid ;
hun haast en traagheid, zooals ze daar staan, loopeL,
draven, praten, keuvelen, kibbelen, kijven, loven en
bieden. Een enkel brokstuk hunner gesprekvoering vangt
ge op en hoort ze afgeven op een, die er niet bij is om
zich to verdedigen, of redetwisten over den prijs van
de tabak en druk beweren over de tekortkoming der
stedelijke reinigingsdienst of over 't verlies van een paar
centers.
In de menschenmenigte is u ontvallen het vraagstuk
van den mensch, en zijt ge over\ alien door het raadsel.
Gij, die juist het vraagstuk hadt opgelost en uw wandeling begonnen waart, omdat ge nu wel een uur vrijaf
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gij bemerkt temidden der menigte
kondt nemen
dat ge verderaf zijt dan bij het begin.
Indien in de wereld slechts een mensch ware als belichaming van den mensch, dan zou geen raadsel van den
mensch bestaan. Wel zou het vraagstuk gelden, maar
het raadsel niet. Indien deze eene mensch verblijf hield
in zijn eenen lusthof of smartenhuis, en zijn verenkeld
leven zich heen strekte de eeuwen door als verzichtbaring der menschelijke idee, dan zouden wij maar
wie waren wij dan ? — hem naderen met rustige overweging als waarmee wij natuur en ziel onderzoeken,
om het vraagstuk van zijn wezen op te lossen. Maar
nu hij voor ons oog wandelt in menigte . nu geeft
de menigte ons het raadsel op.

De afwending van het raadsel.
Het raadsel van den mensch is zoo pijnlijk, dat wij pogen
het af te wenden. Dit gaat gemakkelijk door van de
straat naar huis terug te keeren en de straat te vergeten.

Alles wordt anders flu wij terug zijn in den kleinen kring
dergenen in wie wij belangstellen. Hier is niet de menigte,
maar hier zijn de enkelen. Wanneer zij het huis veriaten
zullen ook zij in de menigte zijn, gelijk ook wij waren ;
en ook aan hen zullen wij het raadsel beseffen, waarover
wij verontrust zijn, wanneer we ook hen met de menigte
zien mede voorbijgaan, wandelend of dravend, lachend
of naargeestig met de anderen. Maar hier tehuis is het
anders ; hier zijn zij uit de menigte als uit een gevangenis
bevrijd en komen tot zichzelf. Wij beschouwen hen op
zichzelf en vinden ze belangrijk. Het huis binnengaande,
vermoeden wij achter deze deur den een, achter gindsche
de ander bezig met boek of werk, of taak. Achter andere
deur boven, hooren we muziek. Hier wordt geleefd.
Dit weten wij nu de voordeir van ons huis toevalt ; en
op eens is voor ons het raadsel afgewend.
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Er bestaat nog een andere manier om het raadsel
al te wenden : de hoogmoed. 1k, staande hier te midden
der menigte, veracht haar. Waarhenen jaagt gij, schapenkudde en wie is uw herder ? Is het de dood of is het de
drift, die u voortdrijft ? waarheen gaat ge in der ij1 of
in de traagheid ? naar uw voederbak of uw scheerdersstal of naar uw slachtbank ? Deze menigte is voor mij,
den enkele, geen onderwerp, der overdenking waard.
1k laat haar in hare zieligheid voorbijvaren, ongeroerd
door haar slaafsche misbaar. Is in haar niet de heele
menagerie vertoond ? Zijn er niet ossen en apen, katten
en eenden, ezels en wezels en vooral hazen bij ? Hoe
zou mij deze kudde behagen ! Zij mishaagt mij niet eens.
1k, de enkele, zie over haar heen, gelijk ik heenzie over
hare bedenksels, geslacht geboren om te sterven. De
eenige die overblijft ben ikzelf in mijn pracht. Ook
voor wie aldus spreekt, is het raadsel afgewend.
Er is nog een afwending : de zoetelijke deelneming,
met al die menschen der menigte begaan om hun „onsterfelijke zielen". Een kolporteur, den tasch vol stiehtelijke
pamfletten, wil aan elken voorbijganger wel gratis zoo'n
aalmoes uitreiken. Het mocht eens baten en zoo'n
voorbijgaande ziel gelukkig waken. Deze deelneming
acht iederen mensch schaap, gelijk ook de kolporteur
zichzelf schaap acht en zijn schapenwezen vroomheid
noemt. Hij wenscht vooral de menschen schaap te laten,
maar hoopt er toe mee te werken (met de onmisbare
hulpe des h,!mels) dat hij een gelukkig schaap wordt ;
hij Nireest dat de menschen niet genoeg schaap zijn en
dus ongelukkige schapen.
Hier wordt de menigte als hoeveelheid gewild, als
grootst aantal ; geen wezen is enkele, ook de kolporteur
niet ; hoe zou het ook, daar hij slechts kent schapen,
in de kudde leN end. Hem wekt de aanblik der menigte
geen raadsel op ; want eerst waar de tegenstelling van
enk:le en menigte beseft wordt, wordt het raadsel \ a n
den mensch beseft. Met de sentimenteele lief de voor het
menschdom wordt evenzeer het raadsel afgewend als
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door den hoogmoed. Aan beide zijden wordt een der
tegengestelden miskend.
Het raadsel overvalt ons, doordat wij het begrip des
menschen dachten aan den enkele, en op straat vonden
wij de menigte. En deze tegenstelling doordenkende
begrijpen wij, dat zij een geheel anderen inhoud heeft
dan die van een getalsverschil, waarbij de enkele er een is
en de menigte zijn er velen. Wij hebben to doen met
een verschil van diepgaander aard. Hier zijn genoemde
twee zijden van het menschelijke wezen. Wij zijn enkele
en wij zijn deel der menigte. In elk der opzichten zijn
wij verschillend van aard. Hier liggen de zij de en keerzijde
der menschelijkheid en van elken mensch. Toen wij
binnenshuis over den mensch filosofeerden bedachten
wij slechts den enkele, en toen wij in de straat gingen
vonden wij slechts de menigte.
Wij weten nu op welk punt wij zijn, wanneer ons het
raadsel van den mensch overvalt.

Hoe de Oudheid het raadsel zag.
De Israelitische, Grieksche, Christelijke Oudheid kent
niet, gelijk wij kennen het raadsel van den mensch ;
maar geeft een ander op : het raadsel van het menschenlot.
Op onderscheidene wijzen wordt het gesteld, naar den
verschillenden geestesaard der volken en der tijden.
Wij zijn deze opvatting voorbij gestreefd door de onze ;
want het raadsel van het lot is gegrond in het hoogere,
aan ons opgegeven, het raadsel van den mensch ; en
het getuigt van dieperen blik, zoo wij het raadselachtige
in den mensch zelf, dan zoo wij het in het menschenlot
vinden.
Maar de oudheid heeft nog niet dien helderen inblik
gewaagd, waarbij de mensch ontdekt dat hij het is.
Zij ziet de wereldorde en deze is haar een orde der werkelijkheid als tegenover den menschelijken geest bestaande ;
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en nu meent zij dat het belangrijkst van alles is, niet
wie wij, menschen, zijn ; maar wat deze wereldorde
ons toebedeelt. De wereldorde deelt ons het lot uit, en
zoo komt de vraag naar het menschenlot alle andere
to overstemmen. De oud-Grieksche Moiren of Parcen
die den draad spinners en afsnijden, beheerschen de
verbeelding, en eerst de wijsgeer moest ontdekken dat
het innerlijk wezen tegen de gave der Parcen is opgewassen.
Vooral in Israel is de levensvraag, zoodra men tot de
vraag komt, een vraag over het lot. Op eigenaardige
wijze wordt de raadselachtigheid hiervan gevoeld, wanneer
eindelijk het nadenken ontwaakt. Naar zijn ras is de
Israelitische mensch geen denker, maar een volger van
zijn volksinstinkt. Hij is wetgever, vechtgeneraal, zedelijk
overtuigde, nationaal-begrensde en bezit een sterk geloof
aan hoogere Macht, welke hij zich voorstelt als soevereine
willekeur. Dit alles is hem (den aan de spits getreden
vertegenwoordiger van het Israelitisch geesteswezen)
eigen bij wijze van de m,eest natuurlijke en aan geen
vraag onderhevige overtuiging. Hij ziet hoe hij handelen
moet ; hij is karakter, heeft zijn sterk richtingsgevoel,
een ruwe en hevige emotionaliteit, die zich sores verteedert, maar mist alle wijsgeerigheid. Hij denkt niet,
maar verbeeldt zich en is dus van den aanvang of gereed
met zijn „filosofie". Filosofie heeft ieder mensch, ook
de Oud-Testamentische Israeliet. En daar zijn logisch
vermogen beperkt is, bestaat zijn geheele filosofie in de
verdeeling van het menschdom in twee groepen : yolk
en heiden, vroomen en goddeloozen. Over den omvang
der groepen is hij niet steeds zeker, maar dit is bijzaak.
Dat de tegenstelling naief is, alle fijnere nuancen uitsluit, het begrip van geestelijken drijfveer miskent, ontgaat hem. De tegenstelling, eenmaal gesteld, houdt
haar konsekwentie in voor de godsdienstgeschiedenis
(schapen en bokken, zaligheid en verdoemenis, uitverkiezing en verwerping). Gesteld zijnde, moet zij voortgang hebben en wordt zij aangewend bij de voorstelling
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van het menschenlot. De Israelitische filosofie, die zich
nu juist bepaalt tot overdenking van het levenslot,
moet inhouden dat het lot gunstig is voor de vromen
en ongunstig voor de goddeloozen. Want vrije beschikking
der Almacht, die immers met de aangegeven verdeeling
in twee groepen instemt, moet deze verdeeling bekrachtigen, en zoo spreekt vanzelf dat aan de vromen
'reit aan de goddeloozen alle onheil te beurt valt. De
eersten worden gezegend, de tweeden gekweld. Aldus
het m.enschenlot, dat geen vraagstuk inhoudt en niet
raadselachtig is. Welke logika is eenvoudiger ? De onverbiddelijke en hevige beperktheid dezer Oud-Israelitische
gedachte, heeft zich opgelegd aan de menschelijke
beschaving en behoudt tot de laatste tijden toe haar
klem ; voor deze tyrannie zwicht ook heden het gemoed
aller eenvoudigen. Nu nog werkt het Wereldbestuur,
naar zij meenen, met twee rniddelen : zegen en straf.
Maar zie : daar kwam het lot anders uit dan verwacht
was, en de ofrome" moest lijden, terwiji de „goddelooze"
zegepraalde. Nu brandde den Israeliet het raadsel van
het menschenlot in het gemoed. Zijn beperkt maar vurig
en sterkvoelend wezen werd tot razernij geprikkeld door
deze onverwachte bedeeling ; zijn primitieve logika
ontzonk hem, voor wien het zoo moeilijk was een fijnere
te bedenken ; zijn geest, hartstochtelijk, afgrondelijk
en jubelend, was niet ingericht op begrips-onderscheidingen en deugde voor geen scholastiek. Hoe zwaar
moet hem gevallen zijn de ervaring dat zijn schoolleer
over het lot der vromen en goddeloozen faalde. Toen
hij zijn ervaring formuleerde, was zijn beschavingstijd
reeds verre opgeschoten, en het werd tijd om een oplossing
te vinden. De dichter van het boek Job vindt geene dan
deze twee diep-aandoenlijke slotsommen : aanklacht tegen.
het Godsbestuur, en de uiteindelijke berusting in het
niet-weten. Maar een andere dichter (Psalm 73) achtte
dat met deze onwetenheid een te gunstige kans gegeven
werd voor de „goddeloozen" en vond een uitweg. Zie
Bens hoe het met hen Alloopt, riep hij uit. „Toen ik op
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hun einde merkte, zie zij vallen in verwoesting". Om tot
deze siotsom te komen was hij „in Gods heiligdommen
ingegaan" en had daar niets schooners of diepers verstaan dan deze . . . monstruositeit, waarbij echter de
oude logika werd bekrachtigd. Hij verbeeldt zich den
volksgod als superlatief zijner rasdeugden en ondeugden
en verwacht dat deze de primitieve logika metterdaad
verdedigt — al is het dan maar op het einde. Deze
bekrachtiging zal te meer verrassend zijn.
Aldus filosofeert de oud-Israeliet over het menschenlot. Hij had verhevener inhouden in zijn geest dan deze
filosofie. Maar zoodra hij tot de vraag komt, hij wiens
geestesaard slechts deugde voor lofzegging en klacht
en voor zedelijke impuls, rijst zij voor hem op in den
kinderlijksten vorm. Hij kent de vraag slechts als raadsel,
omdat zij hem is overvallen. Het is niet door overweging
dat hij haar gevonden heeft. Wanneer hij tot overweging
kom,t zal hij inzinken tot pessimism — gelijk de „Prediker". Doch zeer weinigen wager zich zoover.
Anders de Griek. Ook hij ziet de wereldorde als tegenover zich Het ontbreekt in de Grieksche beschaving
niet aan momenten, waarin de sluier dreigt te scheuren
en de mensch tegenover zich zijn eigen gelaat zal
ontwaren. Dan zal blijken dat de wereldorde niet tegenover, maar in ons ligt en dat niets van buiten of ons
zijn bepaalt. Het „ken uzelf" dat als richtsnoer in den
tempel van Delfi te lezen stond, wijst daarheen ; de
waardehechting der wijsgeeren aan niets dan het innerlijk
bestaan, vrij van de uiterlijke omstandigheden ; de
maieutiek van Sokrates, die de waarheid veronderstelde
als gelegen binnen het denkend bewustzijn ; Plato's
idealisme als denkleer alles dringt heen naar een kennis
des menschen van zichzelf. In gevolge daarvan is niet
van eerste belang het vraagstuk van het menschelijk
lot, maar het diepere van de menschelijke waarde ; de
vraag mensch wie zijt gij ? welke geest is het, die de
geest is in mil ?

10
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Maar de wijsbegeerte is aan de algemeene kultuur
vooruit. Deze heeft haar uitspraak veeleer in de Atheensche tragedie en daarin gaat het om het tragische
menschenlot. En ook bier is de ontroering en de schrik
de stuwende drijfveer van het gedicht. Ook de tragicus
is door het vraagstuk overvallen, zoodat het hem tot
raadsel werd.
Geen machtiger voorbeeld dan het lot van Oedipus.
Dat hij het raadsel van de Sfinx oploste is zijn grootheid ;
maar hierover is de dichter niet ontroerd. Hij gebruikt
dit gegeven slechts als faktor der superioriteit van den
held ; maar hoedanig het menschelijke is zó(5 dat de
mensch in staat is de Sfinx te begrijpen ; wat de zin
en waarde is der menschelijke wijsheid, en of niet in
hem de geest van het Al inwoont ja of misschien hijzelf
de Sfinx is hieraan gaat de tragische dichter voorbij.
Het vraagstuk van den mensch stelt hij niet ; maar de
verwondering ontwaakt eerst waar deze verhevene in
ellende stort. In een enkel oogenblik zinkt hij van zijn
hoogen zetel of onverdiend. Hier ziet de tragicus het
raadsel : het menschenlot handelt naar willekeur — of
misschien naar hoogere rede ? Juist dat deze vraag
gesteld kan worden maakt het raadsel te geweldiger.
Er is een konflikt tusschen den enkele en de wereldorde.
Deze twee machten zijn uit elkaar geweken ; de enkele
is zichzelf en heeft zich uit de algemeene onderworpenheid bevrijd ; hij gaat niet meer langs de geeffende banen
van traditie en zede. De wereldorde maakt geen onderscheid tusschen personen en •schrijft dezelfde algem.eenheid aan allen voor. Heeft de enkele zich le ver gewaagd ?
Is het al te stoutmoedig geweest, dat hij de Sfinx nadertrad ? Is hij te hoog opgetreden als denkende en vrijmachtige enkele in verhouding tot de grenzen door de
wereldmachten vastgesteld voor den mensch en zijn
vermogen ? Wordt dan het heldenlot bepaald door een
onbedoeld onrecht van de zijde des helds ? Of . . . is
het louter willekeur van een domme en met macht
beklemde orakelspreuk, wanneer Oedipus ten onder gaat ?
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Men begrijpt hoeveel subtieler, fijner gesponnen de
Grieksche gedachte moet geweest zijn dan de Israelitische. Hoezeer moet hier gedacht zijn maar toch is
de gedachte niet ingezet op het rechte punt ; zij is niet
op het menschelijk wezen, maar op het lot saamgetrokken ; als ware het tweede belangrijk boven het eerste ;
toch ziet men de vraag naar het wezen alreeds opdoemen. De tegenstrijdigheid van het lot grijnst als raadsel.
Ook de oud-Christelijke beschouwing wilde oplossing
geven voor hetzelfde raadsel en vermocht het ware
vraagstuk van het mensche-wezen (de menschen-waarde)
niet to stellen. Het is begrijpelijk, zoo wij bedenken op
welke behoefte het Christendom wilde antwoord geven ;
een behoefte allerwege in de Hellenistische wereld
gevoeld : de behoefte aan zekerheid over het toekomstige.
Duizenden lieten zich inwijden in mysterien, niet tot
geestelijke verheffing van hun persoonlijkheid, maar
tot verzekerdheid aangaande een gunstig lot en tot
hescherming tegen demonen en storende machten. De
planeten, booze machten in de lucht, gelijk de apostel
Paulus ze noemt, en vele andere geestenscharen belegeren
en belagen den mensch en dreigen hem met den ondei gang. Is hij door den dood aan de aardsche wereld ontkomen, dan eerst dreigt het grootste gevaar. Welnu er
is uitkomst : de Verlosser helpt zijn ingewijden. Zijn
beschermende invloed neutraliseert de machten des
verderfs. Aldus gelooft en hoopt het oude Christendom.
Welke andere schrik is dezen mensch overvallen dan
de vrees voor het ongunstig lot ? Het raadsel waarvoor
ook hij verbleekte was dat van het menschenlot, zoo
onzeker op aarde, onzekerder nog in de eeuwige toekomst.
In het hart van hooger voelenden is ook verhevener
gedachte gerezen ; in de uitbeelding van den Christuspersoon klinken de zuiverste en diepste tonen van het
menschegemoed mede ; — maar waar het ten slolie
one, ging en wat door alle eeuwen heen in het Christendom
als eerste en belangrijkst.e vraag is blijven gelden, bet
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is de vraag naar het menschenlot. De vraag is scherper
en grooter dan tevoren, omdat het lot bedoeld e r d
als eeuwige en onherroepelijke toekomst. Duizenden
die de draagkracht dier vraag inzagen en wier wijsgeerig
heid niet toereikte om haar te overwinnen, zijn in geest
en gemoed door haar verslagen. Deze sfinx heeft meer
levens in den afgrond geworpen dan de sfinx van Oedipus.
IV.

De innerlijke legenstrijdigheid van
het menschelijke wezen.
Niet het lot is raadselachtig maar de mensch. De
raadselachtigheid ligt in hemzelf. Hij is zichzelf tot een
Hamlet. Niet het lot van Hamlet is belangwekkend,
maar het wezen, en zoo is het met ons allen. Hoe weinigen
zijn er, wier lot belangwekkend is, en zij wien dit te beurt
valt zijn niet eens de grootsten van het menschelijk
geslacht. De grootsten hebben een verborgen en rustig
leven en bewegen de wereld in stilte. Zij prediken achter
de bergen of schrijven hun boeken en dichten hun liederen
zoo dat men henzelf bij hunne werken vergeet. Maar
de grootheid ligt in hun mensch-zijn. Als er een raadsel
van den mensch is, ligt het dAdr. Hamlet is in eênen-door
verbaasd over zichzelf ; en in zichzelf is hij verbaasd
over den mensch. Hij leeft in zelfbeschouwing „Wat
een meesterstuk is de mensch !" roept hij uit. „Hoe edel
door de rede ! hoe oneindig in vermogen ! In vorm en
beweging, hoe verwonderlijk en vol uitdrukking ! In
bedrijf hoezeer den engelen gelijk, in bevatting, hoezeer
gelijk aan een god ! Hij is de schoonheid der wereld
het hoofd der levende schepping !
en toch, wat is
mij dit samenstel van stof waard ?" (Bedrijf II, Tooneel 2)
„ach een ezel ben ik. 't Is wel dapper dat ik, de
zoon van een dierbaren vader die vermoord is, dat ik
door Hel en Hemel tot wraak aangezet, gelijk een sloor
mijn hart in woorden moet luchtgeven en in verwen-
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schingen uitval als een echte slet ! Wee daarover, wee !"
Zoo leeft Hamlet in de tegenstrijdigheid en hieruit
slechts komt zijn neiging tot waanzin voort. Doordat
hij de tegenstrijdigheid in zich weet, valt hij zichzelf
in de rede op het oogenblik dat hij besloten heeft tot
het uitvoeren der heilige daad van strafoefening aan
den moordenaar zijns vaders, en hij is met machteloosheid geslagen.
Shakespeare heeft hier het vraagstuk van den mensch
op de rechte wijze geweten en gelijk het in Hamlet
wordt voorgesteld, is het vraagstuk tot raadsel geworden
want het komt er niet voor als probleem ter overdenking,
maar bij wijze van evenement. Hamlet is er door aangegrepen en gaat er aan to gronde, en op 't laatst breekt,
in dezen man bet „edele hart".
De innerlijke tegenstrijdigheid is het raadselachtige.
En de tegenstrijdigheid is die tusschen bet V erhevene
en het Gefinge : hoe edel is de mensch door zijn i ede.
eei nietsNy aardig samenstel van stof.
Wanneer de dichter met deze tegenstelling bedoeld
had die van ziel en lichaam, dan zou zij niet een uitdrukking van het raadsel zijn. Het raadselachtige zou
dan verminderd zijn tot het vraagstuk der verbinding
dezer beide — een wijsgeerig-anthropologisch ra a gst uk dat ook door spekulatie en filosofie met inzicht
en vol gemoedsrust besproken is. De tegenstrijdigheid
ware dan niet innerlijk. Maar in Hamlet is de tegenstrijdigheid wel innerlijk. Hij bevroedt in zijn eigen geestelijk
wezen tweeerlei, waarvan hij niet begrijpt hoe deze in
hem zijn vereenigd van het eene zegt hij : hoe edA
is de mensch, van het andere : een nietswaardig samenstel.
In eigen bewustzijn, in eigen geesteswezen vindt hij deze
elementen aaneen gesnoerd.
Hamlet is de moderne mensch, die het met zichzelf
moeilijker heeft dan de antieke. Volgens de opvatting
der oude Pythagoraeers, en der overige oud-Grieksche
theologen is de ziel in het lichaam gevangen zij is gedaald
uit de wereld der goden en zal opnieuw daarheer, weder-
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keeren ; zij is gedaald in haar gevangenis, het lichaam,
en moet nu gereinigd worden van de smet der lichamelijkheid door tucht ascese. Aldus gedacht is er van
een raadsel geen sprake, omdat het zielewezen in zichzelf
geen tegenstrijdigheid vindt ; al het tegenstrijdige behoort
tot de lichamelijkheid en wordt eenmaal afgelegd. Deze
antieke gedachte heeft zich langen tijd gehandhaafd
en klinkt nog na in een onredelijk idealisme, dat de ziel
beschouwt als engel en alle zonde als aangekomen van
buiten af. Indien wij onbelichaamd wareh zou de tegenstrijdigheid evenzeer bestaan, want zij is zielsch. Het
lichaam, is slechts belichaming, uitdrukking van het
zielebestaan buitenwaarts. Hamlet is geheel met dit
weten zijner tegenstrijdigheid vervuld.
En aldus de moderne mensch, de tot bewustzijn
gekomene. Hij is een merkwaardige en belangrijke verschijning in de geschiedenis der geestelijke beschaving.
Het tot bewustzijn komen immers is de hoogste wore
dien de wereldgeest in het menschdom volbrengt. Wanneer
dit zijn volheid verkrijgt is de geschiedenis der beschaNing
genaderd tot haar uiteinde. Haar verborgen bestemming,
ligt in niets anders dan in deze hoogste enkelvoudigheid :
dat wij tot bewustzijn komen. Welnu dit gaat zich voltrekken in den modernen mensch ; en dit proses der
vol.-trekking zet daarmede in, dat de mensch de tegenstrijdigheid in zich ontdekt. Andere tijden hebben uitgemunt door kunstzinnigheid, staatkundig beleid, wereldverovering, kerkelijken godsdienstzin, dichterlijkheid,
ontdekkingskracht, wetenschappelijkheid. In verscheidene
richtingen heeft de menschegeest gestreeld haar uiterste
spanning to bereiken en heeft wonderen gewrocht ;
maar het moderne ligt elders. Het moderne ligt in het
tot-bewustzijn-komen. Hierin kan een hoogte bereikt
worden als nergens elders. Noch kunst, noch wetenschap,
noch dichterlijkheid, noch kerkelijke godsdienstigheid
kunnen stijgen tot waar het leven stijgt in dit opzicht
dat het „tot bewustzijn komt". Hierin wordt bereikt
het uiteinde. De moderne mensch is pas het begin van
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dit uiteinde, en moet nog de ladder der bewustwording
ten einde stijgen aan welks begin hij staat. Maar dat
hij deze gevonden heeft is zijn voorrecht.
Vandaar ook dat noch kunst, noch godsdienstigheid,
noch staatkunde of wat ook hem voldoet ; vandaar zijn
kritische houding tegenover al deze voortreflijkheden ;
immers hierin dat hij tot bewustzijn komt, nadert hij
de eenheid des levees, die al deze betrekkelijkheden
te boven is.
De moderne mensch is de eerste, die niet wil zijn zedelijk, aesthetisch, godsdienstig, maar waar en die bereid
is zijn zedelijkheid en schoonzinnigheid en godsdienstigheid op te nemen als mom,enten in dit eene : zijn waarachtigheid. Hij wil tot zijn wezen komen door de bewustwording. En de bewustwording vangt aan met een erkenning der innerlijke tegengesteldheid van ons wezen.
Ook Hamlet zien wij staan aan het begin van dezen
levensweg. Om dat hij niet verder kan dan het begin,
wordt hij ontsteld ; hij bezit het inzicht dat de tegenstelling tot den bouw van ons innerlijk wezen behoort.
Zoolang wij deze tegenstelling inzien en w,j zien niet
daarboven uit, benauwt zij ons als een tegenstrijdigheid
en overvalt ons als een raadsel.
Het positieve Christendom kent de tegenstelling niet
als een innerlijke ; het stelt haar als bestaande tusschen
mensch en God. De mensch is zooals de Christelijke leer
verkondigt, van God afgevallen en dat wel op een bepaald
tijdstip der wereldgeschiedenis. Naar berekening der
statenvertalers van het Oude Testament moet deze
gebeurtenis, de zondeval, in het jaar 4004 vOOr 't begin
onzer jaartelling hebben plaats gehad. Het verhevene
dat op die wijze drastisch wordt, was toch reeds misverstaan, want wellicht heeft in oorspronkelijker lezing
dan wij in het Oude Testament vinden, de voorstelling
van een zondeval dieper zin dan volgens het Christelijk
dogme. Dit laatste heeft de leer van den zondeval aangewend bij eene niet redelijke, maar zedelijke mensch-
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beschouwing. De zedelijke tegenstelling is die tusschen
heiligheid en zondigheid. Vermocht nu het dogme de
tegenstelling innerlijk op te vatten, dan zou het beide,
heiligheid en zondigheid in den mensch gevonden hebben.
Maar niet aldus. Door de leer van den zondeval werd
de zedelijke tegenstelling aldus aangewend, dat alle
zondigheid lag in den mensch alleen en alle heiligheid
alleen in God. Een zwakke poging werd aangewend
om het schelle licht van dit kontrast te temperen door
het vermoeden dat nog wel eenigermate het „beeld
Gods" was overgebleven ; maar het goddelijke, dat wij
verloren (en dus nooit bezeten hadden) kon niet hersteld
worden door deze halfzekere aanduiding. In het positieve
Christendom is de mensch Gods tegengestelde ; m,aar in
hemzelf is de tegenstrijdigheid niet ; in zichzelf is hij
zondigheid. Weinigen hebben, gelijk Pascal, zonder in
't algemeen zich aan het Christelijk dogme te onttrekken,
toch de tegenstrijdigheid innerlijk gezocht en in den
mensch de tweeledigheid van „grandeur" en „misêre"
erkend. Het is Pascals grootheid, dat hij met zoo vollen
klank deze innerlijke tweeheid uitroept in het menschelijk gemoed.
V.
De „menigle" als lagere algemeenheid in elkeen.
Het innerlijk gerezen raadsel betreft nu de vraag
naar de menschenwaarde ; dat is naar de waarde der
menschelijkheid. Sluit het menschewezen een waarde
in of niet ? Hierom gaat het ook voor Hamlet. „Hoe
edel is de mensch door de rede" en „een nietswaardig
samenstel van stof is hij". Dit is de brandende vraag :
ben ik alles waard of ben ik niets waard ? Het Christelijk
dogme, dat bij al zijn onbeholpenheid en dogmatisme
toch de diepste gronden raakt, leert dat uit lief de voor
den mensch de loon van God uit den hemel is afgedaald
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om onsterielijke zielen te redden, en hier is tegen alle
dogmatiek in verondersteld, dat de menschelijke zielen
een oneindige waarde hebben. Maar de zondeleer acht
dezelfde zielen Nerdoemelijk en erm oe dt daarin slechts
de onwaarde. Op zijn manier beseft dus ook het positieve
Christendom de innerlijke tegenstrijdigheid. Ook den
belijder van dit (wanneer zijn bewustzijn niet door het
dogme gelooid is, maar vrijheid en beweeglijkheid heeft
behouden) kan in zich het raadsel der waarde en der onwaarde beseffen.
Heeft het mensch-zijn waarde ? Wanneer de moderne
mensch tot zichzelf komt langs den weg van bewustwording, ziet hij zich aanstonds voor deze vraag geplaatst. Zij
is geen examenvraag, waarvoor hij eenigen tijd ter
overweging krijgt ; maar zij is de waarschuwing dat
de weg der bewustwording benauwing heeft en door de
ziel gaat. Jaren lang kan de vraag hem kwellen ; haar
geheel overwinnen, zoodat al haar scherpte is verzacht
en nooit meer het raadsel hem overvalt, dit bereikt hij
niet. De prikkel is noodig. Ook de weg der bewustwording
moet soms van voren of aan in ons beginnen. Wij moeten
vaak het verledene opnieuw doormaken. Het is niet
afgeschud, hiermee dat wij het te boven kwamen. Zoo
rijst dan weer de oude vraag op : heeft het mensch-zijn
waarde ? En nog scherper beseffen wij het raadsel der
waarde en vragen ons al : heeft in mij het mensch-zijn
waarde ?
Het pijnlijke, raadselvolle der vraag heeft ten gevolge,
dat wij aanstonds antwoorden met : neen. Hoewel wij
ons herinneren tevoren hetzelfde doorstaan te hebben
en dat toen na langdurig innerlijk levensproces het
uit-eindelijk antwoord een ja geweest is, zoo meenen wij
thans toch het recht tot dit laatste antwoord te moeten
betwijfelen. De mensch wordt door zoovele zoete droomen
begoocheld, en de denkende mensch maakt op dit betrekkelijk voorrecht geen uitzondering. Ook wij hebben ons
tot het ja laten begoochelen ; maar keeren nu tot het
aanvankelijk neen terug. Het is beter waar te zijn met
O. E. XX1 1
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smarten, dan onwaar met vreugde. Laat ons dan waar
zijn en erkennen, dat het mensch-zijn een verwerpelijke
angstdroom is, waarin wij slechts glimlachen zoolang
wij onwetend zijn. Laat ons dapper neen zeggen en de
illusies wegblazen als ijle woorden vluchtend voor den
wind.
Maar wat dwingt ons tot dit neen ?
De aanblik der menigte. Wij hebben de menschenmenigte gezien ; wij hebben ons in de menschenmenigte
bevonden. Toen overviel het ons. Wij zijn waardeloos
spel van tijd, lot en onbewuste machten. In de menigte
hebben wij ons ware wezen verloren een bewijs dat
wij het nooit bezaten. Wij niet en niemand naast ons.
Wij hebben ons indertijd maar ingebeeld, dat wij meerder
waren dan een handvol kunstig saamgebouwd stof.
Met deze redegeving van het neen, komt de lezer van
dit opstel, evenals de schrijver, terug op het aanvangspunt der overweging. Gelijk wij daar betoogden, overvalt
ons het raadsel van bet mensch-zijn, zoodra wij verkeeren
in de menigte. Deze is het, die aan haar on-wezenlijk
gelaat de kenteekenen van de menschelijke onwaarde
draagt. Het raadsel van het mensch-zijn nu betreft
dit groote punt : heeft het menschzijn waarde of heeft
het niet ?
Toch zijn wij nu verder dan in het begin onzer over
weging. Want nu ons gebleken is, dat het raadsel van
den mensch ons eigen innerlijk betreft, moet in dit verband het begrip der menschenmenigte, die wij op de
straat zagen voorbijgaan, een wijziging verkrijgen. De
menschenmenigte blijkt nu een bestanddeel van ons eigen
wezen. Zij is een faktor van onze ziel.
Nu eerst verstaan wij hoe zij ons kon verbijsteren.
Na de rustige en schoone overpeinzing van het menschenvraagstuk in onze binnenkamer, togen wij de straat op
en zagen door de groote stad de schare haar dagelijkschen
loop vervullen. Ons overviel teen to midden van het
menschenaantal de onrust ; de twijfel aan onze schoone
levensleer overmande ons ; tegenover deze loopende,
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slenterende en dravende menigte, die lacht, kijft en praat,
hield de levenstheorie het niet uit. Vanwaar deze invloed ?
Zij is toch niet gij ? De schat in eigen gemoed gevonden,
kon toch door geen duizend handen worden weggeroofd ?
Wie van die velen, die daar gaan en staan, loven en
bieden, greep zoo diep in uw ziel, dat zij uw beste deel
kon ontrooven ? Zij loopen er voorbij, loop gij voorbij
aan hen. Zij vragen uw deelnaning niet ; hoe mogelijk
dat gij aan hun ongevraagd advies uw eigen geluk verhest ?
Mogelijk, doordat wij zelf de menigte zijn. Wij zijn
in haar op een meer bizondere manier, dan dat wij een
lid waren dier groep, welke thans deze straat op\ ult.
Wij zijn niet maar een van velen en op deze manic,r in
de menigte ; maar in ons eigen innerlijk beseffen wij de
menigte als een toebehoorenden faktor. Onze menschelijkheid is mede opgebouwd uit de groepsziel. De menigte
is niet maar een kwantiteit, doch ook een kwaliteit.
Zij is niet slechts een veelheid van individuen, optelsom
en aantal ; zij is ook een zijnswifze; eel-) levenshoedanigheid, een bestaansvorm. Het menschvvezen heeft ook
die bepaalde en eigenaardige geaardheid die zich expresselijk openbaart in de menschenmenigte. Zoo beteekent
deze een faktor van het menschelijk bestaan en — van
onze eigen menschelijkheid.
En daardoor waren wij ontsteld. De menigte loopend
en dravend, pratend en kijvend, lovend en biedend,
hield ons den spiegel voor. Ongeweten deed zij dat,
en wij, die haar zagen, overwogen dit wel niet met klaren
verstande, maar inlevend in haar, beseffen wij het andere
van onszelf, waaraan wij niet gedacht hadden binnenskamers, alwaar wij onze schoone theorie uitsponnen
over de menschelijkheid. Het raadsel, dat ons in de
menigte overviel, was het raadsel onzer eigene menschelijkheid. En het is goed, dat wij de straat zijn opgegaan,
toen wij meenden met onze filosofie gereed te zijn;
want zij was te vroeg gereed en had herziening noodig,
en nu danken wij aan de lovende en slovende schare

20

HET RAADSEL VAN DEN MENSCH.

dat zij ons tot deze herziening gedwongen heeft. Zij heeft
ons het besef der onwaarde gegeven.
Het spreekt vanzelf dat wij, ontsteld, alien nadruk
legden op dit laatste en dat wij, zoo even van de hoogere
waarde der menschelijkheid doordrongen, te meer verbijsterd werden. Door het raadsel zijn wij overvallen ;
het raadsel van waarde en onwaarde der menschelijkheid.
Niet een raadsel van het lot, maar een raadsel van het
wezen.
De menschelijkheid heeft in ons haar zijde en haar
keerzijde. En de keerzijde is het, die wij bespeurden toen
wij gingen in de menigte. Dat wij hier de onwaarde van
het mensch-zijn ontdekten, heeft nog eenige toelichting
noodig, juist nu wij het begrip der menigte verfijnd
hebben tot een hoedanigheid in ons eigen menschelijk
bestaan. Wat beteekent dit : „de onwaarde" der menschelijkheid ? En waarin bestaat zij, zoo dat het juist de
menigte is die haar tot uitdrukking brengt ?
Om op deze vraag het antwoord te begrijpen vangen
wij aan met de verklaring dat deze „onwaarde" niet
jets overbodigs is, dat wij wel konden missen en waarvan
wij eens zullen verschoond worden, om als zingende
engelen in den hem,e1 over te blijven. De onwaarde is
een element der menschelijkheid en de menschelijkheid
is dus niet denkbaar zonder deze. In den verhevensten
mensch moet toch deze faktor overblijven, indien hij
niet tot een ledig schema zal verbleeken.
In een schilderij is de verf de onwaarde en de waarde
van het schilderstuk ligt in de behandeling. Rembrandt
en de liefhebber die drie straten verder woonde, hebben
dezelfde yen gebruikt. Bij dezen werd het doek met
verf belegd en bij Rembrandt werd het tot een kunstwerk.
Het schilderij moet uit de verf zijn ; het moet nergens
den indruk =ken van verf en overal den indruk van
schilderij. De zon moet er schijnen of de wind waaieh ;
het water moet er spiegelen of de mensch treden ; en
dit alles moet er voorkomen als gespiegeld in den kunstenaarsgeest die zich uitdrukt, maar het moet geen
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verf zijn. Wie gaat schilderijen bezien om de v erf ?
Daartoe gaan wij naar den ververswinkel. De veil is
de faktor der onwaarde in het schilderij. Maar zoo nu
de verf voor overbodig gehouden werd, zou het geheele
kunstwerk vervallen zijn ; het ware met lucht geschilderd
en onzichtbaar, of met gedachte en onvindbaar.
Met de verf worden alle schilderijen gemaakt. Rembrandt en zijn leerlingen hebben gezamenlijk een groote
hoeveelheid verf aangeschaft en leenen bij elkaar of
gebruiken denzelfden voorraad. Een andere kunstenaar
komt het atelier oploopen om het rood te halen, dat
hij voor een laatste streek noodig heeft, nu de verfwinkel, waar hij gewoonlijk koopt, gesloten is wegens
overlijden van den oudsten noon ; hij wil zijn stuk afmaken en gaat dus bij een vroegeren vriend. De verf
is de lagere algemeenheid; het gemeenschappelijke in
ondergeschikten zin, waarvan op elk schilderij is gebruik
gemaakt. Er is ook een hoogere algemeenheid : het
onderling begrijpen, de band des geestes, die deze kunstenaars verbindt en waardoor zij in elkaars werk de schoonheid verstaan.
Maar eerst moeten zij zich met die lagere algemeenheid afgeven. Toch eigenlijk is deze een verdrietgevende
ondergrond. Want welke kunstenaar, scherpziend en
naar het volmaakte strevend, is voldaan met zijn werk ?
Hij heeft de verf aangewend, maar heeft hij vermocht
dien brand van kleuren te krijgen, die fijnheid van toets,
die luchtigheid van atmosfeer en dat goud van glorie
dat hij wenschte ? Immers neen. En nu bezinnend voor
zijn voltooide werk, weet hij welke geest hem heeft
bezield, maar ook hoe toch het resultaat een tekort is
bij zijn bedoelen. Hier is niet een zooveelste deel der
bezieling uitgedrukt, waarmee hij was ontgloeid. Nu hij
er nog de verf in ziet, deze lagere algemeenheid, waarvan
hij zich met geen mogelijkheid vermag los te maken —
nu overvalt hem het raadsel der schilderkunst : de schoonheid en het gemis in eenen. Zoo gloeiend als hij was bij
zijn kunst, terwiji hij voor korten tijd aan het volmaakte
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geloofde, zoo teleurgesteld is hij nu het is \ oltooid.
Toch zal de beschouwer uitroepen : welke pracht van
werk ! Maar de beschouwer leest bedoeling en inspiratie
door het werk heen, en vergeet hoe de inspiratie zelve
te kort schoot in haar ti ergeestelijking der stof. Bewonderend ziet hij voorbij, hoe de waarlijk.bezielde kunstenaar
tranen stortte, omdat hij door de lagere algemeenheid
belemmerd is, waarvan zich niemand ontslaat, hoezeer
hij haar ook vergeestelijke.
Zoo is de menigte. Zij is de lagele algemeenheid als
faktor van ons eigen wezen. Wij zijn opgebouwd uit de
groepsziel en uit de eigenschappen van deze. En zoodra
wij in de menigte gaan, ontdekken wij dit element onzer
„onwaarde", doordat zij een deel van ons eigen wezen
spiegelt. Immers, dat wij haar zien staan en praten,
loopen en draven, loven en bieden dit alley is het menschelijk bestaan als loutere uitwendigheid ; het is de
wereld der zinnen in ons ; het element onzer vergankelijkheid, ja onzer duurzame vergankelijkheid, want in al
het leven is deze vergankelijkheid een onvergankelijke
faktor. Naar kwaliteit is het zinnelijk bestaan eene
vergankelijkheid, evenals het voedsel voor het lichaam
een vergankelijkheid is, die dagelijks moet vernieuwd
worden, opdat het organisme onzer lichamelijkheid zich
in stand houde. En zoolang dit organisme bestaat volgens
haar schema van evenredigheden moet deze lichamelijke
vergankelijkheid der voeding daaraan deal hebben.
Evenzoo is er een uitwendigheid aan ons zielebestaan,
uitwendigheid niet als buiten het zieleleven omgaa rid,
maar daaraan deelnemend ; en zij omvat onze begeerende
natuur, ons hebben en halen en geven en nemen, onze
vrees en verwachting, lijdzaamheid en ongeduld, onze
traagheid en vlugheid, twistzucht en liefheid en honderderlei meer. Uit dit zinnenwezen is de menigte als ma,nigte
opgebouwd ; het is de inhoud der groepsziel, waaruit ons
enkelzijn is opgerezen. En wanneer wij in de menigte
gaan zonder uit haar de „enkelen" in hun enkelzijn of
te zonderen, maar de menigte in haar karakter van
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menigte aanzien, beseffen wij het zinnenleven, de uitwendigheid ; de uitwendigheid aan ons eigen zielsbestaan.
De geschiedenis roept daarover haar oordeel uit. Zij
laat geslachten opkomen en ondergaan, roept menigten
te voorschijn, bouwt koninkrijken uit ze op en slaat
haar koninkrijken neder. Zij breekt de staf over ze en
-weigert hun zinnenwensch naar een standvastig toekomstrijk te vervullen. Zij roept den koning tot zijn zetel en
wentelt den zetel om ; voert legers tegen legers te velde
en jaagt de hartstochten op, het zinnenleven aanblazend.
En de mensch in de geschiedboeken, de vergeefsche
jacht der volkeren waaraan hijzelf meedoet, voor oogen
ziende, beseft de vergankelijkheid als een onmisbaar
element van zijn innerlijk bestaan ; een „onwaarde"
waaraan hij zijn waarde verwerkelijke.
VI.
De „Enkele".
Na deze overweging heeft het raadsel van den mensch
zijn raadselachtigheid verloren en is weer vraagstuk
geworden. De beschouwer kan nu weer binnenskamers
gaan en overwegen. Was hij tevoren al te spoedig met
zijn vraagstuk gereed en werd derhalve, toen hij zijn
huis verliet, verbijsterd — nu hij voortgedacht heeft
en de verbijstering overwon, kan hij zich opnieuw neerzetten tot de gedachte. Hij is verrijkt door een ervaring,
welke niet meer wordt voorbij gezien : de ervaring van
de straat ; hij beseft, dat in de overdenking met deze
ervaring moet rekening gehouden worden.
Maar thans weet hij met klaarheid, dat deze menigte
slechts de keerzijcle zijns wezens is ; de keerzijde der
menschelijkheid. En de ware zijde is : de enkele.
Dit zeggende, geven wij ons bloot aan een misverstand
dat reeds op de loer lag. De enkele, zoo meent men, is
ieder afzonderlijk ; de menigte bestaat uit een optelsom
van enkelen. Een straat gevuld met duizend lieden
bevat duizend enkelen. Deel het geheele aantal door
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duizend, dan hebt gij den enkele ; vermenigvuldig den
enkele met duizend dan hebt gij de menigte.
Maar het is anders. Het onderscheid tusschen enkele
en menigte is niet maar een getalsverschil. De enkele
is niet een numerieke eenheid, terwifi de menigte een
numerieke veelheid is. Het zijn van enkele is een kwaliteit
van het zielsbestaan, evenzeer als het zijn van de menigte
een kwaliteit was. Het enkele-zijn is de innerlijke waarde
van den mensch ; het is de mensch in den mensch en
de mensch is de hoogere Algemeenheid.
Dit heeft Nietzsche voorbijgezien in zijn Herrenmoral,
waar hij den tot toppunt zijner expansie gestegen individu-mensch tot hoogste waarde proklameert, en dezen
eenling tegenoverstelt aan de massa. Het heerschend
individu ; de machtwillende eigenpersoon.
De enkele moet op andere wijze begrepen dan aldus.
Hij is de mensch in zijn eenheid.
De enkele is het enkelvoud en alleen de eenheid is
het enkelvoud ; maar zij is niet de getal-eenheid, doch
de wezenseenheid : datgene wat in alles hetzelfde is :
het subjekt. Alle levee is voorstellen, denken, streven,
willen, gevoelen ; maar deze levensverrichtingen zijn
niet los van elkaar, doch verbonden ; en wat meer z3gt :
zij zijn niet een reeks van elkaar opvolgende golfjes,
maar een stroom. De onderscheidene voorstellingen
en denkingen en strevingen wellen op uit een stroom ;
zij zijn verbonden beneden het oppervlak van het eigene
bewustzijn, en niet zooals men kralen verbindt door
een snoer door ze heen to rijgen, zoodat de verbinding
eerst achterna plaats heeft. zij zijn verbonden alvorens
zij zijn gedacht, voorgesteld of gestreefd. Immers zij
zijn voortgevloeid als afzonderlijke voortbrengsels uit
de eenheid, die eraan ten grondslag ligt. Alle gedachten
stammen uit het denken en alle strevingen uit het streven,
en alles stamt uit de eene aktiviteit des geestes ;
en deze aktiviteit is de geest zelf in zijn bewustwording.
De geest is het subjekt in zijn eenheid, dat subjekt is
van denken en streven.
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Aldus beschouwd bespeurt de mensch de eenheid als
zijn geestelijk wezen en noemt haar het Ik.
Maar deze eenheid is niets partikuliers aan hem eigen.
Iedere mensch zegt 1k ; en Ik-zeggend zegt ieder mensch
hetzelfde. Want de Ikheid is slechts eenmaal. Er zijn
niet een aantal ikken
in Welk geval de eenheid weer
numeriek opgevat werd en als veelheid van eenheden
weld uitgestald, zooals men van een veelheid van atomen
spreekt. De Ikheid is het Eenig-Eene, dat alleen Ikheid
is ; het oneindige ; de Goddelijke Wereldgeest zelf.
Deze is het die het diep-goddelijke Ik onzes wezens
is en deze is de Enkele.
In het opzicht dat, wij enkele zijn, zijn wij de enkele,
dat is : wij zijn de goddelijke Geest.
Deze waarheid is even diep als helder. Wie ervoor
terugschrikt haar nit te spreken, is als de befaamde
jongeling, die te Sais den sluier oplichtte en zijn eigen
gelaat zag, en verschrok ; want deze openbaring overweldigde hem. Wie haar aanvaardt volgt een oude, de
e-uwige traditie. Want van alle inwijding is deze gedachte
kern en centrum geweest, dat de mensch het Zell in
zich leerde verstaan als het Goddelijke, dat zich in het
zielebestaan individueert. En niet dit, dat hij enderscheiden is van anderen is zijn enkelheid, maar wel het
andere, verheven en diep : dat hij is wat ook de medemensch is : de Goddelijke Ikheid, zich verbergend en
openbarend in individueele gestalten. Individu zijn i j
in onze onderscheidenheid van anderen en enkele in
onze eenheid met hen. De onderscheidenheid ligt in het
gebied der dagelijksche ervaring, en de eenheid ontsluit
zich voor de zich verdiepende bezinning.
Een Natuur leeft in de duizend bloemen ; deze alle
zijn naar hun grand dezelfde natuur ; maar naar hun
verschijning zijn zij onderscheiden. Eên geest leeft in
de millioenen menschewezens ; deze allen zijn naar hun
grand dezelfde Geest, en naar hun verschijning zijn zij
onderscheidene. De verschijning is de uitwendigheid
en de grand de inwendigheid van het menschewezen.
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In de menigte heeft de Geest zijn uitwendigheid ; en wij,
zoodra wij in de menigte dit opzicht onzes wezens vinden
afgespiegeld, verkeeren met haar in de uitwendigheid.
Wij zijn ons niet des Geestes bewust, en het ledig dat
wij alsdan beseffen, nadat wij juist den Geest gevonden
hadden, doet ons aan met ontsteltenis.
Een mensch herkent zich als enkele, wanneer zich al
het andere van hem loswikkelt, wanneer dus ook alle
wet en zede en regel, waaraan hij als lid der menigte
gebonden is, zich opheft. Iemand stond voor de keus
om een slechten inval te volgen of of te wijzen ; het
betrof een ouden wrok en een zaak van langen tijd her,
maar die nooit was vereffend en zijne gedachten niet
steeds met rust liet. Zij droeg voor hem een grievend
karakter en hij meende zich niet anders daarvan te
kunnen ontslaan dan door een maatregel van wraak.
Dit woord wilde hij vow zichzelf niet uitspreken omdat
het hem te grof voorkwam en het veeleer een daad der
herstellende gerechtigheid scheen, die hij hoopte eenmaal
te kunnen volbrengen. Op dit oogenblik dan wend hem
onverwacht de kans daartoe gegeven. Welnu hij kon
zich wreken, ongestraft ; meer nog : ongemerkt ; zOO
dat te zijnen behoeve het eenig gevolg zou zijn een
heimelijke voldoening ; en wie ooit van het geval zou
kennis nemen, hetgeen slechts door middel zijner eigen
mededeeling zou mogelijk zijn, zou ongetwijfeld hem
ten voile gelijk geven.
En hij overwoog : daar niemand ooit mijn daad zal
te weten komen, ben ik gevrijwaard tegen alien schijn
van oneer of schande, Welke onwetende lieden over mij
zouden kunnen uitroepen ; van straf geen sprake, zoo al
de gerechtigheid met straf kon worden beloond ! En voor
weerwraak valt niet te vreezen, daar de getroffene niet
vermoeden kan, dat ik in dit geval ook maar in het minste
betrokken ben. Waarom wil ik dan de daad niet ? Ilc
heb geen vreesachtige natuur ; geen aanleg tot zelfbeschuldiging en zelfverwijten, waartoe trouwens in dit
geval geen reden zou bestaan ; ik kan mij tegenover eigen
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geweten verdedigen. Aan vreeswekkende dreigementen
als waarmee men kinderen bang maakt, geloof ik niet.
Wat verhindert mij dan ? De gelegenheid biedt zich
aan, en wellicht na dezen nooit meer. Of werkt nog in
mij, die mij vrij waande, de oude zedewet na, de voorheen
ingeprente regel ? Ben ik zonder het te weten nog geloover
aan de verleden moraal en word ik door de onbewuste
herinnering aan een half vergeten verbod verhinderd
mijn wensch uit te voeren ? Dan zweer ik plechtig dezen
regel en alle gebod af. Heden breek ik grondig met een
moraal, dien ik heb verworpen al bleven ha ar sporen
onbemerkt in mijn ziel achter. Ik reinig mij van alle
opgelegde zedelijkheid.
Waarom dan wil ik Loch niet, hoewel de daad mij
aanlokt ? .. .
Lang overwoog hij en vond na volledige zelfbezinning
dit, het eenige a ntsoord : om mijnszelfs wil. Om mijns
eigenen en waren Zeus wil wil ik niet en zal ik niet doen.
Niets anders beweegt mij en met geen andere reden reken
ik. Hij was zich bewust als enkele, bewust van de Eenheid,
den geest, die het Eene is in alien.

VII.

De eenheid van bet Iweeledige.
Bij onze overweging is het raadsel geheel overgegaan
tot vraagstuk ; maar het is toch vraagstuk gebleven.
Wij hebben de tweeheid in ons bevonden, en zoolang
deze niet is tot een herleid, blijft het vraagstuk vragen.
Wij zijn enkele en menigte ; inwendigheid en uitwendigheld, geest en zinnen. Wij zijn hoogere algemeenheid
en lagere algemeenheid, waarde en onwaarde. Wij levee
binnenskamers en op de straat. Waarom deze tweeheid ?
Wat is daarvan de beteekenis ?
Pascal die haar zoo scherp geformuleerd heeft ; een
der eersten, die deze tweeheid als een eigenschap van
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het mensch-zijn inzag en op dit motief zijn ontroerende
uitingen zong — Pascal brengt ons niet daar boven
uit. Wel meende hij in den Christelijken godsdienst een
uitweg te vinden, maar waar hij tot de verklaring der
tweeheid komt, moet hij zich met de oude leerstukken
behelpen. Met prachtige breedheid getuigt hij van den
mensch, — dat hij is : un nêant a regard de l'infini,
un tout a l'êgard du neant, un milieu entre rien et tout.
Maar voegt aan deze uitspraak toe, dat doel en beginsel
dezer gesteldheid onoverkomelijk verborgen zijn in een
ondoordringbaar geheim.
Ware het zoo, wij werden uit het vraagstuk weer
teruggedrongen naar het raadsel, dat ons kwelde, in
onze onwetenheid. Het zou ons toeschijnen dat wij,
hangende tusschen hemel en afgrond, onder den vloek
dezer noodlottige stelling moesten bezwijken. Voor
dezen nood geen uitweg ; maar waarom zouden wij, die
zelf het raadsel vonden en herleidden tot vraagstuk,
niet nog verder kunnen gaan en de lijn der oplossing
vinden ?
De mensch is de Geest zelf, die zich verwerkelijkt.
De Wereldgeest verwerkelijkt zich door zich te ontkennen
en in het ontkende zich te herkennen. Hij ontstelt zich,
ontzinkt zich ; zinkt uit zijn eenheid en oneindigheid
af, ontzinkt aan zijn oneindig wezen . .opdat Hij tot
Zich weerkeere. Het tot Zichzelf komen des Geestes is
des Geestes weg ; waartoe onmisbaar is, dat hij zich ontzonk. In alle mystieke en groote religies is deze waarheid
symbolisch aangeduid ; de Godheid sterft van zich af tot,
de ein.digheid om tot zich te herleven. Dood en opstanding zijn de termijnen der werkelijkheid. De dood der
Godheid is ; het ontzinken aan haar oneindigheid en ingaan
in de eindige wereld, afdaling en overgang. Opstanding is
de verrijzenis boven deze uit. De Goddelijke geest veruitwendigt zich om zich te verinwendigen ; verstrooit
zich om zich te ver-een-igen. Ziedaar de groote weg.
Het is de weg der twee wegen ; de weg neerwaarts en de
weg opwaarts, en deze twee zijn tegelijk. De weg gaat
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door onze zielen heen. De Geest verwerkelijkt zich door
den Anthroopos, het menschelijke wezen.
De mensch ziet in zich eenerzijds dezen weg afwaarts ;
hij ziet in zich den Geest, die aan zijn oneindigheid ontzinkt ; op dit oogenblik bespeurt hij aan zich de menigte
in hare onwaarde, loopend en dravend, lovend en biedend.
Hij ziet zich staan in het teeken van de ontkenning der
Idee ; verkeerend in de arme en leege Negativiteit. Hij
schrikt van de treurigheid zijns aangezichts en van
zijne dwaasheid.
Maar hij komt tot inkeer en krachtens tegenstelling
verwerft hij het élan der opstijging en nu richt zich zijn
aandacht tot het Oneindige. In hem hervindt de wereldgeest zichzelf. Aan het tegengestelde en daar boven uit
is hij zich van God bewust. De Godheid verwerliclijkt
zich in dit opstijgende bewustzijn. Het is noodwendig
dat wij tweezij dig zijn, want tweeledig is de weg des
Geestes die in aldaling en opstijging een is en dezelfde.
Zoo hebben wij het vraagstuk overdacht en wonnen
uit deze overdenking een vergezicht op de menschelijkheid. In het begrip vonden wij de tweeledigheid verantwoord. Maar deze oplossing gold weer binnenskamers.
Zullen wij andermaal verschrikt worden, wanneer wij
ons begeven op de straat ? Of hebben wij voldoende
rekening gehouden met hetgeen zij ons te ervaren gaf ?
In de menigte gaande, zien wij nu haar met andere
oogen aan ; wij weten dat wij in haar wandelen en jagen
niet de voile menschelijkheid zien, maar de keerzijde ;
keerzijde van het betere, keerzijde van den enkele. leder
dezer is de enkele meer of minder graad van bewustzijn, in meer of mindere verborgenheid. In hen als
menigte is het Goddelijke ontzonken, maar als enkele
is het hersteld.
En nu ontwaakt in ons die haar aanschouwen het
groote meegevoel der liefde. Mysterie zijn al deze menschen. Zij zijn het mysterie der menschwording van den
goddelijken Geest. De eene Oneindigheid zijn ook zij,
al is het aan duizenden niet ontdekt. Er is een zon, die
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in alles schijnt, een Wezenheid die zich in alien onthult.
Op aller gelaat teekent zich een oogenblik door hun
schijnbaar onbelangrijke trekken heen de groote smart
hunner onwetendheid, of de groote vreugde hunner ontwaking. Een lichtstraal van den Enkele, bestraalt ze.
Hiermee is voor ons niet slechts het overwogen vraagstuk beantwoord, maar ook het aangrijpend raadsel
opgelost, dat wij in menschenliefde hen aanzien als
hoedanig zij zijn naar hun eeuwigen aanleg, sub specie
aeternitatis : een Godsrijk, een schare zich in smart
en vreugde bewust van den Geest, die zicht ontkent en
zich herkent. In het zelfherstel der Godheid, dat zich
in hun hart voltrekt, ontvlamt de geheele schare in de
liefde, die mensch en mensch verbindt, en waarin een
levende eenheid aller hart bezielt 1).
1) Uit een bundel studies, in 1921 verschijnende.

DEWA MANGGIS V VAN GIANJAR
DOOR

J. C. VAN EERDE.

Dit verhaal zou een titel hebben kunnen dragen, die
sprak van verval en ineenstorting van het Gianjarsche
staatsbestuur, doch het zou dan naar Ruskin's oordeel
evenmin tot de honderd beste geschriften behoord hebben als Gibbon's meesterwerk, omdat het geen blijstemmend accoord van herrijzenis deed hooren. Wat
erger is, het opschrift zou in dat geval onjuist zijn geweest, want zcowel van Gianjar's to niet gaan als van
de wederopkom.st van dat Balische rijkje in de jaren
1882 tot 1892 zal bier sprake zijn. „Tien jaren uit den,
veeljarigen Zuid-Balischen oorlog" zou dus beter geklonken hebben ; uit den ecuwenlangen oorlog, omdat
de zeven of acht Balische landschapjes in een bestek
van twee Nederlandsche provincie's gedurende het
voor-Nederlandsche tijdvak ons een Balkan vertoonen,
vol politiek gedoe, haast nooit zonder strijd, met boven
gesloten overeenkomsten en bondgenootschappen uit
de voor ieder geldende leus : trek voordeel uit den toestand ! en dan aanstonds, opdat niemand anders er
voordeel uit halen kan !
Liever dan eene ontleening aan Gibbon, of Motley
of Fruin wordt daarom aan het hoofd van dit verhaal
geplaatst de naam van den man, wien de hebzucht
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van de anderen trof, wiens land het offer werd van anderer
zucht naar gewin, wiens gemis aan doorzicht mede oorzaak was van het onheil voor zijn yolk.
Dewa Manggis, de grijze bestuurder van Gianjar droeg
den erfelijken naam, dien een reeks zijner voorgangers,
Welke over Gianjar heerschten, reeds hadden en die hier
de Vde wordt geheeten ter onderscheiding van hen,
die hem reeds voorafgingen als dragers van dien
Ksatria-titel.
Gianjar was in dien tijd een der welvarendste en
invloedrijkste landschappen op Bali ; welvaart en orde
hadden er langen tijd geheerscht ; de buren
zelfs
de erfvijand Bangli durfden Gianjar niet aanvallen,
al werd er soms op de grenzen geschermutseld, want
Gianjar kon door de rivieren binnen zijn gebied af te
dammen het bevloeiingswater voor de rijstvelden der
aangrenzende rijkjes ophouden, zoodat het geraden
was op vriendschappelijken voet met het door Dewa
Manggis bestuurde landschap te blijven.
Maar ziet, in 1882 viel Dewa Manggis van een trap
in zijn vorstenverblijf en dit ongeval werd in den lande
beschouwd een voorteeken te zijn van den komenden
ondergang. Dit gezichtspunt bleek juist ; van dien tijd
af brak voor Gianjar het tijdperk aan van binnen- en
buitenlandsche misleiding en van de verblindheid en
de toenemende machteloosheid van Dewa Manggis.
Van dien tijd af vielen de immer op de loer liggende
roofvogels aan op het meer en meer verzwakkende offer ;
van dien tijd af gold in het regeeringsbeleid van vriend
en vijand de leus : trek voordeel uit den toestand !
Dat is het eigenbelang als de niet door moreele afbakening beperkte grondslag voor het buitenlandsche
regeeringsbeleid, te herkennen in de uitspraak van het
bij Javanen en Baliers bekende Sanskritgedicht Paniti
Sastro, „het Boek des gedrags", dat doet denken aan
de Spreuken van het Oude Testament. Daarin heet het
toch (vertaling Mounier) van den oorlogsbuit, dat deze
buit de deugdzaamste bron van alle inkomsten is, omdat
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de overwinning als een bovenmenschelijk geschenk
moet worden aangemerkt. Een spreuk, die al het wee
in zich houdt, dat aan den overwonnene kan worden
berokkend en die schril afsteekt bij de eischen, welke
nopens een goed bestuur aan eenen Inlandsehen heerscher worden gesteld, wanneer het zijne eigene onder
aldus
danen betreft. „Wat een landvoogd betreft
het Boek des gedrags zou het goed zijn, dat hij zijn
geld en zijn goed aan zijn yolk en aan al zijne kleine
onderdanen wegschonk, en dat er rijst en vleesch algemeen en gelijkelijk onder hen uitgedeeld werden. Zijn
voordeel daarbij is, dat zijn heerschappij erkend en
zijne bevelen opgevolg worden, dat de onderdanen hem
vreezen met een vrees van lief de en dat de vrede van
het land tot in de verst afgelegene desa's zal stand
houden, wanneer de gaven van den Vorst vloeien".
Eene schrille tegenstelling tusschen de behandeling
van den eigen onderdaan met dien van den ten ondergebrachten barbaar, die buiten de vaak zeer enge
landpalen woont, te enger naarmate de geographische
horizon en de gezichtswijdte van kennis en inzicht
beperkter zijn.
Bij de Baliers komt dit niet alleen uit bij het veroveringsrecht maar ook bij de denkbeelden omtrent
den door de goden verlaten schipbreukeling, die rechteloos is in de hand van dengene, die hem aan het strand
vond of van een wrak redde. Daartegenover staat het
recht van den landsingezetene, die zijnen vorsten en
hoof den de gehoorzaamheid opzegt, wanneer zij hem
niet de bescherming verleenen, waarop hij als onderdaan aanspraak meent te mogen makers. „Wanneer
een koning" aldus ongeveer de Paniti-Sastro — „niet
waakt voor zijn y olk en zonder genade steeds knorrig
en toornig is, dan kan het niet uitblijven, dat hij weldra,
door alle onderdanen zijner natie verlaten en de stad
ledig worde", een onheil, dat Spreuken XIV : 28 stelt
tegenover de talrijkheid der natie als des konings luister.
*
O. E. XXI 1

*
3
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In April 1883 werd aan den resident van Bali en
Lombok zoowel door den Dewa-Agoeng van Kloengkoeng als door Dewa Manggis kennis gegeven van een
tusschen hen tot stand gekomen verbond.
Dewa Manggis decide mede, dat hij met Kloengkoeng
vrede had gesloten en dat hij den Dewa-Agoeng erkende
als Soesoehoenan van Bali en Lombok, waarom hij
verzocht, dat de zaken tusschen het gouvernement
en Gianjar voortaan met den Dewa-Agoeng zouden
worden afgedaan, daar Kloengkoeng en Gianjar voortaan
een rijk zouden uitmaken.
Deze mededeeling wekte verwondering. Want we!
had Dewa Manggis den Dewa-Agoeng steeds als een
vorst van hoogeren rang erkend, bijvoorbeeld door het
zenden van geschenken, waarschijnlijk ook als een
gevolg van de onderhoorige verhouding van Gianjar
tot Kloengkoeng in de jaren vOOr 1849, doch het was
maar al te bekend, dat die verhouding nog tot 1882
eene vijandige was geweest.
Doch ook van Kloengkoeng's zijde wekte dit verbond opzien, omdat men wist, dat de Dewa-Agoeng
de zuster van Bangli's vorst tot vrouw had gekregen,
onder voorwaarde, dat hij, Dewa-Agoeng nimmer vrede
zoude sluiten met Gianjar, Bangli's erfvijand.
Veertig jaren lang had de vijandige verhouding tus
schen Kloengkoeng en Gianjar bestaan, nu was die
opeens in een verbond en samensmelting van de twee
rijken veranderd.
Waar kon de oorzaak van het bondgenootschap gelegen zijn ?
Vreesde Dewa Manggis na zijn dood een strijd tusschen
zijne zonen en wilde hij zich door Kloengkoeng's macht
de opvolging door zijn oudsten zoon verzekeren ?
Of vreesde men na onze bestuursvestiging te Boeleleng
de Nederlandsche inmenging in de Balische aangelegenheden, zoodat men zich nauwer aaneensloot ?
Zeker, dit laatste was niet zonder invloed op de politick
van de Dewa-Agoeng van Kloengkoeng, die er immer
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naar streefde het wereldlijk gezag over Bali meester te
worden. De tijden waren voor zijne plannen thans gunstig. In 1882 was Bali en Lombok tot een afzonderlijk
gewest verheven en de Dewa-Agoeng maakte van de
omstandigheid, dat er een resident te Boeleleng werd
geplaatst, gebruik om het wantrouwen van al de vorsten
van Bali op te wekken jegens de bedoelingen van het
gouvernement. Hij liet het doorschemeren alsof annexatieplannen het noodzakelijk gevolg hiervan zouden zijn
en hij trachtte toen te samen met Badoeng, dat Kloengkoeng ter wille was, een coalitie van al de Balische vorsten tot stand te brengen, waarvan hij aan het hoofd
zou staan, en van welke coalitie dus de leiding der
politieke aanrakingen met het gouvernement in zijne
handen zou komen. Dit plan is hem wel niet geheel
gelukt; maar hij heeft daarmede toch wel eenig succes
gehad, want door dit vermeende gemeenschappelijke gevaar kwam er neiging tot onderlinge vriendschap bij
de Balische bestuurders.
Doch dit was toch niet de reden, waarom Dewa
Manggis er toe overging van zijn landschap Gianjar
een vazalstaat van Kloengkoeng te maken. De oorzaken
voor dit zoo onvoordeelige bondgenootschap lagen elders
en waren zoowel van persoonlijken aard als gelegen in
de binnenlandsche toestanden in Gianjar zelf. Allereerst
dus de persoonlijke factor.
Voor een groot deel had Gianjar zijn macht en onafhankelijkheid te danken aan de energie, het helder inzicht,
en de voortvarendheid van de twee broeders Made
Pasek en K'toet Pasek, die veel invloed op Dewa Manggis
hadden en zich op den voorgrond hadden weten te
stellen. In de oorlogen tegen de omliggende rijken hadden zij zich bij den vijand bevreesd, bij de bevolking
van Gianjar zeer gezien gemaakt door hun stoutmoedig
gedrag en hun persoonlijk aandeel in den strijd. Vooral
de buitenlandsche politiek was in hunne handen en
hierbij namen zij een ferme en krachtige houding aan.
Zij waren de groote tegenstanders van den Dewa-
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Agoeng, Wiens plannen zij doorzagen en met hen
viel in 1882 de krachtige buitenlandsche politiek, die
Gianjar onder hun leiding had gevolgd.
Toen toch huwde Dewa Manggis eene jonge Ksatriavrouw uit Soekawati, wier broeder grooten invloed op
den Vorst kreeg en die onder den druk van het Kloengkoengsche hof wist te bewerken, dat de gebroeders
Pasek in ongenade vielen en daarmede een aan dat
hof vijandige geest aan banden werd gelegd.
Doch naast deze persoonlijke oorzaak voor de veranderde houding van Dewa Manggis waren ook de
binnenlandsche aangelegenheden van Gianjar van invloed
op zijn gedragslijn. Die invloed met wel zeer sterk
geweest zijn, omdat hij er toe overging vrijwel op eigen
verantwoordelijkheid en buiten vele zijner poenggawa's
en bloedverwanten om, er in toe te stemmen, dat het
rijkszegel naar Kloengkoeng werd overgebracht, wijl
dat landschap voortaan beider buitenlandsche aangelegenheden zou besturen.
De verandering in de binnenlandsche verhoudingen
in Gianjar uitte zich in een voor Dewa Manggis onrustbarende toeneming van de macht der poenggawa's, die
hem boven het hoofd groeiden en tegen wie de oude
man steun naar buiten zocht.
Zoo kwam dan het voor Gianjar zoo ongunstige
bondgenootschap tot stand ; Gianjar zou jaarlijks de
helft zijner pachten aan Kloengkoeng afstaan, het was
als de onderworpene van Kloengkoeng geworden.
Het gouvernement rneende niet tusschenbeide te
moeten komen, waar de wensch der twee betrokken
vorsten, die het verbond hadden gesloten, duidelijk
was gebleken en die wensch zich niet verzette tegen
de contractueele politieke verhouding tot den Suzerein.
Daarom werd van Nederlandsche zij de zoowel den DewaAgoeng als Dewa Manggis gelukwenscht met het tot
stand komen van den vrede en de hoop uitgesproken,
dat deze van duurzamen aard en in beider belang mocht
zijn, en dat de vereeniging der twee rijken tot heil en
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voorspoed voor beide zoowel als voor een meer en meer
vriendschappelijke verhouding tot het gouvernement
zou mogen strekken.
Die hoop was op zandgrond gebouwd en niet op den
stevigen grondslag, die aanwezig zou geweest zijn, wanneer het bondgenootschap was tot stand gekomen volgens den wensch van al de Gianjarsche poenggawa's
of op verlangen van de bevolking. Nu berustte het op
twee zieke peilers : vrees voor binnenlandsche machthebbers eenerzijds en anderzijds op zucht naar gebied
en naar gewin van den bondgenoot. Had Dewa Manggis
niet zichzelf, maar het heil van zijn land gezocht, dan
had hij begrepen hoe door het vernederende verbond
de binnenlandsche toestanden in zijn rijkje veel slechter
zouden worden.
In de eerste plaats wel, omdat hoofden en bevolking,
die jarenlang tegen Kloengkoeng de wapenen hadden
gevoerd, met leede oogen de voor hen onbegrijpelijke
en geenszins gewenschte toenadering tusschen hun vorst
en den vijand aanzagen. Vooral voor de hoofden, welke
op minder goeden voet stonden met het hof, moet het
verbond onaangenaam zijn geweest, omdat zij allicht
een tuchtiging met behulp van Kloengkoeng vreesden.
Wekte dus de door Dewa Manggis gevolgde buitenlandsche politick ergernis, niet minder was dit het geval
met de maatregelen in Gianjar zelf genomen. En hierdoor was het, dat de kleine man, de geheele bevolking
werd gegriefd. Het scheen wel, dat Dewa Manggis eens
op het hellende vlak, stijfhoof dig daarop wenschte
te blijven, hetgeen geheel in overeenstemming was met
zijn als koppig geschetst karakter.
Juist in dien tijd toch werden nieuwe drukkende
belastingen opgelegd, die aan een Chinees verpacht
werden. Zoo kwam o.a. de rijsthandel als een monopolie
in zijne handen, waardoor de bevolking genoodzaakt
was haar product voor een minderwaardigen prijs te
verkoopen, met het gevolg dat zij even ontevreden werd
met den gang van zaken als de invloedrijke hoofden, die
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afkeerig waren van de Kloengkoengsche inm.enging.
Nu de zaken zich zoo ontwikkelden, was er slechts
een bepaalde aanleiding noodig om tot een uitbarsting
te leiden. Die aanleiding kwam in 1884 op een wijze,
die herinnert aan Uria den Hethiet uit het tweede boek
van Samuel.
De Gianjarsche landstreek Apoean werd bestuurd
door den zoon van Dewa Manggis, genaamd Dewa
Ngoerah Radna Kania en den hem ondergeschikten pembekel I Gangsar, op wiens vrouw de vorstenzoon het oog
liet vallen. Eerst wegens plichtsverzuim, naar een andere
desa verbannen, doch heimelijk naar Apoean teruggekeerd, stierf I Gangsar spoedig daarna door vergif.
Radna Kania maakte zich nu meester van zijn geheele
nalatenschap, waaronder de begeerde vrouw, hetgeen
tegen de Balische rechtsbegrippen streed, aangezien
I Gangsar een zoon achterliet. Dit was de aanleidende
oorzaak, dat de ontevredenheid in Apoean tot uitbarsting kwam, waarom Radna Kania het geraden
vond in het begin van 1884 naar de poeri te Gianjar
te verhuizen, zonder dat hij orde op de zaken van Apoean
had gesteld en een opvolger voor I Gangsar had aangewezen. Dit vermeerderde de onrust, waarom de lieden
van Apoean in grooten getale in optocht naar de poeri
te Gianjar trokken en den vorst de vraag stelden, wat
deze met hun land van plan was te doen. Ter hoofdplaats was men over deze demonstratie zeer ontevreden
en men merkte die als ongepast aan, met bedreiging
de woordvoerders gevangen te zullen nemen. Dit was
al weder olie in het vuur, omdat men meende, dat de
woordvoerders, waaronder zich de zoon en een broeder
van I Gangsar bevonden, heimelijk ter dood zouden
worden gebracht. De ontevredenen, naar Apoean teruggekeerd, belegden daar een volksvergadering en besloten de gehoorzaamheid aan Gianjar's vorst op te
zeggen en zich bij Bangli te voegen. Nog dienzelfden
nacht werden de schoonmoeder van Dewa Manggis
en vier vrouwen van Dewa Radna Kania gevangen
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genomen, en naar Bangli gevoerd, om daar als teeken
van de oprechte gezindheid der Apoeanners jegens dat
rijk te dienen.
In den beginne wilde Bangli niet weten van het aanbod
van Apoean om het in bescherming te nemen, doch
toen de ernstige wil van de lieden van Apoean bleek
om zich van Gianjar af te scheiden, en men verklaarde,
zich liever dood te zullen vechten dan langer onder
Dewa Manggis' bestuur te zijn, nam. Bangli het aanhod aan. Onmiddellijk werden al de strijders van Bangli
gemobiliseerd en naar Apoean gezonden tot steun van
de bewoners van dat landschap, die de hoof ddesa Apoean
in geduchten staat van tegenweer hadden gebracht.
In Maart werd door de Gianjareezen deze stelling
aangevallen, doch de aanvallende benden werden door
het vuren der verdedigers teruggeworpen, na een veertigtal dooden en een groot aantal gekwetsten te hebben
bekomen. Een herhaling van dezen aanval werd voorloopig niet gewaagd, omdat Gianjar bevreesd, dat ook
andere grenslandschappen zich bij Bangli zouden wilaansluiten, zich genoodzaakt zag die landschappen
met troepen te bezetten. Beide rijken waren onder de
wapenen, doch de strijd bepaalde zich tot schermutselingen langs de grenzen.
Het behoeft geen betoog, dat de Dewa-Agoeng in
dezen strijd een moeilijk standpunt innam. Aan de eene
zijde immers stond zijn zwager, de vorst van Bangli,
aan de andere zijde zijn bondgenoot of vazal Dewa
Manggis. Reeds bij het begin der vijandelijkheden
trachtte de Dewa-Agoeng dan ook de partijen tot een
vergelijk te brengen en hij had daarbij gaarne de oorzaak van den strijd, het landschap Apoean, zelf geannexeerd. Doch de bemoeiingen Van Kloengkoeng stuitten
af op de onverzettelijkheid van Bangli, dat alle inm,enging van den Dewa-Agoeng wantrouwde en zijn eigen
goed recht in den krijg volhield, daar de stoot om zich
bij Bangli aan te sluiten geheel van Apoean zelf was
uitgegaan. Aan de inwoners van dat landschap kwam
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immers het recht van „metilas" toe ; het recht om de
gehoorzaamheid aan het gezag op te zeggen, wanneer
dat gezag niet voldoende of een slecht gebruik maakt
van zijnen invloed. Bangli weigerde dan ook onderhandelaars over den vrede naar Kloengkoeng te zenden.
Het Nederlandsche bestuur trachtte nu de strijdende
partijen tot een vergelijk te brengen en wist te bewerken,
dat alle vijandelijkheden werden gestaakt, waarbij de
invloed van den Dewa-Agoeng werd aangewend om
Dewa Manggis tot een wapenstilstand te bewegen.
Niet dan schoorvoetend ging deze daartoe over en hij
moet zich aldus hierover hebben uitgelaten : „Dat
„komt er nu van, dat ik mij met den Dewa-Agoeng
„heb verzoend. Ik oude vechthaan, moet mij nu laten
„welgevallen, dat mij door zulk een verdoemd kuiken
„(Bangli) een mijner beste kippen (Apoean) is weg„gekaapt. Had de Dewa-Agoeng mij niet weerhouden,
„dan zou ik dit kuiken reeds lang in de veeren hebben
„gezeten”. Hoe weinig lust Dewa Manggis er in had,
hij moest ten slotte er wel in toestemmen, dat Apoean
naar Bangli overging, toen de Dewa-Agoeng dien afstand
bewilligde, daarbij optredende als de vertegenwoordiger
van de rechten van Gianjar.
Het scheen dan ook, dat de vrede zou blijven gehandhaafd, en reeds had Bangli zijne troepen uit Apoean
naar huis gezonden, toen in Mei Gianjar zich weder
begon te weren ; allerlei vijandelijkheden op de grenzen
met Bangli werden gepleegd en het scheen, dat men
weder wilde trachten Apoean te heroveren. Bangli was
zelfs bevreesd, dat Gianjar een inval wilde beproeven,
waardoor het Batoerlandschap zou worden afgesneden
van het Zuiden. Deze plannen van Gianjar zouden
zeker niet het karakter van eene ernstige bedreiging
hebben gekregen, wanneer Bangli daarachter niet den
steun van Kloengkoeng had herkend. De Dewa-Agoeng
toch had geen voordeelen gehad van de zaak Apoean,
zooals die nu was geeindigd en men achtte het in die
dagen zeer waarschijnlijk, dat Bangli, zoo het offensief
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ware opgetreden, am ook andere landschappen dan
Apoean te nemen, zich de vereenigde troepen van Gianjar,
Kloengkoeng, Mengwi en Badoeng op den hals gehaald
zou hebben. De dubbelzinnige rol, die Kloengkoeng
heeft gespeeld en zijn streven om in troebel water te
visschen, hebben er zeker niet toe geleid, noch Kloengkoeng's verbond met Gianjar, noch zijn verhouding
tot Bangli te versterken. Vooral Gianjar bleef zeer verstoord, omdat de Dewa-Agoeng had toegestemd in den
afstand van Apoean aan Bangli.
In de eerste dagen van Augustus 1884 waagde Gianjar
nog een poging om Apoean te heroveren, doch na een
gevecht van twee uren moesten de aanvallers terugtrekken, waarbij een paniek ontaardde in een vlucht met
zooveel verwarring, dat de Gianjarsche troepen anderling op elkaar schoten, waardoor belangrijke verliezen
werden geleden. Den Bangliers vielen 40 geweren
200 lansen in handen, terwiji volgens de geruchten 60
dooden en 300 gewonden van Gianjarsche zijde vielen.
Na dezen mislukten aanval was Dewa Manggis overtuigd, dat Apoean niet te heroveren was. Wel deed hij
nog een aanval op de Zuidelijke Banglische stelling, doch
het bleek ook daarbij duidelijk, dat de Gianjareezen den
krijg moede waren en ten gevolge van de geleden nederlagen niet meer den moed hadden om ernstige gevechten
te beginnen, zoodat op het einde van 1884 van alle
vijandelijkheden werd afgezien en de troepen naar huis
werden gezonden.
De reeds vOOr en na de aansluiting bij Kloengkoeng
tegen het Gianjarsche vorstenhuis bestaande ontevredenheid bij hoofden en bevolking werd er door een en ander
niet beter op.
Zoo werd de positie van Dewa Manggis hoe langer hoe
slechter, ook omdat hij wel gevoelde, dat zijn bondgenootschap met Kloengkoeng op den duur de aanleiding
zou wezen tot steeds grootere voordeelen aan den DewaAgoeng, die er op uit was meer en meer uit het aan hem
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ondergeschikte welvarende Gianjar te eigen bate te
trekken.
De verhouding tot Kloengkoeng was er sinds het
beeindigen van de kwestie Apoean niet op v erbeterd ;
aan den eenen kant toch had Dewa Manggis grieven
tegen den Dewa-Agoeng, omdat deze in den afstand
van Apoean aan Bangli had berust, aan den anderen
kant was de Dewa-Agoeng geergerd, door het aanhoudende verzet van Gianjar tegen dien afstand, waardoor de Dewa-Agoeng die het had doen voorkomen alsof
Gianjar reeds in alle opzichten een deel van Kloengkoeng
uitmaakte, zijn valsche positie gevoelde met betrekking tot het gouvernement en de naburige Inlandsche
bestuurders. Dewa Manggis was trouwens nog steeds
weigerachtig gebleven den eed van trouw en onderworpenheid aan den Dewa-Agoeng of te leggen.
De minder goede verhouding tot Kloengkoeng zou
nog niet de oorzaak geweest zijn van de ernstige gebeurtenissen van Februari 1885, wanneer de inwendige toestanden van dien aard waren geweest, dat Dewa Manggis
steun had gevonden in zijn rijk zelf, hetzij in de trouw
van zijne poenggawa's, hetzij in de sympathie van het
yolk. Zulk een steun echter ontbrak te eenenmale ;
het verbond met Kloengkoeng en de strijd om Apoean
hadden ook de Gianjarsche inwendige toestanden verre
van verbeterd en de in 1883 bestaande binnenlandsche
verhoudingen waren steeds slechter geworden. Het middel om deze in zijn eigen voordeel te veranderen, dat
Dewa Manggis meende gevonden te hebben in het verbond met den Dewa-Agoeng, was nu een tweede dreigend
gev aar geworden en de positie van de Gianjarsche dynastie werd, hachelijk als zij was, geplaatst tusschen een
ontevreden yolk met slechtgezinde poenggawa's en een
op eigen voordeel belusten, ontstemden bondgenoot.
Eerst, wanneer eene geheele instorting van Gianjar zou
volgen, achtte de Dewa-Agoeng den tijd gekomen om
het loon voor zijn politiek volkomen in bezit te nemen.
Voor die instorting was slechis een stoot noodig. Had
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Kloengkoeng wel gezorgd, dat het gebouw van staat
in Gianjar zoo zwak mogelijk stand, eene directe aanleiding tot den val zou weder van binnen komen.
De politick van Dewa Manggis, die reeds gedurende
de laatste jaren onverantwoordelijk kon warden genoemd,
scheen tenslatte met blindheid geslagen. Het was als
meende de grijze, stijihoofdige vorst, het noodlot te
kunnen trotseeren door noch aan zijn yolk, noch aan
zijne hoofden ook maar jets toe te geven.
De poenggawa's die wisten, dat hun een nieuw bevel
om tegen Apoean op te rukken, wachtte, trachtten hun
invloed aan te wenden om den belastingdruk te erminderen en wilden dezen weder teruggebracht zien tot
die, welke op het yolk rustte gedurende den tijd toen aan
het hof de stem gold van K'toet Pasek, wiens binnenlandsche politick men weder gevolgd wilde zien. Dewa Manggis
wilde daarvan echter niet weten. Integendeel, toen
som,mige poenggawa's hem hierover kwamen spreken,
werden zij zeer onheusch door hunnen vorst bejegend
en met verwijten overladen, omdat zij Apoean niet hadden
weten te veroveren. En toen Dewa Manggis alzoo duidelijk had te kennen gegeven, dat van belastingvermindering geen sprake zou zijn, stelden deze, nu persoonlijk
beleedigde poenggawa's, aan wie de Dewa-Agoeng heimelijk zijn bijstand had toegezegd, zich aan het hoofd van
de beweging tegen den ouden vorst. Andere poenggawa's
sloten zich bij hen aan en de toestanden kregen nu een
zoo dreigend karakter, dat Dewa Manggis geen uitweg
meer zag en in wanhoop op 3 Februari 1885 zijn land
aan het gouvernement aanbood om daarover naar
goedvinden te beschikken, zij het met het verzoek het
zelf te mogen blijven regeeren. Het gouvernement
echter meende dat aanbod niet te mogen aannemen,
ook omdat het de vereeniging van Gianjar met Kloengkaeng Nroeger had bekrachtigd.
Fen zevental districten hadden intusschen de gehoorzaarnheid aan Dewa Manggis opgezegd ; zij werden door
Mengwische strijders namens den Dewa-Agoeng bezet
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en tegen een aanval door de partij van Dewa Manggis
in verdediging gebracht. Een aantal andere desa's werden
door Banglische troepen onder Dewa Made Raka,
's vorsten zwager, die zich ook bij de verdediging van
Apoean had onderscheiden, bezet. Dewa Made Raka
bedreigde zelfs de vorstelijke poeri met een aanval.
Een vreeselijk bloedbad, dat dan zeker het gevolg zou
zijn geweest, werd echter door het tijdelijk vertrek van
het hof naar de Kloengkoengsche grens en door den
invloed van den Dewa-Agoeng voorkomen, daar deze
zeer goed inzag dat, wanneer de poeri van den aartsvijand op deze wijze in handen van Bangli zou zijn
gevallen, dat rijk niet Licht te bewegen zou zijn geweest
die weder aan Kloengkoeng af te staan. De Dewa-Agoeng
van Kloengkoeng was dan ook op andere middelen
bedacht. Hij meende, dat zoolang de poenggawa's in
Gianjar nog een eigen vorst hadden, zij zich niet geheel
onderworpen zouden gevoelen aan Kloengkoeng en dat
ook de bevolking zich gemakkelijker het opdringen van
Kloengkoengsche grooten als poenggawa zou laten
welgevallen, wanneer zij gezonden werden door den
eenigen vorst van het vereenigd rijk KloengkoengGianjar. Bovendien bleef aan het Gianjarsche hof ook
nog een niet onbelangrijk deel van de uit dat rijk voortvloeiende inkomsten, welk deel den Dewa-Agoeng niet
onbegeerlijk toescheen. Dewa Manggis zou dus verwijderd
moeten worden. De Dewa-Agoeng, begeerig naar directe
voordeelen, liet het proces geen tijd, maar stuurde aan
op de verwijdering van het vorstenhuis uit Gianjar in
1885, pas twee jaren na de vereeniging met Kloengkoeng.
Op de middelen om daartoe te geraken behoefde men
niet kieskeurig te zijn en de gelegenheid deed zich spoedig
voor. Want ook in Gianjar zelf was de toestand voor
Dewa Manggis en de zijnen onhoudbaar geworden, mede
tengevolge van de intriges van Kloengkoeng. De algeheele onderwerping van Dewa Manggis aan den DewaAgoeng was noodzaak geworden en Kloengkoeng kon
de vrucht van zijn sedert eenige jaren gevolgde politiek
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plukken. Toen Dewa Manggis dan ook zijn tweeden
zoon naar Kloengkoeng zond om naar het heette, opheldering te vragen nopens den rol, die Kloengkoeng in de
Gianjarsche binnenlandsche onlusten had gespeeld en
wellicht ook om te polsen, hoe eene algeheele onderwelping van Dewa Manggis zou worden opgenomen, keerde
deze afgezant onverrichterzake terug met de opdracht
van den Dewa-Agoeng om aan zijnen vad-r mede te
deelen, dat hij, Dewa Manggis zelf, naar Kloengkoeng
moest komen. Deze voldeed aan die opdracht in goed
vertrouwen en hij begaf zich met vele zijner familieleden
en rijksgrooten op weg, doch werd, toen nauwelijks de
Kloengkoengsche grens was bereikt, gevangen genomen
en later naar Satria bij de hoofdplaats Kloengkoeng gevoerd, waar hem een poeri tot verblijf werd aangewezen.
Slechts aan de tijdige tusschenkomst van den resident
van Bali en Lombok hadden de Gianjarsche grooten
het te danken, dat zij daar niet zijn vermoord. In het
gevolg van Dewa Manggis bevonden zich ook de gebroeders K'toet en Made Pasek. De laatste overleed spoedig
na de gevangenneming, waarschijnlijk na zich met opium
te hebben. vergiftigd. Zoo had dan de Dewa-Agoeng
en het Gianjarsche vorstenhuis en een deel van Gianjar
in zijn macht. Ook de rijkssieraden vielen den Dewa
Agoeng in handen, doch een lontarblad genaamd „poetri
boemi" op het bezit waarvan hij veel prijsstelde, kon
hij niet machtig worden, daar Dewa Manggis beweerde,
dat het verloren was gegaan. De poeri van Gianjar
werd door den broeder van den Dewa-Agoeng beze
en het schijnt, dat het in den beginne in de bedoeling
van den Dewa-Agoeng heeft gelegen, het Gianjarsche
vorstenhuis weder te herstellen door een zoon van Dewa
Manggis als onderkoning van Kloengkoeng over Gianjar
aan te stellen aan het hoofd van eenige vertrouwde
poenggawa's. Kloengkoeng meende toch, dat het door
den overgang van het Gianjarsche hof en den afstand
van Gianjar in 1885 geheel meester was van den toestand en dat Gianjar nu in dezelfde verhouding was
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geraakt als voor 1849. Doch al ras Meek het, dat de
poenggawa's, die het eerst het openlijk sein tot den
opstand hadden gegeven van een geheel of gedeeltelijk herstel van het vorstenhuis niet wilden weten
en dat deze ieder voor zich naar de hoogste waardigheid in Gianjar dongen. Zij wendden zelfs al hun
invloed aan bij den Dewa-Agoeng, opdat de gevangen
vorstenfamilie ter dood zou worden gebracht. Wellicht
zou de Dewa-Agoeng aan dien drang nog gevolg hebben
gegeven om de Gianjarsche poenggawa's ter \Nine te
zijn en te vriend te houden als Badoeng en Tabanan
zich daartegen niet hadden verzet. De invloed van ons
bestuur te Boeleleng gaf echter den doorslag en de moord
had niet plaats. Namens Kloengkoeng werd het bestuur
over de nieuwe Gianjarsche wingewesten nu voorloopig
gevoerd door den oudsten zoon van den Dewa-Agoeng,
die zich in de poeri vestigde, doch reeds in December
van 1885 weder naar Kloengkoeng is teruggekeerd, omdat
hij zich daar niet veilig waande.
Dewa Manggis is in Kloengkoeng tot zijn dood geble
yen (in 1887). Kroonpretendent werd toen de oudste
zoon, Dewa Ngoerah Agoeng en herhaaldelijk kwam
van sommige poenggawa's in Gianjar het verzoek aan
den Dewa-Agoeng om dezen Dewa Ngoerah te vergunnen
naar zijn land terug te keeren, doch de Dewa Agoeng
stond dat niet toe. Het zou 1893 worden, alvorens de
geInterneerde vorstenfamilie Gianjar terugzag.
In de zes jaren, welke verliepen tusschen den dood
van Dewa Manggis en de restauratie bleef Zuid-Bali
het tooneel van al de onzekerheid, welke een haast
ongebreidelde politiek met zich brengt, een onzekerheid,
die immer tot onderlinge wrijving en botsing aanleiding
is. Natuurlijk werd het ongelukkige landschap Gianjar
het kind van de rekening. Nadat Dewa Manggis verwijderd
was, besloot Kloengkoeng de poenggawaschappen van
Gianjar die zich niet vrijwillig aan hem onderwierpen-,
met wapengeweld daartoe te dwingen. Doch, zelf niet
bij machte orde te brengen in den toestand van regee-
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ringloosheid en beroering, die na het vertrek van Dewa
Manggis was ontstaan, had de Dewa-Agoeng een bondgenoot noodig, die hij meende gevonden te hebben in
zijn zwager Dewa Gde Tangkeban, den vorst van Bangli.
Deze was tot zulk een bondgenootschap wel genegen,
want hij zag daarin een middel om zijnen erfvijand
Badoeng erger dan ooit afbreuk te doen en een deel van
dat land onder zijn bestuur te brengen, ofschoon zulks
niet in de bedoeling lag van den Dewa-Agoeng, die wel
de hulp van Bangli noodig had om een einde aan de
heerschende wanorde te maken, doch gaarne zelf alle
voordeelen van hun gezamenlijk optreden zou hebben
genoten.
De verbonden Banglische en Kloengkoen-sche legers
deden in de tweede helft van 1885 een inval in ZuidGianjar met het gevolg, dat sommige Gianjarsche hoofden vluchtten naar Mengwi, waar hun voorloopig onderkomen werd verleend. Kloengkoeng nam het door hen
verlaten gebied in beslag. De Banglische troepen rukten
op Haar de hoofdplaats Gianjar en veroverden bijna
geheel Zuid-Gianjar. Gedurende zeven jaren hield Bangli
deze landstreek bezet tot groote ergernis van Kloengkoeng, die niet kon verkroppen, niet bij machte te zijn,
Bangli die vruchtbare Gianjarsche districten te kunnen
ontnemen. Zoo was dan Gianjar bijna vernietigd ;
Kloengkoeng en Bangli speelden er eigenlijk de baas en
slechLs enkele poenggawa's onder wie die van Oeboed
wisten zich met goed gevolg staande te houden.
Aangezien overwinnen voor een Balische krijgsmacht
gelijk staat met plunderen, en overheerschen van een
tijdelijk veroverd land hetzelfde is als ten eigen voordeel
aanwenden, behoeft het geen betoog, dat het door Bangli
en Kloengkoeng bestuurde gedeelte van Gianjar in de
zeven jaren, dat het geexploiteerd is geworden, heel
wat heeft moeten verduren. In den oorlog was het vorstenerblijf te Gianjar bijna geheel verwoest ; het binnenerf
van de poeri werd met klapperboomen en pisangs beplant
en alles wat maar eenigszins vervoerbaar was aan beelden
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of houtsnijwerk en alles wat in de poeri of elders aan
begeerlijks wendaangetroffen werd naar Kloengkoeng
of Bangli vervoerd.
Toen het Kloengkoeng intusschen bleek, dat zijn
bondgenoot Bangli de door hem bezette streken zelf
ten eigen voordeel aanwendde, en dat de onder Kloengkoengschen invloed gekomen landschappen niet de
voordeelen afwierpen, die men zich had voorgesteld,
besloot de Dewa-Agoeng een nieuwe politieke zet te
doen, die in dit alles verbetering zou brengen. Hij had
daarom het volgende plan. Dewa Ngoerah, d zoon
van den in 1887 overleden Dewa Manggis zou in Gianjar
een grooten aanhang moeten zien te verwerven, hetgeen
hem wel gelukken zou, daar hoe 'angel hoe meer bleek,
dat verschillende hoofden in Gianjar zijn terugkomst
wenschten. Had hij het geheele vroegere rijk weder onder
zijn bevelen, dan zou hij, de telg uit het vroegere vorstengeslacht, de rechte persoon zijn om geheel Gianjar geheel
aan Kloengkoeng te verbinden. Weliswaar was daarvoor
noodig, dat Kloengkoeng's bondgenoot en zwager, de
vorst van Bangli, eerst door de Gianjareezen onder Dewa
Ngoerah tot den aftocht zou moeten worden genoodzaakt, doch dit schijnt bij den Dewa-Agoeng eene weinig
tellende omstandigheid te zijn geweest. Kloengkoeng
kon nu eenmaal niet verkroppen, dat Bangli voordeelen
trok uit een land, dat het weliswaar zelf had veroverd,
doch welke voordeelen Kloengkoeng zich gaarne zelf
zag toekomen. Door dit plan dacht Kloengkoeng nog
een ander doel te bereiken n.l. het bezit van de koffierijke landschappen van Mengwi, die zich onder den
zellstandig gebleven poenggawa van Oeboed in Gianjar
hadden gesteld ; zoo zou Kloengkoeng tegelijk zijn
invloedssfeer over een groot deel van Mengwi uitstrekken,
op welk landschap de Dewa-Agoeng reeds lang geaasd
had. De vrijlating van Dewa Ngoerah (Kloengkoeng
noemde het de „ontvluchting"), een daad van groote

trouweloosheid tegenover Dewa Gclê Tangkeban van
Bangli, bondgenoot en zwager van den Dewa-Agoeng,
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beloofde dus dezen prijs : volledige onderworpenheid
aan Kloengkoeng van : 1. — de onvolledig bezette landschappen, door Kloengkoeng van Gianjar genomen,
2. — het door Bangli bezette gebied ; 3. — de poenggawaschappen, die onafhankelijk hadden weten te blijven ;
4. — de zich daarbij aangesloten streken van Mengwi.
Dat alles naar welbehagen van den Dewa-Agoeng
bestuurd door zijn sujet en onderhoorige Dewa Ngoerah.
Zulk een prijs veroorloofde aan de Kloengkoengsche
politick de meest gewaagde en eigenaardige middelen.
Die, politick zou echter schipbreuk lijden. In den beginne
ging alles goed ; aan Dewa Ngoerah werd met zijn verwanten onder vow wendsel van ontvlucht te zijn, vergund naar Gianjar terug te keeren, op voorwaarden,
die tot bovengemeld doel moesten leiden en na de plechtige belofte afgelegd te hebben, in den vervolge den
Dewa-Agoeng hulde te zullen bewijzen en zijn land als
een onderdeel van Kloengkoeng te zullen beschouwen.
De rijksbestierder van Kloengkoeng, die de handelende
persoon in alles was, terwijl de Dewa-Agoeng achter de
schermen bleef, voorzag Dewa Ngoerah nog van het
hoogst noodige, een vorstelijke kris en sirihdoos, en deze
toog in den nacht van 19 op 20 Januari 1893 naar
Gianjar. Van hieruit schreef hij, wellicht op voorschrift
van diens rijksbestuurder den volgenden brief aan den
Dewa-Agoeng :
„Bij dezen deel ik U, Dewa-Agoeng, mede, dat ik mij
voor korten tijd van hier verwijder, teneinde mij naar de
vroeger aan mij behoorende, thans onder Uw bestuur
staande landschappen te begeven, aangezien aldaar
groote onrust heerscht. Indien ik die landschappen weder
vereenigd en tot rust gebracht heb, kom ik ten spoedigst
mijn opwachting maken, teneinde U te verzoeken mij te
beeedigen, opdat, indien ik in deze zaak niet oprecht
handel, de geheele zwaarte van den eed mij moge
treffen."
Uit dezen brief blijkt duidelijk des Dewa-Agoeng's
bedoeling : Dewa Ngoerah moest de versplinterde Gian4
0. E. XXI 1
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jarsche landschappen ten koste van Bangli weder vereenigen en tot rust brengen en zich daarna door den eed
aan hem, Dewa-Agoeng verbinden.
Het bericht van den terugkeer van Dewa Ngoerah
in Gianjar en de omstandigheid, dat hij daar grooten
aanhang verwierf, moesten natuurlijk wel in de eerste
plaats de aandacht trekken van Bangli. Het bestuur
van dat rijkje vroeg dan ook dadelijk opheldering aan
Kloengkoeng. Men vroeg : is Dewa Ngoerah met mede
weten van den Dewa-Agoeng naar Gianjar gegaan ?
Zoo ja, dan zou Bangli uit wraak voor de trouweloosheid
van Kloengkoeng, de bezette gebieden aan Dewa Ngoerah
afstaan teneinde hem zoo sterk mogelijk te doen zijn in
een strijd met den Dewa-Agoeng, die niet zou uitblijven.
Zoo neen, dus bij een werkelijke vlucht van Dewa Ngoerah zou Bangli trachten hem zooveel mogelijk afbreuk
te doen. Kloengkoeng gaf het diplomatieke antwoord,
dat de terugkeer van Dewa Ngoerah zonder medeweten
van den Dewa-Agoeng had plaats gehad en Bangli
besloot dus Dewa Ngoerah zooveel mogelijk tegen te
werken. Intusschen waren hoof den en bevolking Dewa
Ngoerah over het algemeen goed gezind en men achtte
zich gelukkig weder door een telg uit het eigen vorstenhuis te worden bestuurd. Dit is begrijpelijk, want al
staat de kleine man ook aan allerlei knevelarijen bloot,
deze strijden niet zoozeer tegen zijn rechtsbewustzijn,
wanneer zij uitgaan van de eigen vorsten, die met mate
van hun rnacht gebruik maken. Wanneer vreemde
overheerschers echter die knevelarijen tot het uiterste
drijven en de bezittingen van het yolk, kinderen, vee
en goed naar een vreemd vorstenpaleis doen voeren,
dan komt het Balische gemoed, dat overigens op dit
punt heel wat verdraagt, daartegen in opstand. De
positie van den kleinen man wordt trouwens onder
vreemde overheersching, dat is een exploitatie van alles
wat tot voordeel van den overheerscher kan worden
aangewend, dikwijls hachelijk.
Al de poenggawa's, ook die, Welke onafhankelijk
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waren gebleven, waren met Dewa Ngoerah's terugkomst
ingenomen en hem welgezind ; zij wenschten niets liever
dan hun gebied een deel te zien uitmaken van het nieuwe
rijk Gianjar onder bestuur van Dewa Ngoerah, evenals
dat vroeger het geval was geweest met het Gianjar van
tien jaren geleden onder Dewa Manggis.
De verwachtingen van Dewa Ngoerah werden dan ook
niet beschaamd ; nauwelijks was hij teruggekeerd of de
hoofdplaats en al de poengawaschappen in den omtrek,
sloten zich bij hem aan en na enkele maanden was geheel
Gianjar van vOOr 1883 weder onder bestuur van Dewa
Ngoerah, behalve enkele desa's, die nog aan Bangli
en Kloengkoeng , bleven. Doch zijn gebied werd verm.eerderd met de Mengwische landschappen, die zich tij dens
de inlijving hadden aangesloten bij de onafhankelijk
gebleven poenggawaschappen van Gianjar.
Het besluit van Bangli om. Gianjar zooveel mogelijk
afbreuk te doen kwam niet tot uitvoering ; Bangli
vergenoegde zich met enkele grenslandschappen, waarop
het vanouds beweerde recht te hebben.
under doze omsta.ndigheden dacht Dewa Ngoerah er
niet aan, zijne bij de invrijheidstelling aan Kloengkoeng
wellicht gedwongen gedane beloften gestand te doen.
Hij kon dat in zeker opzicht niet doen, omdat hij de
toestanden in Gianjar niet beheerschte, maar omdat
die toestanden hem de baas waren, met name de macht
van sommige poenggawa's, die van toenadering tot
Kloengkoeng niet wilden weten. Hij verzuimde dan ook
niet, dadelijk na zijn terugkeer in Gianjar brieven te
schrijven aan de bestuurders van de rijkjes met welke
zijn land niet in oorlog was geweest. In die brieven getuigde hij zijn vriendschap en sprak hij den wensch uit,
dat de verhouding dezelfde zou zijn als onder de
regeering van wijlen zijn vader.
Badoeng en Tabanan, als immer een van zin, beantwoordden die brieven op vriendschappelijke wijze, al
sprak het vanzelf, dat bij eerstgenoemd rijk van feitelijke
hulp geen sprake kon zijn, omdat dit tot ongenoegen
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met den Dewa-Agoeng zou hebben geleid. Dat het Tabanan een doom in het oog was, dat de door hem en zijnen
bondgenoot Badoeng beoorloogde Mengwische rijksgrooten bescherming hadden gevonden bij den poenggawa van Oeboed in Gianjar en met hem onder het
bestuur van Dewa Ngoerah waren gekomen, behoeft
geen betoog. Doch, men zag in Tabanan zeer goed in,.
dat hieraan niet veel te doen was, aangezien de gezindheid van de bevolking aan de zijde van Oeboed en
Gianjar was.
Het door Dewa Ngoerah aan den bestuurder van
Karang Asem gerichte schrijven hield mede het verzoek
in om zich ,onder bescherming te mogen stellen" van
dat landschap en van Selaparang (d. i. Lombok). Nadat
de bestuurder van Karang Asem daartoe de noodige
machtiging van zijnen opperheer van Lombok had verkregen, werd in gunstigen zin op dat verzoek beschikt.
Van een goede verhouding tusschen Bangli en Gianjar
kon geen sprake zijn na hetgeen er in de laatste jaren
was voorgevallen en zoolang Bangli nog Apoean, waarop
het beweerde vanouds recht te hebben, bezet hield.
Doch de vijandschap van Bangli bracht niet mede, dat
tot een verheffing van Dewa Ngoerah tot radja ernstige
bezwaren bestonden, waarschijnlijk ook wel om deze
reden, dat Bangli niet genegen was Kloengkoeng nog
verder ter wille te zijn, nu dat land zulk een trouwelooze
politiek had gevolgd.
De verhouding tot Kloengkoeng was natuurlijk slecht,
nu dat rijk zijn slim overlegde plannen zag falen. Het
wapen, dat de Dewa-Agoeng tegenover Bangli had willen
gebruiken, had zich nu tegen hemzelven gekeerd.
Ook aan den resident van Bali en Lombok werd door
Dewa Ngoerah kennis gegeven, dat hij in Gianjar was
teruggekeerd, en hij verzocht dan ook evenals zijn vader
door het gouvernement als vorst van Gianjar te worden
erkend. Hij had het laten voorkomen alsof hij werkelijk
ontvlucht was, door de mindere waakzaamheid zijner
Kloengkoengsche bewakers, doch aangezien het duidelijk
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gebleken was, dat zijne loslating slechts een list was
geweest van den Dewa-Agoeng, kon aan deze onware
voorstelling van zaken geen geloof worden gehecht.
Nadat was gebleken, dat de poen ggawa's van het vroegere
Gianjar hem als vorst wenschten en de volksstemming
en de gezindheid van de meeste Balische vorsten zich
daarbij aansloten of tenminste zich daartegen niet verzetten, bestond bij de regeering van NederlandschIndie geen bezwaar tegen de erkenning van Dewa
Ngoerah als bestuurder van Gianjar. Bovendien scheen
zijn spoedige erkenning de eenige weg om de na zijn
terugkomst weder ingetreden toestand van orde en rust
te bestendigen. Op den 20en November 1893 werd door
Dewa Ngoerah, die nu voortaan Dewa Pahang zou
heeten, evenals zijn voorvader, met wien het politiek
contract van 1849 was gesloten, een akte van verband
geteekend en hij werd toen onder nadere goedkeuring
van de Regeering als Vorst van Gianjar erkend en
bevestigd.

De geschiedenis van Dewa Manggis, zooals die hier is
weergegeven aan de hand van rapporten uit dien tijd van.
Bali en de koloniale verslagen, geeft een inzicht in de Inlandsche politick, zooals die gedurende eenige jaren haar
spel speelde, zonder dat van een overwegenden invloed
van het Nederlandsche bestuur sprake was. Deze geschiedenis schijnt leerzaam, vooreerst omdat wij daaruit
gaan kennen een Inlandsch vorst in zijn macht en onmacht door de invloeden, welke hem tijdelijk beheerschten, m,aar ook, omdat zij het haast ongebreidelde
gedrag van Inlandsche bestuurders in hun onderlinge
verhouding laat zien. Haast ongebreideld, want al mocht
de mogendheid uit het Westen, waarvan een bestuurszetel te Boeleleng was, soms met opgeheven wijsvinger
een dreigend gebaar maken, en al mocht als laatste
redmiddel bij het zinken van het Inlandsche schip van
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staat soms aan het Nederlandsche bestuur worden
gedacht, veel meer dan een gebaar en een soms gewenschte
toevlucht in den nood was dat bestuur toen ter tijd niet,
omdat het als middelen voor zijn invloed niet anders
had dan brieven en een ander stuk papier, het politieke
contract. Wat veelal het zwaarst gold, was de persoonlijke invloed van een ambtenaar, die door kennis van de
taal en van land en yolk een gewillig oor bij de Inlandsche bestuurders vond.
Die tijden zijn nu voorbij ; in Zuid-Bali wordt sedert
eenige jaren direct bestuur door de Nederlandsche ambtenaren uitgeoefend. Het is echter uit, een oogpunt van
kennis van het yolk merkwaardig van de staatkunde
der bijna geheel aan zich zelf overgelaten rijkjes kennis
to nemen, omdat zij een kijk geeft op de moraliteit, die
bij het voeren van die staatkunde den toon aangeeft.
De Inlandsche geschiedenis als kenbron van het yolkskarakter kan soms met vrucht geraadpleegd worden
in de oude historian, welke door Inlanders zelf zijn opgesteld en die, opgesmukt als zij zijn met inheemsche
volksverhalen, naast de min of meer juiste geschiedkundige gegevens, soms belangrijke ethnographische
bijzonderheden bevatten. Maar niet minder verdient
de aandacht de Inlandsche geschiedenis, zooals wij die
nog voor weinige jaren hebben kunnen zien afspelen
in sommige gedeelten van den Indischen Archipel, waar
de Nederlandsche politieke invloed toen nog zoo gering
was, dat haast kan worden gesproken van zuiver Inlandsche verhoudingen en zuiver Inlandsche beweegredenen,
welke op die verhoudingen van invloed waren. De vraag
is, of uit een oogpunt van geschiedenis en volkenkunde
de aldus waargenomen en geboekstaafde feiten en gegevens niet van meer waarde zijn, dan die welke worden
aangetroffen in de inheemsche geschiedverhalen. Want
ook, wanneer bij een hechte vestiging van ons gezag
die degelijker kennisneming van de Inlandsche toestanden mogelijk maakte, blijken mocht, dat de vroegere
waarneming uit de verte sommige details niet geheel
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juist deed zien, dan heeft men toch de waarborg, dat de
hoofdzaken van de Inlandsche geschiedenis door een
boven de Inlandsche partijen staanden geschiedschrijver
zijn waargenomen, die verder kon zien dan een Inlander,
welke te midden van een deel der gebeurtenissen stond.
Wanneer — de geschiedenis van het eiland Bali in de
laatste jaren bewijst het — er bij den landsheer geen
onderscheid in rechtspositie meer bestaat tusschen de
onderdanen van Kloengkoeng en die van Gianjar, en
wanneer dat onderscheid zelfs verdwijnt over een geheel
eiland of een reeks van eilanden, dan wordt voor den
Inlander niet alleen de geographische horizon uitgebreid, maar dan wordt ook de gezichtseinder der menschelijkheid verwijd. Ziedaar een van de zedelijke vruchten van de vestiging van ons bestuursgezag, ons daadwerkelijk gezag in de buitengewesten van de laatste
dertig jaren. Niet meer aan de grenzen van elk landschap
of aan de kusten van elk eiland eindigt de gemeenschapsidee ; de politieke saamhoorigheid wijst naar den zetel
van den Landvoogd over geheel Nederlandsch-Indic
en naar het land in het Westen, dat de verantwoordelijkheid voor een goeden gang van zaken en voor de bescherming van alien in den lande draagt. Die politiek is dan
ook niet alleen uit een oogpunt van gezagsuitoefening
te waardeeren, maar tevens als bevorderende humaniteitsbegrippen, die eerst recht al het gewicht van de in
vollen omvang gedragen verantwoordelijkheid doen gevoelen. En dit temeer, omdat de Inlandsche geschiedenis,
die als alle geschiedenis het beeld geeft van den strijd
tegen dwaling, vooroordeel, bijgeloof en zelfzucht, voor
den goeden verstaander aangeeft in welke opzichten
het Europeesch bestuur het winnen moet van het vroegere
Inlandsche regeeringsbeleid, dat vorige tijdperken te
zien gaven. Het Nederlandsche bestuur moet het winnen,
moet beter zijn dan het voorafgaande, niet alleen inderdaad, niet alleen in onze oogen, maar vooral ook in de
waardeering van den Inlander. Aan den eenen kant —
waar het geldt mogelijke vermijding van kwetsing van
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Inlandsch eergevoel en rechtsbewustzijn en godsdienstige
opvatting kan men de leiding onvoelbaar wenschen,
aan de andere zijde moeten maatregelen ten goede tot
aansluiting voeren en tot waardeering vow- den nieuwen
toestand. Een dergelijk proces kan gunstig verloopen,
als het met beleid en vooral met geduld, wat niet zeggen wil zwakheid, inwerkt op de aloude verhoudingen
en denkbeelden.

OVER DE RUIMTE
DOOR

J. D. VAN DER WAALS Jr.

De algemeene relativiteitstheorie van Einstein heeft
zeer de aandacht getrokken, en dat niet alleen onder
vakgeleerden op het gebied der natuurkunde. Herhaaldelijk zag men in kranten en tijdschriften van deze theorie
melding gemaakt en trof men pogingen aan, ook de nietvakkundige lezers met den inhoud der theorie te doen
kennis maken. En lezingen over dit onderwerp trokken
altijd een groot aantal aandachtige hoorders. Ongetwijfeld werden de vakgeleerden door geheel andere
eigenschappen der theorie aangetrokken dan het grootere
publiek. Wat hen aantrok was, naast de stoutheid der
denkbeelden en de ijzeren consequentie bij de ontwikkeling daarvan, voor een groot deel ook de schoonheid
der mathematische ontwikkelingen. En, wat in die
mathematische formules te lezen staat, is, volgens een
treffende uitspraak van Prof. Ehrenfest, niet in gewone
woorden te verklaren, evenmin als het mogelijk zou
zijn in gewone woorden nit te leggen, wat Beethoven
ons zegt in de klanken van zijn symphonieen.
Het is hier mijn bedoeling niet den inhoud der algemeene relativiteitstheorie uiteen te zetten. 1k wil er
hier alleen op wijzen, dat Einstein's beschouwingen
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onze aandacht weer gevestigd hebben op het vraagstuk
van de eigenschappen der ruimte, welke kwestie echter
natuurlijk ook afgezien van de algemeene relativiteitstheorie van belang is. Men kan Einstein's theorie voor
een groot deel formuleeren door te zeggen, dat de ruimte
niet „vlak" is doch „gekromd", met andere woorden,
dat zij niet de eigenschappen bezit, die door Euclides
aan Naar zijn toegeschreven en die wij in onze op school
gebruikte meetkundeboeken uiteengezet vinden. Aan
iemand, die het in de wiskunde niet verder gebracht
heeft, dan noodig is voor het eindexamen eener H. B. S.
of gymnasium zal zulk een uitspraak min of meer wonderspreukig toeschijnen. Doel van dit opstel is aan te geven
in welken zin die uitspraak kan toegegeven worden — en
in welken zin niet.
ITet komt mij voor, dat de kwestie aangaande de
eigenschappen der ruimte min of meer compromittant
voor de wetenschap is. Er worden hierover namelijk
zeer verschillende meeningen geuit. Op zichzelf is dit
natuurlijk geenszins compromittant. Niemand zal het
den beoefenaars van een wetenschap kwalijk nemen,
wanneer zij tot verschillende uitkomsten komen. Maar
minder gunstig wordt ons oordeel over de strijdende
partijen, wanneer blijkt, dat er eigenlijk geen verschil
in meening bestaat, doch slechts een verschil in nomenclatuur, en dat met een beetje goeden wil en wat meer
oplettendheid voor elkanders bedoeling de strijd had
kunnen vermeden worden. En iets dergelijks lijkt mij
grootendeels het geval te zijn met de kwestie aangaande
de ruimte. Ik zeg grootendeels, want niet ieder verschil
op dit gebied kan aan een dergelijk misverstand worden
toegeschreven. Ook na het opheffen daarvan blijft nog
een reeel verschil in opvatting bestaan. Ik hoop in het
vervolg duidelijk te makers, in hoeverre mijns inziens
het een en in hoeverre het ander het geval is. Ik zal daartoe uitvoerig moeten zijn. Ik hoop, dat niet zal geoordeeld worden, dat ik uitvoeriger ben dan noodig is om
van de woorden tot de begrippen door te dringen.
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De stand van het debat komt mij voor met het volgende fictieve geval groote overeenkomst te vertoonen.
Stel u voor, dat er een land N. is waar onze gewone
wilde roosjes (rosa canina) voorkomen maar geen enkele
gekweekte rozensoort en ook niet onze wilde duinroosjes
(rosa pimpinellifolia) die geel zijn. Het yolk in dat land
zal een taal hebben ; laten wij denken, dat zij de bedoelde
bloemen „roos" noemen. Dan kunnen zij zeggen, dat
rozen „rose" van kleur zijn. In hun taal immers dragen
alleen de hun bekende bloemen den naam „roos". Stel
u nu voor, dat in dat land een botanicus opstaat, die
het begrip „rosaceen" vormt, voor een familie van
planten, waartoe behalve de rozen nog vele andere
planten behooren, die met de rozen een aantal botanisclit,
kenmerken gemeen hebben, o.a. het bekende zilverkruid (potentilla anserina), dat met gele eenigszins op
boterbloemen gelijkende bloemen bloeit. En denk nu,
dat de botanicus die familie niet „rosaceen" maar eenvoudig „rozen" noemt, en dat zijn aanhangers beweren
„rozen kunnen ook geel zijn". Deze bewering wordt
tegengesproken door de N.-landers wier rozen alle rose
zijn. Indien de botanici nu antwoorden — het alieen
juiste antwoord — „gij hebt volkomen gelijk : uw
rozen zijn rose ; wij spreken echter niet gewoon N-landsch
maar een botanische vaktaal en onder hetgeen daarin
roos heet komen ook gele bloemen voor", dan zou er
waarschijnlijk geen conflict ontstaan. Maar indien zij
antwoorden : „Neen, dat rozen alleen rose zouden zijn
is een verouderd vooroordeel, wij met onze veel ruimer
blik hebben ontdekt, dat rozen ook geel kunnen zijn",
dan is het conflict geboren.
Wanneer wij nu de kwestie van de ruimte met deze
rozenkwestie vergelijken moeten wij voorzichtig zijn.
Het invoeren van de familien volgens het natuurlijke
stelsel en daarmee van het uitgebreide rozenbegrip kan
voor de botanische we tenschap van zeer groot belang
zijn ; wij moeten het misschien als een wetenschappelijke
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praestatie van zeer hoogen rang beschouwen. Maar door
dit te erkennen wordt de uitspraak : „Wij hebben ontdekt, dat rozen ook geel kunnen zijn", niet gerechtvaardigd. Anders wordt het, wanneer wij een eenigszins
gewijzigd geval stellen. Laten wij denken, dat in N. niet
een botanicus maar een reiziger opstaat, die een naburig
land bezoekt en daar de gele duinroosjes vindt. Deze
gelijken zoozeer op de bloemen, die hij gewoon is rozen
te noemen, dat hij er onmiddellijk een gele varieteit
van de rozen in ziet. Als hij thuiskomt, zal hij beweren
gele rozen ontdekt to hebben, en niemand zal hem
daarin tegenspreken. Toch gelijken de twee gevallen
zeer veel op elkaar. In beide wordt het later mogelijk
van gele rozen te spreken, wat vroeger niet het gev al
was, en in beide komt dat eenvoudig daardoor, dat
men gele bloemen, die men vroeger niet „roos" noemde,
later wel zoo noemt.
De lezer moge in het vervolg zelf uitmaken met welk
van de twee gevallen zijns inziens de kwestie aangaande
de eigenschappen der ruimte de nauwste analogie vertoont.
Na deze voorbereiding willen wij tot de beschouwing
van het ruimte-begrip overgaan. Ook dit begrip is natuurlijk ouder dan de wetenschap. Alle voorwerpen waarmee
wij in aanraking komen en ook onze eigen lichamen
bestaan in de ruimte en bewegen zich daar in. Slechts
het medium 1), waarin die lichamen zich bevinden, zal
ik in het vervolg ruimte, soms ook 0. R. (oorspronkelijke
ruimte) noemen. Wanneer ik ouder ruimte iets anders
versta — wij zullen zien, dat de wiskundigen veelal
van een ander ruimte-begrip spreken — zal ik dat er
nadrukkelijk bij vermelden, of van de W. R. (wiskundige
1) Met het woord „medium" wil ik volstrekt niet iets materieels
uitdrukken. 1k weet echter geen ander woord, waaronder de ruimte
gesubsumeerd zou kunnen warden. Misschien is het beter ieder zelfstandig naamwoord te vermijden en alleen te zeggen : „dcitgene,
waarin de lichamen zich bewegen enz."
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ruimte) spreken, tenzij de bedoeling uit het verband
voldoende duidelijk is. Het bestudeeren dezer 0. R.
is het oorspronkelijk doel der meetkunde.
Bij dit bestudeeren zal ik echter nog twee elementen
onderscheiden :
le. Het opsporen van de elementaire eigenschappen
der ruimte.
2e. Het nagaan welke figuren in de ruimte mogelijk
zijn en welke eigenschappen deze bezitten.
Onder le valt dus alleen het opstellen der axioma's,
onder 2e de geheele verdere meetkunde. Aileen het onder
2e bedoelde zal ik wiskunde noemen. De meetkunde
beschouw ik dan als een tak van toegepaste wiskunde
evenals bijvoorbeeld de mechanica en de kansrekening.
In alle drie moet men eerst de principes opstellen —
de axioma's aangaande ruimte, de principes der mechanica, de gevallen van gelijke kans — en daarna y ang L
eerst de toepassing der wiskunde aan am uit deze elementaire en algemeene gegevens meer samengestelde of
bijzondere gevallen af te leiden. Ten slotte verlaat men
eigenlijk weer het gebied der wiskunde, wanneer men de
verkregen oplossingen der wiskundige vraagstukken
interpreteert als eigenschappen van figuren in de ruimte,
als bewegingswijze van inechanische toestellen of als
kansen van mogelijke gebeurtenissen.
Zeer duidelijk is dit procêdê bij de door Descartes
ingevoerde analytische meetkunde. Descartes merkte
op, dat, wanneer men in de ruimte drie onderling loodrechte vlakken aanbrengt, (bij voorbeeld de vloer en
twee aan elkander grenzende zijwanden van een vertrek) een punt geheel bepaald is door zijn afstanden
tot die drie vlakken (die dan in sommige gevallen negatief
worden geteld). Een punt kan nu door die drie afstanden,
die men dan coOrdinaten noemt, gerepresenteerd worden
en door berekeningen met die coOrdinaten kan men
allerlei meetkundige stellingen afleiden.
Nu waren het echter wiskundigen, die zich met deze
onderzoekingen bezig hielden. Hun interesseerde alleen
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of althans in hoofdzaak de wiskundige kant van de
zaak. Zij kwamen tot het inzicht dat van het punt uit
de 0. R. in hun wetenschap eigenlijk niet anders voorkomt dan zijn drie coOrdinaten, dat wil zeggen de drie
getallen, die den stand ervan bepalen. En zoo kwamen
zij ertoe in hun wetenschap te definieeren : de combinatie
van drie getallen noem ik een punt. Het geheel van alle
mogelijke dergelijke combinaties noem ik een (drie
dimensionale) ruimte. Het is duidelijk, dat zij hierdoor
aan de woorden punt en ruimte een geheel nieuwe beteekenis geven en dat men over die begrippen sprekende
zich daarvan goed rekenschap moet geven. De tafel,
waaraan ik zit te schrijven staat in de ruimte. In „het
geheel van alle combinaties van drie getallen" staan
alleen getal-combinaties zooiets als een tafel komt
daarin niet voor.
Dat een zoo gedefinieerd M. P. en M. R. geheel jets
anders zijn dan een 0. P. en een 0. R. is den wiskundigen
niet verborgen gebleven. Zoo zegt de bekende mathematicus H. Weyl in zijn boek „Raum, zeit, materie" „dasz
. . . aufs deutlichste hervortritt, wie wenig die Mathematik Anspruch darauf machen kann, das anschauliche
Wesen des Raumes zu erfassen : von dem, was den Raum
der Anschauung zu dem macht, was er ist in seiner
ganzen Besonderheit und was er nicht teilt mit „Zustande
von Rechenmaschinen" 1) . . . enthdlt die Geometrie
nichts ... da unsere begrifflichen Theorien nur im stande
sind, das Raumwesen each einer Seite hin, noch daze
seiner oberfldchlichsten und formalsten, zu erfassen."
Het komt mij vow , dat deze uitspraak van Weyl geheel
juist is alleen had hij zich nog iets sterker kunnen uitdrukken en had hij kunnen zeggen, dat de wiskundige
als zoodanig van de ruimte niets afweet.
Ik zou dit weer door een analoog geval willen toelichten.
Stel u voor, dat er een schilderijen-verzameling is be1) Voorbeeld van een andere grootheid die evenals het punt door
een getal-combinatie wordt vastgelegd.
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staande uit 217 schilderijen. En nu is er iemand, die deze
schilderstukken niet gezien heeft en die van het bestaan
der collectie nooit heeft gehoord. Maar hij kan wel tot
217 tellen. Zoudt gij nu zeggen dat hij het wezen der
collectie „nach der formalsten Seite hin erfassen kOnnta"
of dat hij er niets van af vvist ? Waarschijnlijk het laatste.
En eigenlijk is de verhouding van den mathematicus
tot de ruimte volkomen eender. Hij ke pt getal-combinaties, waarmee, nu ja allerlei dingen te nummeren zijn
en onder deze ook de punten der ruimte. Maar meer
weet hij van deze niet af.
De mathematici zijn bij deze verandering in de beteekenis van het woord ruimte niet blijven staan. Na de
verandering in het begrip te hebben aangebracht hebben
zij het begrip uitgebreid. Voor hun heeft het getal (hie
niets voor boven ieder ander geheel getal, en liever dan
zich tot drie dimensies te bepalen breidden zij hun
definitie uit : „Een combinatie van n getallen noem ik
een punt. Het geheel van al dergelijke combinaties
noem ik een n-dimensionale ruimte" 1).
anneer eenmaal het begrip der W. R. is uitgevoerd,
lijdt het geen twijfel, of een dergelijke uitbreiding
van dat begrip is volkomen gerechtvaardigd en be teekent
een groote aanwinst voor de wiskunde. En wanneer de
mathematici steeds zoo gedefinieerd hadden, wat zij
ander een n-dimensionale ruimte verstaan, zou ook
niemand daar bezwaar tegen gehad hebben. Aileen had
misschien twijfel kunnen rijzen of de naam „ruimte"
voor het nieuwe begrip gelukkig gekozen was. Maar
ongelukkig hebben de wiskundigen zelf aanvankelijk
I jet duidelijk begrepen wat zoo'n n-dimensionale ruinite
eigenlijk was. Zij hebben niet dadelijk opgemerkt dat
bun ruimtebegrip jets geheel anders was dan dat van
1) Historisch is dit niet geheel juist. Het begrip „meer dimensionale ruimte" is ingevoerd, vOOrdat zoo duidelijk was gedefinieerd,
wat de wiskundige ander punt en ruimte verstond. Maar principieel
maakt dat geen verschil.
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de voorstelbare 0. R. En om bijvoorbeeld een vierdimensionale ruimte te rechtvaardigen hebben zij gemeeDd
zich op mogelijke voorstellingen te moeten beroepen.
„Het is waar, wij kunnen ons zoo iets niet voorstellen",
zeiden zij, „maar mogelijk bestaan er wezens, die dat
wel kunnen." Om dat te illustreeren fingeerden zij wezens,
die wel is waar in een driedimensionale ruimte leven,
doch zelf slechts vlakke figuren zijn, en die bovendien
genoodzaakt zijn gedurende hun leven voortdurend in
een bepaald oppervlak te blijven. Deze „vlaklanders"
zouden slechts van vlakke figuren k-nnis hebben. Zij
zouden zich — aldus werd beweerd — slechts vlakke
figuren, dat wil zeggen een tweedimensionale ruimte
aldus
kunnen voorstellen. Nu zou het denkbaar zijn
ging men voort dat er wezens waren, die tot ons zich
verhielden, als wij tot de vlaklanders. Dezen zouden dan
een vierdimensionale ruimte kennen. Hun voorstellingen zouden in een vierdimensionale ruimte verloopen.
Het is duidelijk hoe weinig ad rem deze beschouwingen.
zijn. In de eerste plaats zijn dergelijke vage mogelijkheden — zoo men ze zoo althans nog wil noemen —
geen fundament voor een zoo soliede wetenschap als
de meer-dimensionale rneetkunde. En bovendien zijn
zij geheel onnoodig. Heeft men eenmaal ingezien, dat
een mathematisch gedefinieerde ruimte een getallensysteem is en dus iets geheel ongelijksoortigs met de
ruimte, waarin wij leven, dan heeft het beroep op een
eventueel mogelijke voorstelbaarheid van een vierdimensionale ruimte geen zin meer. Het komt mij dan ook
voor, dat de fabel van „Vlakland" niets anders heeft
gedaan dan de kwestie embrouilleeren, en dat hoe gauwer
zij vergeten wordt, hoe beter.
Om het uit de label der vlaklanders blijkende misverstand to ontgaan ware het misschien beter geweesi,
zoo men een andere nomenclatuur had ingevoerd. Men
had een combinalie van respectievelijk 1, 2, 3, enz.
getallen, in plaats van het een punt to noemen, met den
naam monoplet, duplet, triplet, enz. kunnen aanchiden
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en het geheel van al zulke combinaties met panmonoplet,
panduplet, pantriplet, enz. Tenslotte had men deze
namen ook kunnen toekennen aan de zaken, die met
die getalcombinaties genummerd kunnen worden en,
bijvoorbeeld kunnen zeggen: een lijn, de tijd, de temperatuurschaal (d. . z. het geheel van alle mogelijke
temperaturen) zijn panmonopletten ; een vlak, de mogelijke thermodynamische toestanden van een enkelvoudige stof (die bepaald wordt door twee getallen voorstellende de temperatuur en den druk) pandupletten ;
de ruimte, de mogelijke thermodynamische toestanden
van een binair mengsel (die behalve door temperatuur
en druk door een derde getal : de samenstelling van het
mengsel bepaald wordt) pantripletten ; terwip de mogelijke aanvangstoestanden van een bewegend punt in
de ruimte, gegeven door de drie aanvangscoordinaten
en drie snelheidscomponenten een pansexuplet vormen.
In plaats van hiervan te spreken heeft men gekozen te
spreken van 1, 2, 3, 6 dimensionale ruimten. Men had
natuurlijk evengoed kunnen spreken van 1, 2, 3, 6 dimensionale tijden of temperaturen. De eigenschappen van.
de 0. R. worden natuurlijk door het felt, dat men gekozen heeft van meerdimensionale ruimten te spreken in
plaats van van panmultipletten. in het minst niet veranderd. En er is niet meer aanleiding te spreken van
ruimtevoorstellingen met meer dan drie dimensies,
dan van temperatuur-aanvoelingen van meer dan èèn.
Ik wil hiermee niet zeggen, dat het mij beter was
voorgekomen, dat men inderdaad de multipletten-nomenclatuur had ingevoerd. Met voldoende oplettendheid
is misverstand toch wel te voorkomen en de ruimtenomenclatuur stelt een groot aantal woorden ter beschikking, die, hoewel zij in letterlijken zin eigenlijk alleen
beteekenis voor de ruimte hebben, toch ook bij wijze
van analogie op de panmultipletten kunnen worden
toegepast en die daardoor een „quasi-voorstelling" in
het leven roepen, waardoor de studie der panmultipletten
veel overzichtelijker wordt.
0. E. XXI 1
5
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Thans moet ik melding maken van nog een ander
ruimte-begrip in de wiskunde ingevoerd, namelijk dat
van niet-Euclidische ruimte. Men verstaat daaronder
een „ruimte", die wel drie afmetingen heeft — men
kan trouwens ook van niet-Euclidische ruimten van
minder of meer dan drie afmetingen spreken maar
die toch andere eigenschappen zal hebben dan de gewone
ruimte onzer meetkunde-leerboeken er zullen andere
axioma's voor gelden dan de door Euclides opgestelde
en tengevolge daarvan zal de meetkunde erin een andere
zijn. Met name zal het parallellen-axioma niet gelden,
en kan men bijvoorbeeld een niet-Euclidische meetkunde
opstellen v'oor een ruimte, waarin men aanneemt, dat
door een punt buiten een gegeven rechte lijn nooit een
lijn parallel aan de gegeven lijn is te trekken.
Wanneer men zich tot tweedimensionale ruimten,
d. w. z. tot vlakken bepaalt, is het verschil gemakkelijk
duidelijk te maken : een plat vlak is Euclidisch, een
gebogen oppervlak, bijvoorbeeld een bol niet. Voor de.
figuren in een plat vlak en voor die op een bol gelden
dan ook verschillende meetkundige stellingen, waarvan
wij in het vervolg een voorbeeld zullen tegenkomen
Men zou nu kunnen trachten een denkbeeld te geven
van een niet-Euclidische driedimensionale ruimte door
te zeggen, dat zij zich verhoudt tot de ons uit de gewone
meetkundeboeken bekende Euclidische ruimte als een
gebogen oppervlak tot een plat vlak.
Maar door een dergelijke uitspraak zou de ware aard
van zulk een „ruimte" toch niet volkomen duidelijk
worden gemaakt. Om haar zoo duidelijk mogelijk te
maken zal een kleine uitweiding noodig zijn, waarbij
zelfs van een enkele formule wordt gebruik gemaakt.
1k meen echter, dat die formules zoo eenvoudig zijn,
dat zij niet tot moeilijkheden bij de lectuur zullen aan1) Eigenlijk geldt voor sommige gebogen oppervlakken dezelfde
meetkunde als voor het platte vlak, bijvoorbeeld voor den cylinder.
Zulke gebogen oppervlakken worden ook als Euclidisch beschouvvd.

OVER DE RUIMTE.

67

leiding geven. Laten wij ons weer de drie Carthesiaansche
coOrdinaat-vlakken voorstellen, waarvan wij boven
spraken, en laten wij het punt, waar zij elkaar alle drie
ontmoeten 0 noemen. Zij verder r de afstand van een
willekeurig punt tot dit punt 0 terwip x, y en z de cotirdinaten van het willekeurige punt voorstellen. Een
eenvoudige toepassing van de stelling van Pythagoras
leert dan dat
x2 + y2 + z2 = r2.
Neemt men nu voor r een bepaalde waarde, bijvoorbeeld 7, dan ziet men, dat de vergelijking
x2 + y2 + z2 = 49
een vergelijking is, waaraan de coOrdinaten van alle
punten voldoen, wier afstand tot 0 gelijk 7 is. Deze
punten liggen op een bol met 0 als middelpunt en 7
als straal. Men zegt nu, dat de gegeven vergelijking de
vergelijking van dien bol is. Niet alle punten van de
ruimte voldoen natuurlijk aan de vergelijking : de vergelijking kiest uit de punten van de ruimte een aantal
punten uit, namelijk diegene, die op den genoemden bol
liggen. Op dezelfde wijze zal een andere vergelijking
een ander aantal punten uit de ruimte uitkiezen, die op
een ander oppervlak liggen. Is de vergelijking van den
eersten graad in de coOrdinaten, dus ziet zij er uit :
ax+by+cr-----d
dan is het oppervlak plat, heeft zij een andere gedaante,
dan is het gebogen. Volgens hetgeen wij boven zagen,
kunnen wij dit ook zoo uitdrukken : in een driedimensionale ruimte bepaalt een vergelijking van den eersten
graad van Euclidische tweedimensionale ; een andere
vergelijking bepaalt erin in het algemeen een nietEuclidische tweedimensionale. Geheel overeenkomstig
kan men nu met meer dimensionale ruimten of panmultipletten to werk gaan. Geeft men bijvoorbeeld een
panquadruplet en een vergelijking, waarin de vier getallen
daarvan voorkomen, dan kiest deze vergelijking weer
een deel van de quadrupletten uit en wel een groep die
tezamen een pantriplet vormen. Is de vergelijking van
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den eersten graad, dan is de pantriplet Euclidisch, zoo
niet dan in het algemeen niet Euclidisch. Ik heb hier
opzettelijk van de multipletten-nomenclatuur gebruik
gemaakt om te laten zien, dat het vormen van zulk
een niet Euclidische „ruimte" weer een zuiver mathematisch iets is : het kiezen van groepen getalcombinaties.
Het bestaan ervan is natuurlijk weer geheel irrelevant
voor de eigenschappen van de voorstelbare 0. R.
Ik ben er mij natuurlijk wel van bewust, dat de hier
gegeven definitie van een niet-Euclidische ruimte onvolmaakt is. In de eerste plaats is zij niet algemeen : sommige
niet-Euclidische ruimten zijn inderdaad op de aangegeven wijze te bepalen als een door een vergelijking uitgekozen deel van een vierdimensionale, mar er zijn andere,
die dit niet zijn. Zij liggen niet in een vierdimensionale
„gewone" ruimte. Ernstiger nog is het bezwaar, dat de
definitie onvoldoende is. Ik heb stilzwijgend aangenomen,
dat de vierdimensionale ruimte, waarvan de driedimensionale een al of niet Euclidisch deel zou zijn, zelf „gewoon" d.w.z. Euclidisch is. Zoo is de moeilijkheid dus
niet opgelost, doch slechts verschoven. De vraag rijst
vanzelf : welke eigenschap moet die vierdimensionale
ruimte eigenlijk hebben, opdat het waar zij, dat een eerstegraads vergelijking er een Euclidische driedimensionale
in bepaalt. Maar die vraag heb ik niet opgelost. Toch
heb ik gemeend de definitie te moeten geven, zooals ik
deed, omdat het mij voorkomt, dat zij geschikt is den
niet-mathematicus zoo dicht mogelijk bij het begrip
niet-Euclidische ruimte te brengen. Twee dingen, waarop
ik de aandacht wilde vestigen, worden erdoor naar voren
gebracht : le de analogie met een gebogen oppervlak,
2e het feit, dat de niet-Euclidische ruimte door zijn definitie een getallensysteem is en niet een voorstelbaarheid.
Om een niet-Euclidische driedimensionale ruimte te
bepalen maakten wij hier gebruik van een vierdimensionale ruimte. De beste, of beter gezegd de eenig goede
definitie bepaalt de niet-Euclidische ruimte dadelijk
op zich zelf, zonder gebruik te maken van een ruimte
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van meer dimensies. Zij leent zich echter bezwaarlijk
voor een uiteenzetting, die voor leeken begrijpelijk is.
Zij komt op het volgende neer. De aard van de n-dimensionale ruimte wordt bepaald door een vergelijking, die
aangeeft hoe een grootheid, die wij definieeren als de
lengte van een lijnelement samenhangt met kleine
verplaatsingen in de coordinaatrichtingen. Van de coefficienten van deze vergelijking hangt het af of de ruimte
al dan niet Euclidisch is. Hoe het van deze coefficienten
afhangt kan hier geheel in het midden gelaten worden.
Ik wil er alleen op wijzen, dat men zou kunnen zeggen :
een niet-Euclidische meetkunde is een getallen-systeem
met een rekenvoorschrift, hoe wij wat wij „lengte van
lijnen" noemen zullen berekenen.
Het feit, dat men zulk een niet-Euclidische ruimte kan
definieeren en dat men er op consequente wijze een
„meetkunde" voor kan opbouwen is natuurlijk geheel
irrelevant voor de eigenschappen van de 0. R. Riemann
zelf trouwens, de geniale mathematicus aan wien de
mathesis de ontwikkeling dier „meetkunden" te danken
heeft, was reeds overtuigd, dat hij daardoor voor de
eigenschappen der 0. R. niets leerde. Toch komt men
dikwijls de omgekeerde meening tegen. Zoo zegt Weyl,
van wien wij boven een uitspraak met zooveel instemming
citeerden, in hetzelfde boek : „Die Autoritdt Kants,
dessen philosophisches System die Euclidische Geometric als aprioristische, den Gehalt der reinen Raumanschauung in adaquaten Urteilen wiedergebende Erkentnis in Anspruch nimmt, konnte den Zweifel (n.l.
aan de geldigheid der Euclidische meetkunde) nicht
auf die Dauer unterdriicken". Hoewel Weyl verder
den naam Kant niet meer noemt, moet men toch uit
het vervolg van zijn betoog opmaken, dat hij de meening
van Kant door het succes van de ontwikkeling der
niet-Euclidische meetkunde door Riemann finaal weerlegd acht.
Wie echter opmerkt, dat Kant de ruimte beschouwt
als den aanschouwingsvorm van de lichamen in de mate-
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rieele wereld, terwijl Riemann's ontwikkelingen betrekking hebben op getallensystemen met rekenvoorschriften,
kan dit niet toegeven. Hun beschouwingen liggen op te
verschillende gebieden, dan dat de een door den ander
weerlegd zou kunnen worden. Riemann's beschouwingen
zijn irrelevant voor Kant's aanschouwingsruimte. Omgekeerd doet Kant's bewering aangaande de ruimte, ook
wanneer wij Naar geheel beamen, niets of van de groote
waarde van Riemann's mathematische ontdekkingen.
Het is er inderdaad ver vandaan, dat Kant's beschouwingen over de ruimte met die van Riemann in strijd
zouden zijn. Veeleer heeft Kant geholpen den weg te
banen, dien Riemann later heeft ingeslagen. Kant heeft
namelijk verklaard, dat de stellingen, waarbij aan de
ruimte de Euclidische eigenschappen worden toegekend
synthetische oordeelen zijn. De beteekenis van deze
uitspraak kunnen wij ons duidelijk maken door de volgende beide oordeelen te vergelijken :
De cirkel is rond.
Deze. tafel is rond.
Het eerste is een analytisch oordeel. Het rond-zijn is
al in het begrip van den cirkel opgesloten, en wanneer
ik over een niet-ronden cirkel sprak, zou dit een tegenstrijdigheid zijn.
Het tweede is een synthetisch oordeel. Het rond-zijn
is niet in het begrip tafel opgesloten. Ik kan ook zeer
goed over vierkante tafels spreken.
Wanneer Kant dus, in tegenstelling met wat men veelal
vroeger meende , de meetkundige axioma's voor synthetisch verklaart, zegt hij daarmee, dat het geen tegenstrijdigheid bevat, wanneer men aan de ruimte andere
dan de Euclidische eigenschappen zou toekennen ; zooals
Riemann later dan ook gedaan heeft.
Uit de bewering, dat men de Euclidische eigenschappen
niet door een analytisch oordeel aan de ruimte kan toeschrijven, volgt natuurlijk volstrekt nog niet dat men de
geldigheid der Euclidische axioma's voor de 0. R. in
twijfel behoeft te trekken. Niettegenstaande zijn ver-

OVER DE RUIMTE.

71

klaring aangaande het synthetisch karakter van deze
axioma's acht hij ze ontwijfelbaar juist. Aileen acht hij
haar kengrond een andere dan dien voor een analytisch
oordeel.

Tot hiertoe heb ik een gemakkelijke taak gehad. Ilk
heb een meening verkondigd, die, naar ik meen, tegenwoordig vrijwel algemeen wordt gedeeld. Men vindt
veel ervan bijvoorbeeld door Prof. Hendrik de Vries
uiteengezet in zijn Gidsartikel van Mei 1920. Slechts
bleek ons uit de uiting van Weyl, dat mathematici,
ook als zij begonnen zijn een juiste omschrijving van
wat wij door een meerdimensionale ruimte eigenlijk
verstaan, wel eens verzuimen de daaruit volgende conclusies consequent te trekken. Het komt mij voor, dat
men op dit gebied nog alleen heeft al te rekenen met
verouderde begrippen, die nog uit den tijd zijn blijven
hangen, toen men meende, dat de meerdimensionale
ruimten ook voorstelbaar moesten zijn en men zich
daarbij op platlandfabels beriep. Wij waren tot nu toe
op een gebied, waarop wij slechts voor misverstaan van
elkanders woorden hadden op te passen.
Thans zullen wij een gebied moeten betreden, waar
meer diepgaande verschillen van inzicht heerschen.
Wij zullen ons namelijk moeten bezig houden met de
moeilijker vraag : indien dan de eigenschappen der W. H.
irrelevant zijn voor de eigenschappen der 0. R., hoe
komen wij er dan toe de eigenschappen van deze laatste
vast te stellen ? Indien niet de wiskundige autoriteit
is op dit gebied, wie is dit dan wel ? De meeste physici
en mathematici, die voor deze vraag komen te staan
vinden het antwoord zeer voor de hand .iggend. „Natuurlijk de physicus", antwoorden zij. „Het gaat hier om de
ruimte der waarneembare dingen en op dat gebied
beslist de waarnemende en metende physicus". Laten
wij nagaan, hoe hij dat zou kunnen doer. Daartoe zullen
wij eerst met een voorbeeld nagaan, hoe een dergelijk
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onderzoek in de tweedimensionale ruimte, d. w. z. in
een vlak zou kunnen plaats vinden.
Laten wij ons denken een regelmatigen zeshoek met de
zes lijnen, die de zes hoekpunten met het middelpunt
van den omgeschreven cirkel verbinden. Men vindt
in deze figuur zes aaneensluitende gelijkzijdige driehoeken. Denk aan den anderen. kant het noordelijk halfrond van de aarde 1), en daarop twee meridianen, die
van 0° en die van 90° oosterlengte. Deze meridianen
verdeelen het halfrond in vier driehoeken, die eveneens
gelijkzijdig zijn en aaneensluiten. Dat zij gelijkzijdig
zijn, zou men kunnen constateeren door uitmeten van
den boog langs den meridiaan van pool tot aequator
en van den boog langs den aequator tusschen 0° en 90°
oosterlengte. Indien men dit deed door twee meterstaven beurtelings achter elkaar te leggen, zou men bij
het uitmeten van de lengte der bogen mogelijk niets
bernerken van de kromming van den gemeten weg. Maar
nit het resultaat zou men gemakkelijk merken, niet in
een plat vlak te zijn. Immers in een plat vlak sluiten zes
gelijkzijdige driehoeken aan elkaar, terwij1 wij er op den
bol in dit geval slechts vier vonden. De stelling dat de
hoeken van een gelijkzijdigen driehoek 60° zijn, die in
een plat vlak geldt, geldt blijkbaar niet voor boldriehoeken. Dit is een voorbeeld van wat ik boven zeide, dat
namelijk de meetkunde in een gebogen oppervlak anders
is dan die in een plat vlak. Op dezelfde wijze zal in een
niet-Euclidische ruimte van drie afmetingen een andere
stereometrie gelden dan in de Euclidische ruimte, welke
laatste wij in onze gewone leerboeken der steoreometrie
uiteengezet vinden. En ook hier zijn metingen te bedenken, die dit verschil zouden aantoonen.
Zulke metingen zijn wel is waar niet uitgevoerd, maar
volgens Einstein's theorie kunnen wij voorspellen, welk
resultaat zij zouden hebben, indien zij uitgevoerd werden.
Dit zou zijn, dat de ruimte niet Euclidisch zou blijken :
1) lk

stet deze als een bol voor en zie dus van de afplatting af.
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de figuren zouden op andere wijze aaneensluiten, dan de
Euclidische meetkunde dit beschrijft. Het feit, dat
Einstein's theorie door verschillende waarnemingen op
merkwaardige wijze is bevestigd gevonden, rechtvaardigt
de verwachting, dat ook op dit gebied de waarnemingen,
als zij met voldoende nauwkeurigheid konden worden
uitgevoerd, in overeenstemming met Einstein's theorie
zouden verloopen. Men drukt dit doorgaans uit door te
zeggen, dat de „physische ruimte" niet Euclidisch is.
1k heb vrede met deze uitdrukking, maar meen toch
nog eens te moeten nagaan, wat men onder „physische
ruimte" kan verstaan. Het kan namelijk bevreemding
wekken, dat men den physicus als autoriteit op het
gebied van de eigenschappen der ruimte heeft verklaard.
Immers de waarneembare lichamen liggen wel is waar
in de ruimte, maar de ruimte zelf is onwaarneembaar
en dus onmeetbaar. En hoe zal men dan door meten erin
slagen haar eigenschappen vast te stellen ? Euclides
en Kant hebben zooals wij boven reeds vermeldden
aan de ruimte bepaalde eigenschappen toegeschrev&r.
Zij hebben namelijk gemeend te kunnen vaststellen, dat
voor de ruimte een bepaald stel axioma's geldig was,
die als de Euclidische axioma's bekend staan. Om dit
vast te stellen hebben zij geen metingen uitgevoerd.
Zij hebben gemeend aangaande de geldigheid der
axioma's een grooter zekerheid te bezitten, dan waarnemingen ooit kunnen geven. Deze toch zijn altijd met
waarnemingsfouten behept, en bovendien beslissen zij
eigenlijk alleen jets voor het waargenomen geval. Wanneer
wij geconstateerd hebben, dat voor de ruimte aan de
oppervlakte van de aarde de Euclidische axioma's
althans bij benadering gelden, zijn wij, wanneer wij ons
alleen op de waarnemingen steunen, volstrekt Diet
zeker, dat dit ook voor de ruimte nabij Sirius of eenige
andere ster het geval zal zijn.
Kant heeft duidelijk aangegeven, waarop zijn overtuiging steunde, die voor hem een zooveel zekerder
karakter had dan uit de waarneming afgeleide wetten.
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Volgens hem zijn de Euclidische axioma's aan ons voorstellingsvermogen ontleend. Wanneer wij ons ruimtevoorstellingen maken beantwoorden deze aan de Euclidische axioma's. En wanneer wij ons voorstellingen trachten te maken, die er niet aan beantwoorden, gelukt ons
dit niet.
Tegen dit beroep op onze voorstelling zijn tweeerlei
tegenwerpingen te maken. Ten eerste kan men de stelling,
dat onze ruimte-voorstelling aan de Euclidische axioma's
beantwoordt betwijfelen. Ons voorstellingsvermogen is
zoo'n beperkt iets, kan men zeggen ; zoodra de figuren
een beetje ingewikkeld worden laat het ons in de steek,
en zeer kleine verschillen ontsnappen aan onze voorstelling. Wanneer wij ons bijvoorbeeld parallelle lijnen
willen voorstellen, gelukt ons dat toch slechts met zeer
beperkte stukken, en bij die beperkte stukken ontgaat
het verschil tusschen lijnen, die elkaar nooit en lijnen,
die elkaar op vele KM. afstand snijden, ons geheel.
Wanneer wij onder „voorstellen" verstaan „met dichte
oogen op een oogenblik overzien", dan is deze tegenwerping ongetwijfeld juist. Maar eigenlijk spreekt het
ook wel van zelf, dat „voorstelling" in dien zin ons geen
groote zekerheid kan geven. Wanneer het zien met
open oogen ons niet omtrent de eigenschappen der
ruimte met nauwkeurigheid kan inlichten, hoe zou dan
een reproductie van die gezichtsvoorstellingen, die wij
met gesloten oogen ons voor den geest kunnen roepen, ons
die inlichting kunnen verschaffen ? Het komt mij dan
„Anschauung a priori"
ook voor, dat de voorstelling,
noemt hij ze, waarop Kant zich beroept iets anders
is dan een „gezichtsbeeld met gesloten oogen". Zoo is
de oneindigheid van de ruimte niet daardoor gegeven,
dat wij ons een gezichtsbeeld van een in het oneindig
voortloopende ruimte zouden kunnen maken, maar
daardoor, dat wij ons bewust zijn, dat een grens, waar
binnen wel en waarbuiten niet de ruimte zich zou uitstrekken, niet bestaan kan. En wij zijn daarvan overtuigd,
omdat wij ons zulk een grens niet zouden kunnen voor-
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stellen. Denken wij een vlak, waardoor ruimte begrensd
wordt, dan kunnen wij daarbuiten steeds weer andere
ruimte voorstellen. Evenzoo kunnen wij ons een cirkel
en een rechte raaklijn voorstellen, en zijn deze twee
voor onze voorstelling verschillend. Nu kunnen wij ons
den straal van den cirkel steeds grooter denken, waardoor
de cirkel zich steeds langzamer van de raaklijn verwijdert.
Ten slotte kunnen wij ons denken, dat de straal zOO
groot is, dat wij een KM. langs de raaklijn kunnen
wandelen van het raakpunt of en dat wij dan nog slechts
een millioenste van een mM. van het naastbijzijnde
punt van de cirkelomtrek verwijderd zijn. Voor ons
gezichtsbeeld vallen dan de cirkel en de raaklijn over
den afstand van meer dan een KM. samen. Toch
zijn wij ervan overtuigd, dat de raaklijn iets anders is
dan de cirkel en dat zij niet over een zekere lengte samenvallen. Ik meen, dat wij kunnen zeggen : voor onze voorstelling blijft de cirkel toch iets anders dan de raaklijn,
ofschoon zij in ons gezichtsbeeld samenvallen. Wat
is dan deze voorstelling wel, indien zij niet een gereproduceerd gezichtsbeeld is ? Ik zou er geen definitie van
durven geven. Ik twijfel of de psychologie zoo ver gevorderd is, dat zij het begrip volkomen zou kunnen
analyseeren of classificeeren. Naar het mij voorkomt
speelt de overtuiging, dat de punten der ruimte niet
van elkaar te onderscheiden zijn, en dat men figuren
in de ruimte kan construeeren zonder dat het verschil
maakt, waar in de ruimte men dit doet, een groote rel.
Ook de overtuiging, dat er geen absolute grootte bestaat
en dat men figuren dus op een andere schaal kan gereproduceerd denken, zonder dat de onderlinge liggingen en
verhoudingen daardoor veranderd worden. Maar de
omstandigheid, dat ik niet streng kan definieeren, wat
ik onder deze voorstelling versta, ontneemt mij de
overtuiging van haar bestaan niet, noch ook het vertrouwen in het gevoel van zekerheid, die zij aangaande
de eigenschappen der ruimte te weeg brengt.
Ondertusschen is deze eerste tegenwerping ook niet
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de ernstigste. Ik meen, dat de meeste wiskundigen en
wel nagenoeg alle niet-wiskundigen mij zullen toegeven,
dat onze ruimtevoorstellingen zich in een Euclidische
ruimte afspelen. „Maar" — zoo luidt de tweede en
gevaarlijker tegenwerping, „wat zou dat ? Het gaat
om de eigenschappen der ruimte en gij beroept u op . . .
op voorstelling van de ruimte. Dat is even dwaas, als
dat gij in een strafgeding den beschuldigde zoudt
veroordeeld zien, omdat, naar gij aan den rechter komt
verklaren, gij u voorstell, dat de beschuldigde de misdaad
inderdaad begaan heeft." Maar dit is nu juist het bijzondere van Kant's opvatting van de ruimte, dat volgens
deze analogie volstrekt niet opgaat. In een strafgeding
moeten wij onderscheiden tusschen de misdaad en onze
voorstelling daarvan. Maar wij moeten niet onderscheiden
tusschen de ruimte en onze voorstelling van de ruimte.
En dat wel omdat de ruimte niet anders is dan onze voorstelling. Het is met de ruimte volgens Kant ongeveer
als met bijvoorbeeld de roode kleur, of misschien nauwkeuriger gezegd : met de sensatie van rood zien. Wij zijn
volgens hem wezens, die op trillingen van bepaalde
golflengte, die ons netvlies treffen reageeren met de
sensatie van rood zien en die op allerlei andere inwerkingen op onze zintuigen reageeren met ruimtelijke
voorstellingen. En juist daarom is onze voorstelling,en
niet anders dan deze, beslissend voor de eigenschappen,
die wij aan de ruimte moeten toekennen.
Maar hoe zal dan de Kantiaan de Euclidischheid van
de ruimte met de uitkomst der waarnemingen rijmen ?
Deze laatste toch zouden, zooals wij zagen, volgens
Einstein in strijd met de Euclidische axioma's verloopen.
Wij zullen om dit toe to lichten nog een verdere onderscheiding in het ruimtebegrip aanbrengen. Wij spry ken
al van de wiskundige ruimten die getallensystemen
waren, iets geheel anders dan de 0. R. Thans zullen wij
nog onderscheiden in een physische ruimte en een voorstellingsruimte. De eerste zal
als de theorie van
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Einstein juist is, wat ik hier zal aannemen — niet
Euclidisch zijn ; de tweede wel.
De physische ruimte is dus niet alleen niet ontleend
aan onze ruimtevoorstelling, maar is daarmee zelfs in
strijd. Zij is ontleend aan de waarneming, maar volstrekt
niet aan het door die waarneming direct verkregen
gezichtsbeeld. Een gezichtsbeeld van een niet-Euclidische
figuur in de driedimensionale ruimte zijn wij niet in
staat te vormen. Zij wordt alleen gedacht op grond van
de getallen bij de waarnemingen van verschillende verschijnselen verkregen ; zij drukt niet anders dan getalverhoudingen in de materieele wereld uit. Ten onrechte zou men dus physische en wiskundige ruimte
als eenigszins tegenstelde begrippen beschouwen : de
physische is niet anders dan een van de vele mogelijke
wiskundige. Geheel anders is het met de voorstellingsruimte. Dit is een begrip sui generic. Zij heeft met getallen
niets uit te staan — althans niet meer dan de collectie
van de 217 schilderijen, waarvan wij spraken, te maken
heeft met de nummertjes, waarmee de schilderijen
genummerd kunnen worden.
De physische ruimte zal dus, wanneer wij haar met
een oppervlak vergelijken, meer overeenkomen met
een gebogen oppervlak dan met een plat vlak. Wij kunnen
er nog meer van zeggen. Zij zal niet met een bol overeenkomen, waarbij in ieder punt dezelfde eigenschappen
heerschen maar zij zal met een ingewikkeld oppervlak
overeenkomen met talrijke grillig gevormde heu-v els
en dalen. Volgens de theorie van Einstein toch komen
in de ruimte allerlei „krommingen" voor, die samenhangen met de verdeeling der stof in de ruimte en
daar de stof zeer ongelijkmatig verdeeld is, zullen
ook de krommingen dit zijn. Deze laatste zijn een
uiting van de zwaartekrachtsvelden, die door de stof
in de ruimte worden teweeg gebracht. Of als men dit
verkiest kan men zich ook andersom uitdrukken en
zeggen, dat, wat wij gewoonlijk zwaartekrachtswerkingen noemen, een uiting zijn van de geaccidenteerde
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krommingen, die in de ruimte voorkomen. Gesteld nu
wij vinden op een gegeven punt, dat zes gelijkzijdige
driehoeken niet aaneensluiten. Iemand, die er de voorkeur
aan geeft met het begrip physische ruimte te opereeren
zegt dan, dat de ruimte daar ter plaatse als uiting van
de zwaartekrachtswerking van naburige lichamen gekromd is. Maar de Kantiaan, die verkiest gebruik te
maken van de voorstellingsruimte, zal zeggen, dat de
zes driehoeken, die wij eerst voor gelijkzijdig hielden,
inderdaad door het feit, dat zij niet aansluiten, toonen
toch niet gelijkzijdig te zijn. Hij meenen, dat de
meetstaven, waarmee wij meenden de gelijkzijdigheid te
constateeren, ons bedrogen hebben, doordat zij bijvoorbeeld, als zij evenwijdig aan de zwaartekrachtslijnen liggen een andere lengte vertoonen, dan in een
stand loodrecht hierop. Volgens den een is dus de ruimte
geafficeerd door de zwaartekracht, maar de maatstaven
niet. Volgens den ander niet de ruimte maar wel de
maatstaven.
In zekeren zin hebben wij hier weer te doen niet met
een verschil in opvatting maar met een verschil in nomenclatuur. De een noemt lijnen gelijk van lengte, wanneer
de maatstaven er evenv eel malen op afgezet kunnen
worden. De ander noemt de lengte der maatstaven in
verschillende standen ongelijk. Toch zouden wij onjuist
doen, wanneer wij hier uitsluitend een quaestie van
nomenclatuur in zouden zien, een verschil in opvatting
ligt wel degelijk aan de voorkeur voor de eene of de
andere uitdrukkingswijze ten grondslag.
Wanneer wij dan thans de vraag onder de oogen zien,
in hoeverre ieder, die de nomenclatuur begrijpt, het
boven uiteengezette zal moeten toegeven, en in hoeverre
er nog wezenlijke verschillen van meening mogelijk zijn,
dan komt het mij voor, dat dit laatste slechts op een
enkel bepaald punt het geval zal kunnen zijn. „Gij onderscheidt drie ruimtebegrippen", zou men kunnen zeggen,
„maar daarvan hebben er slechts twee wetenschappelijke
waarde, namelijk dat van de physische en dat van de

OVER DE RUIMTE.

79

wiskundige ruimte. De derde iuimte bestaat ook, het
is maar : wij zijn gewoon ons de lichamen in een driedimensionale vlakke ruimte voor te stellen. Maar dit
is toch niet anders dan een gewoonte ; en sedert de
theorie van Einstein ons anders geleerd heeft, is het te
beschouwen als een slechte gewoonte, waaraan wij nog
uit sleur vasthouden, maar die toch geen reden van
bestaan meer heeft. Uw derde ruimte zou ik dus niet
ruimte van de voorstelling willen noemen maar ruimte
van het vooroordeel of ruimte van de sleur."
Het is duidelijk, dat deze opvatting sterk afwijkt van
de Kantiaansche. Volgens deze laatste is de driedimensionale vlakke ruimte een vorm, waarin onze psyche uit
haar aard reageert op de indrukken van buiten. Volgens
de tegengestelde opvatting ontleenen wij onze kennis
van de ruimte aan waarneming van lichamen buiten ons
en moet de ruimtelijkheid dus aan die lichamen onafhankelijk van onze psyche eigen zijn. Wij kennen de
ruimte dan natuuilijk niet met grooter nauwkeurigheid, dan de zintuigelijke waarneming ons kan leeren.
Bet feit, dat wij de gewoonte hebben ons de luimte
Euclidisch voor te stellen, moet dan daardoor verklaard
worden, dat de ruimte in werkelijkheid met zoo groote
benadering Euclidisch is, dat wil dus zeggen wanneer
men haar met een vlak vergelijkt, dat zij zoo weinig
gebogen is, dat men tot voor kort het verschil met een
vlakke ruimte niet heeft opgemerkt. Eerst Einstein
heeft op de geringe krommingen der ruimte opmerkzaam
gemaakt.
Ofschoon het niet onduidelijk zal zijn, dat mijn eigen
overtuiging ligt in de richting van Kant's theorie van
de iuimte, heb ik getracht ook de tegengestelde meening
zoo juist mogelijk to formuleeren en heb ik mij onthouden
van kleineerende uitdrukkingen, zooals bijvoorbeeld
Weyl gebruikt, als hij Kant's stelsel als de „Miethskazernen theorie" qualificeert. Het komt mij bovendien
voor, dat deze uitdrukking de bedoelde theorie niet op
gelukkige wijze typeert. Weyl evil ermee zeggen, dat
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volgejis Kant onze voorstellingsruimte onafhankelijk
van de lichamen gereed staat om door allerlei lichamen gevuld te worden, zooals een huurwoning door
willekeurige bewoners betrokken wordt. Het komt
mij voor, dat hij een beter denkbeeld van de theerie
had gegeven, wanneer hij had gewezen op de analogie met onze mogelijke bewegingen. Wanneei er geen
enkele prikkel op ons inwerkt, zouden wij er waarschijnlijk nooit toe komen bewegingen te maken en
het vermogen om doelmatige bewegingen te maken
verkrijgen wij ongetwijfeld alleen door ervaring. Maar
dat neemt niet weg, dat de algemeene aard van de
bewegingen, die het ons mogelijk zal zijn aan te leeren,
gegeven is door onze lichamelijke organisatie, door den
aard van de spierstelsels, die wij nu eenmaal bezitten.
Op dezelfde wijze zouden wij zonder waarnemingen
wel nooit ruimtevoorstellingen vormen. Maar de aard
van de ruimtevoorstellingen, die het in ons vermogen
ligt te leeren vormen zal ook hier gegeven zijn door
onze eigen en wel in dit geval door onze psychische
organisatie.
Zooals men ziet is het een verschil in kentheoretisch
standpunt. Volgens Kant bevat onze kennis aprioristische elementen, niet in dien zin, dat wij zekere denkbeelden reeds zouden bezitten, voor wij eenige waarneming hadden gedaan, maar in den zin, dat zekere
elementen bepaald worden door onze eigen organisatie
en niet door de waargenomen voorwerpen, zoodat wij
a priori weten, dat ook volgende waarnemingen diezelfde
eigenschappen zullen moeten vertoonen. Volgens de
tegengestelde, de senFualistische kenleer zal lets in ons
,denken aanwezig zijn, wat niet aan de zintuigelijke
ivaarneming is ontleend, en moet dus ook de zintuigelijke
waarneming beslissend zijn voor de eigenschappen der
ruimte. Uit den aard der zaak kan een verdere discussie
dier beide standpunten in dit artikel niet gegeven worden.
Die kwestie kunnen wij aan de philosophen overlaten.
Zoolang er Kantianen en sensualisten blijven bestaan
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zullen beide opvattingen van de ruimte waarschijnlijk
naast elkaar blijven voorkomen. Meer kennis van de
mogelijke mathematische systemen, die men NNiskundige ruimten noemt, is voor de oplossing dezer kwestie
even irrelevant als een verdere kennis van de physische
wetten. Hoe deze laatste ook blijken te zijn, steeds zal
men ervan een constructie kunnen geven in een voorstellings-ruimte die Euclidisch is, en zal men de aan de
lichamen gemeten grootheden kunnen voorstellen door
getal-systemen, waarbij de getallen verbonden zijn door
wetten, die mogelijk het eenvoudigst zijn voor te stellen
voor een niet-Euclidische wiskundige ruimte.
Aan het einde van dit opstel gekomen wil ik nog de
vraag stellen : Is uit onze beschouwingen eenige conclusie
te trekken, die van waarde kan zijn voor de physica
Het komt mij voor dat dat inderdaad het geval is. Ik
zal trachten door het volgend voorbeeld duidelijk te
maken in welk opzicht. Denk, dat wij hebben een vlakke
tafel en daaronder magneten. Wij laten over de tafel
week-ijzeren kogels rollen. Deze zullen geen rechte lijnen
beschrijven maar door de magneetkrachten uitwijkingen
verkrijgen. Nu zouden wij de magneten kunnen wegnemen en op de tafels heuvels en dalen kunnen aanbrengen, waardoor de kogels, als zij erop geworpen
worden van de rechte lijn afwijken. Ik zal het relief op
de tafel zoo kunnen kiezen, dat de kogels juist dezelfde
banen beschrijven als vroeger onder invloed van de
magnesAkrachten, tenminste als ik alleen op de horizontale projectie der banen let en van de vei ticale beweging
der kogels in het heuvelland afzie. Maar nu is het duidelijk dat wij iets geheel anders te zien krijgen, wanneer
wij de week-ijzeren kogels door steenen kogels vervangen.
In het heuvelland zullen die gekromde banen beschrijven
op dezelfde wijze als de ijzeren kogels. Op de vlakke
tafel daarentegen zullen zij niet van de rechte lijn afwijken en zich geheel anders gedragen dan de ijzeren.
Eigenlijk is dit niet geheel juist : geen stof is absoluut
ongevoelig voor magnetisme en de steenen kogels zouden
O. E. XXI I
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ook, zij het slechts zeêr weinig, van hun rechte baan
afwijken. Men zou dus voor iedere soort kogels, die
men gebruikte, het magneetveld door een relief op de
tafel kunnen vervangen. Maar voor iedere stof zou het
relief verschillend zijn ; voor de meeste stoffen nauw
merkbaar, voor ijzer vrij steil.
Gesteld nu, dat iemand geen verticale bewegingen
kon constateeren, doch alleen horizontale, en dat hij
alleen met week-ijzeren kogels werkte. Hij zou dan in
twijfel kunnen zijn of hij met magnetische krachten of
met hoogteverschillen van cltdn bodem te doen had. Expe
rimenteerde hij ook met steenen kogels, dan zou hij
het verschil kunnen opmerken. Hij zou het volgende
criterium kunnen toepassen : zijn alle verschijnselen
te verklaren door dezelfde hellingen aan te nemen, dan
zal ik inderdaad met een heuvelland te doen hebben
moet ik echter voor verscHllende verschijnselen verschillende hellingen aannemen, dan zullen de heuvels
slechts schijnbaar bestaan en zal ik inderdaad met een
magneetveld te doen hebben.
De analogie van hetgeen hier is uiteengezet met de
uitspraken over de ruimte in Einstein's theorie is vrij
eng. Ook hierbij wordt wat men gewoonlijk als de werking
van een kracht aanmerkt (namelijk de zwaartekracht)
als een kromming van de ruimte aangeduid. En ook
hier wordt hetzelfde criterium toegepast. Juist omdat
alle lichamen door de zwaartekracht dezelfde versnelling
ondergaan en men daardoor de beweging ervan door
dezelfde kromming kon verklaren, heeft men aan deze
verklaringswijze de voorkeur gegeven. Wil men echter
kunnen verklaren, dat de ruimte gekromd is, dan moet
alles, wat zich erin beweegt, den invloed van die kromming ondergaan, zoo bijvoorbeeld ook de lichtstralen.
Einstein heeft dan ook de hypothese uitgesproken, dat
lichtstralen in het zwaartekrachtveld van hun rechte
baan zouden afwijken, juist zooals met lichtsnelheid
bewegende lichamen zouden doen. En de waarnemingen.
hebben die hypothese bevestigd.
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Toch is er nog dit verschil. In het geval van de tale!
hebben wij deze concreet, tastbaar en zichtbaar voor
ons. En ook de magneten of de aangebrachte heuvels
zijn reeel. Het heeft hier zin het criterium toe te passen
en de twee gevallen (magneten of relief) te onderscheiden.
Maar in Einstein's theorie gaat het om de vierdimensionale ruimte die men veikrijgt door aan de drie ruimtecoOrdinaten den tijd als vierde variabel getal toe te
voegen, en deze is slechts een mathematische constructie. Jets reeels, dat de kromming zou kunnen bezitten, is hierbij niet aanwezig. Einstein zelf drukt zich
dan ook zeer voorzichtig uit. Toen ik hem over de
juiste formuleering sprak, zeide hij niet, dat de vierdimensionale ruimte niet-Euclidisch was, maar : „Die
Korper betragen sich nicht Euclidisch".
Maar de vraag, die ik nu wilde stellen, is deze : wanneer
dan toepassing van het criterium oplevert, dat men
met een stel „krommingen in de vierdimensionale
ruimte" alle verschijnselen, die zich in de wereld afspelen
als bijvoorbeeld bewegingen van lichamen in het zwaartekrachtveld of ander invloed van electrische en magnetische krachten, lichtvoorplanting in het ledig, breking
van licht door lichamen, enz. kan verklaren, en er toch
niet een reeele vierdimensionale ruimte aanwezig is,
die „krom" kan zijn, wat wil het criterium dan zeggen ?
Mijns inziens het volgende (en nu kom ik aan de conclusie,
die ik zeide aan het eind van mijn betoog te kunnen
trekken) : Er is slechts een verschijnsel. Alle bewegingen
en lichtvoortplantingen, die ik zooeven noemde, zijn in
den grond uitingen van hetzelfde fundamenteele proces.
Waren zij inderdaad verschillende verschijnselen, dan
zouden zij ieder voor zich beschreven kunnen worden,

door een kromming van de ruimte aan te nemen, —
maar niet dan door een hoogst zonderling toeval zou men
dan kunnen verwachten, dat het bij alle dezelfde kromming zou zijn.
Wij zouden dat nog als volgt kunnen toelichten.
Denken wij ons weer de vlakke tafel met de magneten.
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Men gaat nu met een schietlood (een looden gewicht
aan een draad) experimenteeren. Men vindt, dat de tafel
overal loodrecht op het schietlood staat. Vervangt men
het magneetveld door heuvels, waarbij ijzeren kogels
dezelfde banen beschrijven, dan zou men die heuvels
door het schietlood kunnen aantoonen. Maar denk nu,
dat men met een ijzeren gewicht aan een draad experimenteert. Door het magneetveld zal de draad sterk van
de verticaal afwijken, en men zal hoeken vinden tusschen
de tafel en de draad, die gelijk zijn aan wat men zou
vinden, als er geen magneetveld was en de draad dus
verticaal hing, maar de tafel relief bezat. De twee verschijnselen : banen van rollende kogels en richting van
het schietlood zouden dus niet met dezelfde krommingen
van het oppervlak van de tafel kunnen verklaard worden.
Maar het rollen van ijzeren kogels en de richting van het
schietijzer wel. En dat wel omdat bier in den grond hiet
twee verschijnselen zijn, doch slechts een verschijnsel,
(de aantrekking van week ijzer door magneten), dat zich
op verschillende wijze openbaart.
En zoo komt het mij voor, dat de diepste beteekenis
van het welslagen van Einstein's algemeene relativiteitstheorie daarin is gelegen, dat er in den grond maar een
physisch verschijnsel is, waarvan alle andere verschillende uitingen zijn. De onderstelling van de eenheid
van alle natuurwetten is natuurlijk meer uitgesproken.
Een experimenteele grond ervoor ontbrak echter. Men
liet zich meer leiden door een gevoel van bevrediging,
dat door een dergelijke monistische beschouwing werd
opgewekt 1). Het komt mij nu voor, dat men in de experimenteele bevustiging van Einstein's theorie een eerste
empirische aanwijzing heeft van de juistheid dier monistische onthrstelling, en dat ook Einstein's theorie de leidraad zal moeten zijn bij het opsporen dier algemeene
natuurwet.
1) Men heeft zelfs tot voor betrekkelijk korten tijd gemeend in
de wetten der klassieke mechanica die diepste algemeene natuurwet
to kennen. Maar door later onderzoek is die meening onjuist gebleken.
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De brokstukken litteratuur, die nit de Romeinsche
Oudheid voor ons bewaard zijn, vestigen maar hoogst
zelden de aandacht op zulke nuchtere dingen als warenprijzen en arbeidsloonen.
En wie die fragmenten bestudeerde had meestal erg
weinig zin voor den materieelen kant der dingen.
Onpractische kamergeleerden !
Nu heeft de ruwe werkelijkheid van het wereldbankroet
zelfs dezen hardhandig wakker geschud.
't Is dan ook zeker geen toeval, dat me, toen ik een
paar jaar geleden weer eens het zeker bij velen van mijn
lezers nog niet vergeten „Grieksch Leesboek voor Eerstbeginnenden" behandelde, iets trof waarvan vroeger
noch mijn leerlingen noch ik ooit iets bemerkt hadden,
n.l. de daar genoemde abnormaal hooge prijzen.
Men dient hierbij te bedenken, dat de kern van dit
eerst door Cobet bewerkt, later door Prof. Hartman
steeds meer en meer verbeterd schoolboek — in de
wandeling bekend als het „Uienboek van Cobet" —
1) Omwerking van een lezing den 29sten Mei 1920 te Leiden
voor de „Societas Philologica Lugduna-Tralectina" gehouden.
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bestaat uit een collectie min of meer geestige anecdoten,
door Hierokles en Philagrios waarschijnlijk omstreeks
400 n. Chr. bijeengebracht onder den titel „Philogeloos"
(de Lachbek).
Die kern nu kenmerkt zich door prijzen als waarmee
tegenwoordig een goed deel van Europa te worstelen
heeft. Daar hebben we b.v. anecdote N°. 117: „Een
Abderiet droomde eens, dat hij bezig was een big te
verkoopen en daarvoor 100 mina vroeg. De kooper
bood daarentegen maar 50. De Abderiet wou daar niet
op ingaan en werd wakker. Maar hij deed dadelijk zijn
oogen weer dicht, stak zijn hand uit en zei : — Geef
dan de 50 maar ! —"
De aardigheid zou er niet op verminderen als er in
plaats van „100 mina", „WO drachmen" of „100 obolen"
stond. De verteller heeft zeker 100 mina — d.w.z. 10.000
drachmen — een gewonen prijs gevonden voor een big.
Als hij een buitensporig hoog bedrag noemde leidde
hij immers de aandacht of en bedierf zoo doende zijn
geestigheid.
Het feit staat dus vast, dat men toentertijd voor een
big van 2200 tot 4400 gulden betaalde
En dat enorme bedrag staat volstrekt niet alleen.
In N°. 105 berekent men voor een doodkist 50.000
drachmen. In N°. 122 is het doktershonorarium 5000
drachmen. In N°. 156 kost een pleister 4 drachmen.
In N°. 172 moet iemand 4 drachmen geven om zich in
een boomgaard zat te eten aan vijgen, terwifi die voor
den oorlog in de stad Rome 21 cent de twintig kostten
en niemand meer dan een veertig eten kan.
't Leven was dus erg duur in den tijd, toen de heeren
Hierokles en Philagrios hun Philogeloos schreven. Ontzettend veel duurder bijvoorbeeld dan in de dagen van
Alexander den Groote, toen de musicus Stratonikos
de wereld rondreisde. Ik noem juist dezen virtuoos,
omdat ik ook van hem wat uit de „Uien" te citeeren
heb en wel uit het tweede gedeelte, dat anecdoten uit
klassieken tijd weergeeft.
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N°. 189 immers vertelt : „In Phaselis een stadje
in Klein-Azie — kreeg de impresario van Stratonikos
eens ruzie met den badknecht over de betaling (de
wet schreef daar n.l. voor, dat vreemdelingen meer
geven moesten voor hun bad). Toen zei de virtuoos
tegen zijn ondergeschikte : — Wel heb ik nou van mijn
leven, lammeling, wou jij voor 7 1.j cent van mij een
Phaseliet maken ? —"
Een driehonderd jaar voor Christus kreeg dus zelfs
de kassier van zoo'n beroemdheid het te kwaad om nog
geen dubbeltje
Nog sterker is het geval van N°. 329: „Plato speelde
eens tegen Aristippus op, omdat hij zooveel visch gekocht had. Aristippus zei, dat hij er maar twee obolen
- een 15 cent— voor betaald had. Toen zei Plato :
Zie
— Daarvoor zou ik ze ook genomen hebben.
was het antwoord — dat niet ik een
je dan nu in
lekkerbek, maar jij een gierigaard bent ? —"
Dat was de tijd, toen, zooals uit Demosthenes' de
falsa legations § 390 berekend kan worden, gezanten
genoeg hadden aan een toelage van 1 tot 2 drachmen
per dag en een groot huis 100 mina kostte — f 4400 —,
net evenveel als de Abderiet van zoo even in zijn droom
voor een big vroeg.
Die prijs lijkt u misschien nog altijd overdreven en
de heeren van den „Lachebek" geen betrouwbare autoriteiten, al komen dan ook de andere prijzen, die ik zoo
pas noemde — vooral de doodkist van 22000 gulden —
tamelijk goed bij de dure biggen.
Nu, dan hoop ik u te overtuigen met cijfers uit authentieke kasboeken, rekeningen, kwitanties e.d. ten opzichte
van de getallen onfeilbare stukken, die dezelfde zonderlinge prijsverschillen vertoonen. Dit overtuigend materiaal
werd en wordt nog in enorme hoeveelheden gevonden
in het zand, dat vele oud-Egyptische steden bedekt.
Ten opzichte van de duurte zijn deze papyrusfragmenten
bestudeerd door den heer Louis C. West (zie de Classical
Philology van Juli 1916, M. 293-314). Zijn cijfers reiken
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van Augustus tot het eind van het Rijk en stijgen op
het laatst enorm snel.
Terwijl in 78 n. Chr. een schepel graan 10 drachmen
kostte, moest men er in het jaar 350 vijftig talenten,
d.i. 300.000 drachmen voor betalen. Met andere woorden
het geld daalde in minder dan 300 jaar tot een dertigduizendste van zijn vroegere waarde. Wie in 78 n. Chr.
zeggen we van duizend gulden leven kon, had in 350
dertig millioen noodig.
Deze duurte, die, zooals we zien zullen omstreeks 300
begint in te treden, blijft tientallen jaren lang de gewone
toestand. Dat konden we trouwens ook al wel opmaken
uit de cijfers van het „Uienboek”, dat toch geen krant
was en heele menschengeslachten wilde amuseeren.
Hooge prijzen zijn op zich zelf niet onrustbarend als
ze standvastig zijn, als het geld zijn waarde behoudt.
Zoo prediken ons ook nu de financiers altijd voor : „Of
de koers laag is maakt minder uit, wanneer hij maar
constant blijft". Dat toen de solidus, de gouden standaardmunt, al evenmin dit voorrecht genoot als tegenwoordig
b.v. de Duitsche mark bewijst o.a. een brief uit het
laatst van de 4e eeuw, waarin we lezen : „De solidus
staat nu op 20.200.000 ; de koers is gedaald". Denkt
u eens even in zoo'n valuta-toestand in. Het goudstuk,
dat 20 drachmen gelden moest, heeft een waarde van
twintig millioen tweehonderdduizend drachmen en gaat
met den dag op en neer ! 't Is zeer begrijpelijk dat men
in zulke omstandigheden geen vaste prijzen kent. Ook
in onze dagen behooren die in de meeste landen tot
het verleden. Is het zoo ver gekomen dan blijft nog
slechts de ruilhandel over. Men ziet dat nu b.v. in
Rusland.
Productenruil werd in de vierde eeuw na Christus
de gebruikelijke transactie, waarschijnlijk in het heele
Romeinsche Rijk, zeker in Egypte, waar de ontwikkeling
van dit procede van stap tot stap te volgen is. Ik wil
alleen op een document van 360 wijzen, dat nog een
tusschenstadium aangeeft. Het zegt namelijk, dat 40
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arlabae graan — een artaba mat ongeveer 40 kop
gelijk staan met 500 pond vleesch en 72 millioen denarii
Die geldsom is er blijkbaar alleen bij gezet, omdat de
wet een prijsopgave in rijksmunt voorschreef. Wie
kon er 144.000 denarii — 72000 gulden — gaan neeltellen voor een pond vleesch ?
De regeering zag heel goed en al vroeg in, dat deze
depreciatie van de munt verderflijk was. Dit
duidelijk uit het tarief van maximumprijzen, dat Diocletianus even na 300 n. Chr. invoerde en trachtte te handhaven. Dit tarief, waarvan een van de kopieen op steen
ons bewaard is, is heel uitvoerig en precies en logischer
doordacht dan eenige verordening van nu. Het stelt
n.l. niet alleen de verkoopprijzen vast, maar ook de
arbeidsloonen en daarmee dus de productiekosten.
De keizer zag blijkbaar heel wel in, dat men niet dadelijk
terug kon gaan tot de prijzen van voor den oorlog —
zoo zouden wij zeggen — en bewijst dit bijvoorbeeld
bij het vaststellen van de vergoeding bij arbeidspraestatie. Terwijl tijdens Cicero (Pro Q. Roscio 10
§ 28) een daglooner 12 as — 36 cent — verdient, stelt
Diocletianus zijn bezoldiging op 25 denarii — 12 gulden,
drie en dertig maal hooger, wat natuurlijk ook de prijzen
van de afgewerkte producten evenredig verhoogde.
De rijksbestuurder bedoelde het zeker goed en het
ontbrak hem werkelijk niet aan energie ; het heele systeem
zat prachtig in elkaar en scheen afdoende genezing te
moeten brengen, maar het brak stuk tegen de realiteit.
't Ging net als nu. De maximumprijzen deden de waren
van de markt verdvvijnen en sluikhandel ontstaan. Het
eenige bericht over de lotgevallen van de prachtige
constructie staat bij Lactantius (in zijn „de mortibus
persecutorum" c. 7). Deze zegt : „Nadat Diocletianus
door allerlei onrechtvaardige maatregelen een kolossale
duurte veroorzaakt had probeerde hij bij de wet warenprijzen vast te stellen. Toen werd om kleinigheden, voor
een paar centen, veel bloed vergoten en verdween alle
koopwaar uit vrees van de markt. Tengevolge daarvan
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ontstond een nog veel ergere duurte, totdat eindelijk
de keizer de wet, waarvan zoo velen het slachtoffer waren,
afschaffen moest".
Deze voorstelling vertoont natuurlijk dezelfde hatelijke
kleur als het heele felle geschrift van den apologeet,
maar de feiten zijn niet to loochenen. Terwifi Diocletianus
in 304 voor een schepel graan een maximumprijs van
honderd denarii (f 48.—) vastgesteld had, kostte die
tien jaar later in het graanland Egypte bijna zes maal
m,eer.
Hoe zwak de economische positie van het rijk op de
wereldmarkt was blijkt bijvoorbeeld uit de omstandigheid, dat de prijs van uit Babylon geimporteerde huiden
2400 maal hooger was dan Diocletianus opgegeven had !
Ook plaatsen uit schrijvers, die gewoonlijk niet tot
de kleinigheden van het dagelijksch leven afdalen, \Norden ons na dit uitstapje in het wonderland der „Russische"
prijzen duidelijker. Een voorbeeld : Eusebius vertelt in
zijn „Kerkgeschiedenis" (IX 8), dat tijdens Maximianus
een schepel graan 2500 drachmen (1 1100.—) kosten ging.
De commentatoren teekenen hierbij aan, dat er zekei'
in het getal een fout moet zitten. Aan het eind van hetzelfde hoofdstuk immers — zoo zeggen zij — deelen
de Christenen brood uit en dat hadden ze niet kunnen
doen als het graan zoo duur geweest was. Wij hebben
nu zoo pas gezien, dat in Egypte in denzelfden tijd
een schepel graan ongeveer 600 drachmen kostte. Een
hongersnoodprijs vier maal hooger dan de gewone in
een land van groote korenproductie is toch volstrekt
niet onbegrijpelijk. De tekst van Eusebius is dus bepaald
wel goed overgeleverd.

II.
Hoe betaalden toch de bewoners van het Romeinsche
Rijk deze schrikbarend hooge prijzen ? Nu drukt men
in zoo'n geval bankpapier. Dat maakt het meezeulen
van massa's specie onnoodig. Of de Romeinen iets der-
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gelijks gekend hebben ? Er wordt gewoonlijk gezegd, dat
ze dit gemakkelijk betaalmiddel niet bezaten en dat
het pas in de 18e eeuw algemeen in gebruik kwam.
Naar de letter zal men wel gelijk hebben. Bankpapier
bestond er niet, omdat het bankwezen niet voldoende
ontwikkeld was, maar wel geldswaardig papier. Als
we dit niet aannemen wordt het heele leven van die
tijden volkomen onbegrijpelijk. Stel u eens een reizend
veekooper voor in een land als Egypte, waar kameelen
en paarden millioenen drachmen per stuk kostten of
in „Abdera", waar men voor een big een slordige 6000
neertellen moest. Waar kan zoo'n koopman zijn geld
geborgen hebben ?
Neen, reisduitjes in specie mee te voeren moet absoluut
onmogelijk geweest zijn. En — dit hakt de knoop
door ! — men mocht ze zelfs niet in groote hoeveelheden
bij zich houden. Een wet van het jaar 356 (Codex
Theodosianeus IX 23. 1) verbiedt kooplieden meer dan
duizend „folles" mee te nemen. Die folles zijn beurzen
met een bepaald aantal munsttukken. Gothofredus
bewijst in zijn aanteekening op deze plaats dat een
follis toen een paar gulden waarde had. Men mocht
dus niet meer dan f 2000.— specie bij zich hebben. De
rest werd door de rijksambtenaren eenvoudig verbeurd
verklaard, de overtreder met verbanning gestraft. Het
Latijn luidt : Nec vero aliquis negotiatorum plus mille
follibus pecuniae in usu publico constitutae animalibus
propriis sumptuum gratia portare debebit. At si ampliorem modum quisquam vehere detegatur, facultates
eius fisci dominio vindicentur et ipse afficietur exilio".
Maar hoe leefde men dan op reis en hoe werd handel
gedreven ?
Daarvoor kunnen we weer bij het „Grieksch Leesboek
voor Eerstbeginnenden" in de leer gaan. N°. 93 vertelt
dat tijdens een storm alle opvarenden van een schip
stukken bagage over boord gooiden en een domoor —
om ook zijn duit in het zakje te doen -- op een „cheirographon" (letterlijk : handschrift) van anderhalf millioen,
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het half millioen schrapte en nu beweren ging het schip
van heel wat „chrêmata" (substantie) verlicht te hebben.
Hier hebben we de oplossing ! Dit cheirographon is
natuurlijk een credietbrief geweest en het bedrag bewijst
dat we weer in den duren tijd zijn. Men gebruikte dus
toen als ruilmiddel geen geld, maar credietwaardig
papier, „cheques", net zooals dat in Amerika gebruikelijk is.

Het zou heel interessant zijn na te gaan of ook de vaste
bezoldigingen in dezelfde mate stegen als de arbeidsloonen en prijzen, maar daarop wil ik in 't algemeen
niet ingaan, deels omdat de gegevens niet zeer vele
zijn (de meeste betalingen geschiedden, zooals we zien
zullen, in natura), deels omdat de beroepen van toen
met die van onzen tijd niet te vergelijken zijn. 1k wil
dan ook alleen maar iets meedeelen over wat men leeraarsen professoren-tractementen zou kunnen noemen..
De eerste rhetor d.i. staatsprofessor in de fraaie letteren
van wien we het salaris kennen, is Quintilianus. Hem
gaf keizer Vespasianus (69-79) per jaar 100.000 sestertien, zoowat f 10.000. Maar dat moet bizonder veel
geweest zijn, Philostratus immers geeft in zijn „Levensbeschrijvingen van sophisten" (II 2) als bezoldiging
van een professor in de welsprekendheid onder Marcus
Aurelius (161-180) 10000 drachmen (1 4400.—) op.
Een zelfde inkomen heeft volgens Lucianus (Eunuchus 3)
ook een professor in de wijsbegeerte. Dat zijn opgaven
uit normale tijden, maar ook over later kunnen we
eenigszins oordeelen. Wanneer Eumenius, professor aan
de hoogeschool te Autun in Frankrijk, tijdens keizer
Konstantijn (306-337) een redevoering houdt „bij
den herbouw van de inrichting" (pro restaurandis scholis)
vermeldt hij daarin (hoofdstuk II) als zijn salaris 600.000
sestertien, zoo iets als f 60.000. We zien dus hoe enorm
de stijging ook bier was. Van f 4400.— onder Marcus
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Aurelius tot 60.000 anderhalve eeuw later. Toch moet
deze laatste bezoldiging Wen een hongerloon geweest
zijn. De waarde van het geld was immers honderde
malen meer gedaald. Er bleef dan ook maar een doelmatige manier van betalen over, die in natura -- zie
Zoo vinden we b.v. (Codex
ook nu weer Rusland.
Th. XIII. 3. 3), dat in 376 in Gallie de „rhetores" 24
annonae, d.w.z. 24 werkmansporties per dag krijgen,
de „grammatici latini" en „graeci" (taalleeraren Middelbaar Onderwijs) 12. Trier had als hoofdstad een hoogere
bezoldiging : 30 annonae voor een rhetor, 20 voor een
grammaticus. Dat lijkt heel roijaal, maar 't wordt minder
brillant als men een barbier hoort vertellen (bij Ammianus
Marcellinus XXII 4), dat hij 20 annonae heeft en 20
capita, d.w.z. toelagen voor het voeden van een paard,
met en benevens een „zwaar" jaargeld en veel emolumenten nit smeekschriften !
Al kreeg dan ook toentertijd een barbier meer inkomen
dan een professor, dezen konden overigens niet klagen
over gebrek aan waardeering. De „artes liberales" worden
zoo hoog geschat, dat keizer Konstantijn zelfs in een
tijd van groote bouwwoede voorschreef, dat slechts
zij leerling-architect konden worden, die eenige kennis
hadden opgedaan van de ,,vrije kunsten" (Cod. Th. XIII.
4. 1 anno 334). De persoon van den onderwijzer is
onschendbaar. Beleediging daarvan wordt met boete
van 100.000 nummi (f 10.000) of als 't een slaaf betreft
met geeseling gestraft. Alle eerambten staan voor dezen
stand open, maar tot het aanvaarden van geen enkel
daarvan is hij verplicht. Zoo bepaalde weer Konstantijn
in 321 en stelde tevens de onderwijzers aan hoogere
scholen van belasting vrij (ib. XIII, 3. 1).
Aan goed onderwijs hechtte men toen in het algemeen
veel. In 315 gebiedt een wet (C. Th. XI. 27. 1), dat aan
arme ouders voor hun kinderen onmiddellijk voedsel
en kleeding verschaft moet worden „daar de opvoeding
der prille jeugd geen verwiji kan dulden" (cum educatio
nascentis infantiae moras ferre non possit).
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IV.
Dat verwondert ons nu niet zoozeer : de „artes
ingenuae" waren in de Oudheid altijd zeer in tel. Ongewoner doet ons aan, dat ook handenarbeid toen zoo
hoog geschat werd. Daarvoor citeert Gothofredus op
C. Th. XIV 2. 1 een plaats van Symmachus. — Ik wil
hier met nadruk zeggen, dat ik bizonder veel licht in
het duister van deze tijden verschuldigd ben aan den
commentaar van den 17de-eeuwschen jurist Godefroi
op het wetboek, dat naar Theodosius heet. Als je voor
het eerst de drie geweldige folianten van buiten bekijkt,
slaat je de schrik om het hart, maar wanneer je er Bens
aan begonnen bent maakt de scherpzinnige en wonderlijk geleerde Franschman het je alles zoo gezellig, dat
je er bijna niet mee ophouden kunt. 't Is dan ook alge
meen bekend, dat „Gothofredus" de eenige geweest
is, die de kunst verstaan heeft de vierde eeuw voor ons
te doen leven. — Hij dan citeert naar aanleiding van
het hoof dstuk : „Voorrechten der georganiseerde arbeiders" (XIV 2) de volgende plaats van Symmachus
(epist. X 27) : „Valentinianus weet, dat door de vakvereenigingen de heele last der stedelijke organisatie
gedragen wordt. De een voert wolvee aan, de ander
kudden runderen om het y olk te voeden. Sommigen
verschaffen varkensvleesch, anderen brengen hout aan
voor de badinrichtingen. Eene klasse van werklieden
leent haar kundige handen tot het scheppen van heerlijke kunstwerken, een andere beschermt die tegen
brand. Het zou vervelend worden als ik de restauratiehouders, de bakkers en hun knechts, de transportarbeiders,
die ons van ooft en olie voorzien en de vele anderen, die
zoo hun vaderland dienen, zou willen opnoemen. In een
woord, het is zonneklaar, dat het oude voorrecht bewoner
van Rome te zijn die Romeinen op groote inspanning
te staan komt. Door een onafgebroken dienstbetoon
kochten ze hun vrijdom van lasten. Als ge nieuwe lasten
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op hun schouders legt zullen ze wellicht de oude
afwerpen".
Dat is een andere opinie over den handwerksman
dan b.v. nog Cicero en zijn tijd er op na hielden. Nu,
de vakvereenigingen waren dan ook wel machtig. Een
voorbeeld, weer uit den Codex Theodosianeus. In 364
gaven Valentinianus en Valeus een verordening nit
over de „zakkendragers (wij zouden zeggen : bootwerkers) van de haven van Rome". Dit bevelschrift
(XIV 22. 1) vind ik merkwaardig genoeg om het heelemaal
te vertalen : „Uwe Hoogheid (d.i. de praefect van Rome
Symmachus) moge bevelen, dat alle goederen, die particulieren zullen aanbrengen in de haven van de Eeuwige
Stad, door de georganiseerde bootwerkers of door hen,
die als leerlingen bij dat yak in dienst zijn, worden vervoerd en u gelieve daarvoor naarmate van de tijdsomstandigheden de loonen op billijke wijze te doen
schatten, met dien verstande dat als het blijken mocht
dat een particulier met eigen yolk de aangevoerde waren
vervoert een vijfde deel van die goederen als winstaandeel
voor den fiscus worde opgeeischt". Het Latijn is : „Omnia
quaecumque advexerint privati ad portum urbis aeternae
per ipsos saccarios vel eos qui huic corpori permiscere
desiderant magnificentia tua iubeat comportari et pro
temporum varietate *mercedes considerata insta aestimatione taxari, ita ut, si cloruerit aliquem privaturn per
suos adventicias species comportare quinta pars eius
speciei fisco lucrativa vindicetur".
Wat krijgen we hier op eens een modernen kijk op
de toestanden van toen ! Een monopolie van bootwerkers, een „glijdende loonschaal" (dat beteekent toch
zeker wel : pro temporum varietate mercedes taxari ?)
een boete van staatswege ingeval een reeder eigen yolk
als onderkruipers gebruikt Begrijp ik de strekking van
deze wet goed, dan is aan dit compromis zeker een strijd
tusschen het kapitaal — in dit geval de reeders
de georganiseerde arbeiders voorafgegaan. En die strijd
is dan geeindigd met de over-winning der arbeiders.
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Anders zou de staat niet voor hen tegen de reeders
partij getrokken hebben. Ik meen dus hier een phase
gevonden to hebben van den „klassenstrijd", waarnaar
b.v. Waltzing (Corporations professionnelles etc. Leuven,
1895-1900) en Von Pohlmann (Geschichte der sozialen
Frage im Altertum, 2de druk, Leipzig, 1912) tevergeefs
zochten.
't Lijkt me toe, dat we in het algemeen in een echte
democratische levensbeschouwing verzeild geraakt zijn.
Zoo pas hoorden we dienzelfden Symmachus, die hier
op bevel des keizers de bootwerkers protegeert, den
lof van den georganiseerenden arbeid in het algemeen
zingers. Nu wil ik u nog een zeer democratische uiting
uit een wet, dus uit des keizers mond zelf, citeeren.
Honorius en Theodosius schrijven in 412 (C. Th. XV. 1.
49) voor, dat bij den bouw van stadsmuren in Illyrie
ieder van welke stand of vermogensklasse ook mee moet
werken „opdat het gemeenschappelijk werk, waarbij
van den hoogste tot den laagste de last steeds afneemt -wat Been geringe troost zal zijn bij het volbrengen van
den arbeid — alien tot heil moge strekken" (quo ......
a summis ad infimos usque sarcina decurrente ferendi
oneris non leve solatium sed in commune omnibus profuturum communi labore curetur). —
V.
Moderne accenten, niet waar ? Modern klinkt ook w at
ik u nu over de brooddistributie vertellen ga.
Ik bedoel niet de verdeeling van ongemalen graan,
de frumentatio, die al in republikeinschen tijd ingevoerd
werd en waarover reeds in de 16e eeuw Lipsius in zijn
Electa (I, 18) en De magnitudine romana (II, 10) het
wetenswaardige bijeengebracht heeft. Die graanuitdeeling had waarschijnlijk eens per maand plaats
(Suetonius in zijn levensbeschrijving van Augustus,
hoofdstuk 40) en leek dus weinig op onze brooddistributie.
Maar ook met deze maakten de Romeinen kennis,
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al is het later. Dat ze door Traianus ingevoerd werd
concludeerde Lipsius uit het bericht in het leven van
Traianus bij Aurelius Victor (de Caesaribus, XIII 5),
dat doze keizer de „annona" (levensmiddelenvoorziening)
veel verbeterd heeft door het „collegium" der bakkers
in te stellen en van vaste statuten te voorzien. Lipsius
merkt terecht op, dat nauwkeurige reglementeering
van het bakken alleen zin had als de staat brood nitdeelen ging. Maar hoe dit zij, voor lateren tijd laten de
berichten geen twijfel over. In 416 — toen zal de graanvoorziening wel erg onzeker geweest zijn betoogt
de keizer van het Oost-Romeinsche Rijk, dat de brooduitreiking voordeeliger uitkomt, omdat de bevolking
het graan weleens tot andere doeleinden aanwendt dan
om brood te bakken en dan later weer brood bij moet
koopen. Koekjes, taartjes e. d. werden toen blijkbaar,
net als nu in vele landen, uit den booze geacht !
't Regeeringsbrood schijnt in Rome ook al niet lekker
geweest te zijn. De scholiast op Persius (III, 112) teekent
aan : Panem non delitiosius cribro discussum sed plebeium
de populi annona, id est fiscalem dixit : „De dichter
bedoelde hier niet zorgvuldig gebuild brood, maar yolksbrood, zooals de laagste klasse dat krijgt, „panis fiscalis"."
Hier hebben we zelfs den officieelen Latijnschen term
voor ons „regeeringsbrood". In 369 schijnt de regeering
zoo zeker geweest te zijn van den graantoevoer, dat
ze het „vuile" brood (panis sordidus), waarvan totnogtoe
ieder „Romeinsch burger" (blijkbaar per maand) twintig
,drieponders" gekregen had, verving door een dagrantsoen van zes witte bolletjes (buccellae mundae) ieder
van zes unciae. Dat maakt dus ongeveer een kilogram
wittebrood per dag (C. Th. XIV. 17. 5).
Uit den Codex Theodosianeus vernemen we verder
verschillende bizonderheden over de bereiding van het
regeeringsbrood. Daarvan treft ons in de eerste plaats
weer het voorschrift van XI 14. (1 A°. 364) om zijn
modernen bijsmaak. Daar wordt n.l.. gezegd : „Als
soms de waar door ouderdom zoo bedorven is, dat ze
O. E. XXI 1
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niet zonder meer gedistribueerd kan worden zonder
klachten te veroorzaken moet er uit den nieuwen aanvoer
bij gedaan worden, omdat door deze toevoeging het
bederf „versluierd" wordt en de fiscus geen schade
lijdt". (Si forte vetustate species ita corrupta est ut
per semet erogari sine querela non possit, eidem ex nova
portione misceatur, cuius adiectione corruptio velata
damnum fisco non faciat).
Van de pakhuizen werd het graan natuurlijk eerst
naar de molens gebracht. Dat waren toen grootendeels
watermolens in den Tiber aan den voet van den Janiculus.
Deze mechanische kracht werd waarschijnlijk ook al
mee aangewend om, strubbelingen met het werkvolk
te vermijden.
Maar al had men dan de molenaars vrij wel uitgeschakeld, zonder bakkers kon men het niet stellen.
Daarom kionk het staatssocialism,e van toen hen in
sterke banden. Ze mochten niet naar eigen believen
van werkplaats veranderen en hun beroep — als alle
andere trouwens — was erfelijk. Ja, zelfs de schoonzoons van bakkers moesten bakker worden (C. Th. XIV
3 : 2, 14, 21). 't Hie1p hun niets of ze het erfdeel der
vrouw er door lapten, dan werden ze eenvoudig bakkersknecht. Maar omdat het voor den staat voordeeliger
was welgestelde bakkers te hebben keek de overheid
nauwkeurig toe op de keuze van schoonzoons. Met
tooneelspelers of jockey's mochten de bakkersdochters
niet trouwen. Die lui waren toen blijkbaar ook al erg
los van hun geld en aan den anderen kant erg bekoorlijk.
Gothofredus teekent (op XIV 3. 21) leuk aan, dat blijkbaar door hun „verleiderskunsten en bevallig uiterlijk
de bakkersdochters bekoord werden".
Het brood, dat de bakkers zoo onder hoogen druk
klaar gekregen hadden, werd dan op „gradus" aan het
y olk uitgedeeld. Die gradus, waarnaar het brood panis
gradilis heette, waren stellages, waartegen men met
trappen opklom. Dat maakte gedrang onmogelijk en
de controle gemakkelijk. Het heele omstaande publiek
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controleerde inee. En zal het nauwkeurig gedaan hebben, want de belooning bij het ontdekken van fraude
was begeerenswaard : wie moist te constateeren, dat
ieinand zijn broodkaart verkocht had kreeg recht op
de broodkaarten van verkooper en kooper beide (C.
Th. XIV. 17. 5 [A°. 369]) !
Die broodkaarten waren niet zoo gecompliceerd als
de onze. 't Waren eenvoudig bronzen plaatjes, in den
vorm van fiches, waarop de naam van den houder en
de grootte van zijn rantsoen stond.
Een verschil met het heden -was, dat de brooduitdeeling
beperkt bleef tot „arme" burgers. Als anderen, slaven
of vermogenden, zich ook op de lijst wisten te laten
zetten — die lijst hing aan de desbetreffende gradus
voor ieder zichtbaar — dan werden ze zwaar gestraft :
de slaaf met het „folterpaard", de burger met verbeurdverklaring van bezittingen of ...... dwangarbeid in bakkerijen. De fraudeerende ambtenaar werd onthoofd (C. Th.
XIV 17. 6).
Ons wordt meegedeeld, dat ook iemand, die al „krachtens zijn huis" een rantsoen had, geen tweede broodkaart mocht hebben. Dit doelt op het eigenaardig
dat wie te Rome of te Konstantinopel een huis
bouwde, dat hij later geheel of gedeeltelijk verhuurde,
een aantal broodkaarten tot zijn beschikking kreeg,
„opdat de bouwlust de pracht der stad zou doen toenemen" (C. Th. XIV 17. 5 [A°. 369] en 11 [A°. 3931).
Evenals tegenwoordig bestonden toen aanvullingsbroodkaarten. De Codex Theodosianeus (XIV 17. 8
[A°. 380]) vermeldt een hooger broodrantsoen voor
de scholarii, de uit 3500 Armeniers bestaande keizerlijke
lijfwacht.
VI.
Ik wil dit opstel besluiten door jets te vertellen van
de openbare spelen, van de „circenses", die we in de
Romeinsche historic altijd met het brood, „panem",
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gecombineerd vinden, zooals nu overvolle bioscopen
en regeeringsbrood onafscheidelijk schijnen. Als een
y olk zooals het Romeinsche in zijn nadagen lijdt zonder
genezing te kunnen vinden, ongelukkig is zonder te
kunnen ontdekken waar het eigenlijk schort, dan -we merken het tegenwoordig ook op — nemen de genotzucht en de behoefte aan verstrooiing hand over hand toe.
Om dat voor de vierde en vijfde eeuw na Christus
te bewijzen hoeven we ons volstrekt niet alleen te beroepen op de boetpredicaties van kerkvaders — vooral
Salvianus is in deze materie erg welsprekend ook
de rijkswetten spreken uitvoerig over de „spectacula"
en „ludi scenici" en openbaren ons de stemming waarin
daarvan genoten werd.
Hoe wanhopig moedeloos moet een yolk geweest zijn
als zijn keizers konden schrijven : „Wij geven verlof
deze vroolijke feesten te vieren, opdat niet door te
groote beperking daarin droefenis ontsta". (Wet van
Arcadius en Honorius uit het jaar 399 C. Th. XV 6. 2.).
Hoort hoe Gratianus in 376 zijn verlof tot het houden
van een athletischen wedstrijd inleidde : „Wij misgunnen
u niet u te wijden aan de liefhebberijen van een gelukkig
yolk, integendeel, wij sporen u daartoe aan" „Non
invidemus sed potius cohortamur ad amplectenda felicis
populi studia" (C. Th. XV 7. 3).
Maar al voelden de keizers, dat hun onderdanen niet
buiten vermaak konden, de scheppers daarvan verachtten ze — in de eerste plaats als Romein, in de tweede
plaats als Christen — hartgrondig. De acteurs en actrices
werden door de wet veroordeeld allemaal bij elkaar te
wonen in een soort van ghetto. Standbeelden van beroemdheden op dit gebied mochten alleen in circus en
theater staan, niet op openbare pleinen of bruggen
(C. Th. XV 7. 12).
Sommige rijkaards waren blijkbaar minder dan keizer
en clerus over die afzondering gesticht. Tenminste voorzoover het jonge actrices betrof. Die namen ze graag
op snoepreisjes mee. Mag ik u ten bewijze even een wet
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van Gratianus, Valentinianus en Theodosius uit het
jaar 389 citeeren ? „leder, die het fatsoen uit het oog
verliezend een actrice uit de hoog vereerde stad schaakt
en haar ver weg voert of wel in zijn huis vasthoudt,
zoodat ze niet meer beschikbaar is voor het vermaak
van alien, zal een boete van vijf pond goud aan de
staatskas verschuldigd zijn" (C. Th. XV 6. 5).
Een tooneelspeelster kon aan haar verachtelijk leven
alleen ontkomen door Christin te worden. Maar wee
haar, als ze weer van het rechte pad afweek en „in
schandelijke omhelzingen haar heil zocht". Dan werd
ze veroordeeld ...... levenslang bij het tooneel -Le blijven,
„totdat ze een oud, belachelijk, verschrompeld besje
werd " . De absolutie — zoo decreteert de keizer — zal
haar onthouden worden, zelfs „wanneer haar leeftijd
haar geen uitspattingen meer veroorlooft" (C. Th. XV 7.
8 [A°. 381]).
Die vierde en vijf de eeuw na Christus waren in het
groote rijk van Rome een wonderlijke tijd, voor ons
tot voor kort volkomen onbegrijpelijk. De bewoners
der goudglanzende metropolen fuifden alsof er ter wereld
niets anders te doen was, terwijl de barbaren de rijksgrenzen overstroomden en smulden aan zuiver wittebrood,
ofschoon het bouwland al verder en verder braak kwam
te liggen. Zij dweepten met virtuoozen en athleten,
terwijl de soldaten op de slagvelden dood bloedden,
betaalden hun levensonderhoud met duizenden en millioenen, ofschoon de staat geen zilver had om een fatsoenlijke munt te slaan. Maar in die roes waren ze niet
gelukkig. Dat bekenden zelfs de keizers, juist door hun
prediken van het „apth nous le deluge". „Wij misgunnen u de liefhebberijen van een gelukkig yolk niet".
Kan men jets meer troosteloos zeggen ?

MEDITATIES
DOOR

JASO IRO SAWAM URA.

De hoogere, echter niet bestaande Poezie.
Lodewijk van Deijssel legt in zijn bekend opstel over
Rembrandt, in tegenstelling met de wijze waarop geleerde
kunsthistorici dit to doen plegen, kunstvol nadruk op
Rembrandt's wonderlijk Licht en vindt dit het volkomenst
uitgedrukt in „De Nachtwacht". Men krijgt ook bier een
eigenaardigen kijk op de mentaliteit der mannen van tachtig. En het heeft mij verwonderd, dat van Deijssel geen
kunstvol woord gewijd heeft aan het latere, menschelijk
zooveel diepere werk van Rembrandt en aan diens wonderschoone, ontroerende, ook geetste, scheppingen waar
de motieven ontleend zijn aan den bijbel. Misschien was
het van Deijssel's bedoeling niet, wilde hij alleen maar
in een bijna Dionysos feestroes zingen van hetgeen
hem 't meest aan lien roes kon beantwoorden : Het
Goddelijk Licht. En inderdaad, in Rembrandt's „Nachtwacht" is dit Licht het duidelijkst en verhevenst tot
uiting gekomen. Maar die weet wat schilderen is, die
de ontroering kent bij het schilderen on&rgaan, een
ontroering van vreemd, zacht zangerig gevoelen, die
ziet in de mPnier, in de technische manier, waarop Rembrandt kwam tot de geestelijke uitkomsten in zijn „Nacht-
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wacht" een harmonie, eveneens een goddelijk wonder.
Hiervan zegt van Deijssel evenems niets.
Het is merkwaardig in de geschiedenis der kunst,
dat van Deijssel's opstel over Rembrandt met enkele
veranderingen ook op Beethoven van toepassing is.
Deze twee verschijningen : Rembrandt en Beethoven
kan men zeggen zetten een streep onder de kunst der
Christuscultuur. Zij zijn er de uitkomsten, de geestelijke
waarden van, en zullen in de toekomst mythologische
figuren worden.
Nieuwe geestelijke waarden worden gebracht door
Friedrich Nietzsche en Vincent van Gogh. Nietzsche
schijnt, behalve bij de Awesta, ook, in zijn Dionysos
roes, bij de latere perzische litteratuur dikwijls gast
geweest te zijn. Hij is inderdaad een tragische figuur,
een tragische figuur in de gezonde oud-Grieksche beteekenis. Nietzsche is een Prometheus, een god, die de
menschen opheffen, die ze beter, hooger brengen, die
2.e verrijken en vervolmaken wil. Echter een brute macht
heeft hem v astgekluisterd aan een groote rots en een
breiachtige substantie, stinkend en borrelend, zichzelf
bevlekkend klotst onder zijn voeten.
\Vie zich de toestanden vOOr dezen grooten wereldkrijg herinnert, goed herinnert — en hoe weinigen
zijn er, die dit nog vermogen te doen ! — wie erin niet
theoretisch, maar practisch werkzaam was, wie de
levensmogelijkheden om zich heen tot in de rauwe
onderlagen kon waarnemen en moest ondergaan, wie
zich, merle door de bestaande afgrijselijke tegenstellingen,
moeite gal het wezen der dingen tot klaarheid te brengen,
die voelde, dat er een groote catastrophe komen moest,
die voelde, dat er iets ontzettends plaats zou grijpen.
Terwiji men, gissend, dacht aan groote bankfaillieten
of aan Goddelijke wonderen, was er vele jaren te voren
een, de prometheus der Christenen, die in fatale consequentie voorspelde hetgeen in de breiachtige, stinkende,
borrelende substantie onvermijdelijk komen zou, en
waaraan niemand kon gelooven : den oorlog.
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Vincent van Gogh is een andere tragische figuur.
Zijn dood is nog jets anders dan een daad van overspanning, zijn dood is nog jets anders dan het mystisch verdwijnen van Oedipus. En zijn dood is nog jets anders
dan tragiek in Griekschen zin. Het is niet hier de plaats
deze uiterst subtiele en wonderlijke gebeurtenis nader
uit te spinnen. Voor eenvoudige meditatie ook onmogelijk.
Wie het werk van Vincent beschouwt wordt ontroerd
op een niet te verklaren wijze. Het is niet de ontroering,
die men voor „De Nachtwacht" aanschouwend ondergaat.
En het is niet de ontroering die men, ademloos luisterend,
in de negende symphonie van Beethoven waarneemt.
Bezien wij het werk van Vincent dan voelen wij een
als schrijnend schokken door onze ziel, dan is het alsof
onze keel wordt dichtgedrukt, een ongekende benauwenis
zich van ons meester maakt, dan zijn wij geneigd om
zenuwachtig toe te zien met als starende oogen en door
een bovennatuurlijken angst bevangen, dan zijn wij
geneigd te willen gillen en schreeuwen en weg te loopen,
dan zijn wij geneigd krampachtig de vingeren saam te
wringen en wanhopig te bidden, maar 66k zijn wij geneigd
de lippen op elkaar te persen en met gefronste wenkbrauwen en flitsende oogen te verrichten : een daad.
Vooral bij Vincent's laatste werk en de portretten,
als de dame uit Arles en Dr. Gachet, dringen deze gewaarwordingen zich sterk aan ons op. Dit werk is niet primitief. Het spot met alle traditie der schilderkunst, geen
lijn is „gevoelig" neergezet, geen licht en schaduw waar
te nemen, bij de portretten zijn oogen, neus, mond,
omtrek geteekend zonder eenige traditioneele techniek,
en toch zien wij deze techniek niet, en valt ons de wijze
van teekenen niet op. De oorzaak hiervan is : zoo Rem
brandt gaf concreet Licht, gaf Vincent abstract Licht.
Rembrandt is een goddelijk schepper en alles wat uit
zijn handen komt is betooverd, als in een vreemden
glans. Vincent is geen schepper maar een Heilige, en
alles wat hij in handen krijgt wordt rechtstreeks Goddelijk.
Christus is een mystische figuur, wat Hij zegt is sym-
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boliek. Hij bestaat niet, dat wil zeggen, Hij is te Goddelijk
om concreet te zijn. Franciscus van Assisi is een Heilige.
Maar zijn woorden zijn gesproken en vervluchtigd. Doch
Vincent is niet een heilige kunstenaar, Vincent is een
Heilige, die ethische waarheden schept. Hij luidt in
hetgeen Nietzsche heeft voorspeld.
leder, die meent dat Vincent een kunstenaar is, vergist zich. leder, die Vincent's werk als kunstwaarde
aanmerkt, vergist zich ook. leder, die handel drijft met
werk van Vincent is — een pharizeeer. Het werk van
Vincent moet in een groot gebouw warden saamgebracht,
prachtige reproducties van al zijn werk moeten voor
ieder worden verkrijgbaar gesteld en zelfs bedevaarten
naar zijn werk worden uitgeschreven.
De schilderkunst staat voor twee eindpunten : Rembrandt en Vincent van Gogh. Rembrandt de goddelijke
schepper van het concrete Licht, Vincent de Heilige
bezieler van het abstract Licht. Zij heeft deze uitkomsten
te aanvaarden en scheppend aan te wenden voor de
ethische problemen van den nieuwen tijd. Alle kunst
in de toekomst zal geen kunst meer zijn, doch ethische
waarheid en hierin domineert : de Liefde.
Geen schilder schijnt zich dit volkomen bewust te
zijn. Het is een eindeloos gedilettanteer, een wanhopig
zoeken zonder behoorlijke historische, philosofische en
psychologische kennis, een voor de massa misleidend
leven. Zij zijn, ook de zoogenaamd nieuweren, in waarheid
peetekind van de nog met hare oude kleeren, met haar
oude huid worstelende maatschappij.
Lodewijk van Deijssel, dit geniale gevoelsmensch,
schrijft in zijn reeds genoemd Rembrandt-opstel in wel
niet Al te klaar Hollandsch : „Wij bezigen (het woord
prozaist), zoo als reeds elders werd aangegev en, in de
oppervlakkige maar practisch nuttige, beteekenis van
onderscheiding, welke alleen het hebben kan ten aanzien
van het begrip, volgens welk, evenmin als tusschen
Realisme en Idealisme, tusschen „proza en poezie" in
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absoluten zin een onderscheid bestaat, daar immers
proza elementen kan hebben waardoor het bestaande
poezie overtreft en die dan tevens de beste, meest innerelementen van nog hoogere, echter niet bestaande,
poezie zouden zijn."
Hier stelt van Deijssel zonder goed te begrijpen waarover hij spreekt, de poezie der toekomst. Want deze
zal de „nog hoogere, echter niet bestaande, poezie"
brengen. En Querido, deze ragfijne ziel, staat er in den
klank zijner taal van alle Hollandsche dichters, het dichtst
bij. Hoe moet van diepe ontroering elke ader heftig
geklopt, elke vezel angstig getrild hebben van deze
menschenkindziel bij het inleven in Rembrandt's en
Beethoven's psyche. Hij heeft wel ganschelijk doorleefd
het mysterie van Rembrandt's bijbelscheppingen. Hij
heeft wel gevoeld het wonderlijke, vreemd zangerige,
dat het materiaal vertrouwd maakt met de geestelijke
daad. Hij heat wel gezien in de verborgenheden der
Oostersche pracht en praal van tintelend golden kleuren.
Maar dit wondermensch is te veel kind van het Morgenland, te veel Israeliet om te willen begrijpen, dat deze
tijd ethische waarheden vraagt, en ethische waarheden
alleen.
Heel het Oude Testament is een materie-zang. Maar,
zonderling, nergens ook orgelt het geloof zoo wonderdadig als daar. De Joden begrijpen het Nieuwe Testament
niet. Religieuze helden zonder pracht en praal zijn hun
vreemd. Zij kennen in hun diepste wezen, geen opoffering.
Zoodra men de eerste pagina's gelezen heeft van
Querido's „Oude Waereld" grijpt ons een eigenaardige
voorstelling vast, die ons gedurende de doorlezing van
het werk blijft vasthouden. Hier is een Schepper aan
het werk. Hier bouwt een koning zich een pyramide.
Alles zien wij aanrukken, ieder wbrdt dienstbaar gemaakt
voor de pyramide. Overal geeft de koning orders, wij
zien een geweldige bedrijvigheid, — „Het is voor den
koning, die zich een pyramide voor zijn onsterfelijkheid
bouwt !" — hoort men hier, daar en overal. En zelf

MEDITATIES.

107

werkt de koning als een godgeworden mensch, als een
bovennatuurlijk wezen. Maar omdat Querido als een
koning werkt, heelemaal alleen voor zichzelf, is zijn taal
niet zoo rein, zoo diep orgelend als de toekomst die geven
zal.
Toch klinkt in den trots van den bijna bovenmenschelijken klank een geluid, dat den mensch ontroert.
1k heb gehoord, dat er ontwikkelde Joden zijn, die om
Querido's werk lachen, die het eigenlijk niet zoo beteekenisvol vinden. Dezulken weten niet wat een echt kunstenar
kan zijn. Dezulken hebben ook geen klaar begrip -v an
hetgeen kunst eigenlijk beteekent. De schepping van
Querido is inderdaad bovenmenschelijk en als ei
hem iemand komt, die zulk werk beter doet, dan zal
het alleen kunnen, omdat Querido er de fundamenten
voor heeft gelegd. Doch de Joden, die het werk verwerpen doen dit misschien instinktief. Behalve dat men
een geweldige pyramide ziet bouwen hoort men ook
een ontroerend vreemd geluid. Dagenlang heeft het me
vastgehouden en heb ik mij aigevraagd wat het toch
kon zijn. Eerst meende ik het was een smart, die het
lot verweet gebrekkig te zijn opgevoed en daarom niet
zoo te kunnen scheppen als geschied zou zijn, indien die
opvoeding meer toewijding had gehad en minder gebrekkig
ware geweest. Ik voelde dit niet geheel juist. Doch eens,
in een van die pijnigende, martelende, slapelooze nachten,
die voor zoekende, wroetende, denkende menschen
hun eindelooze eenzaamheid zijn weggelegd, toen is
mij met andere problemen ook dit verklaard. Diep in
de ziel van dezen schepper, misschien wel zonder dat
hij 't weet, huist de smart der verdrukking. En het is misschien om deze sluimerende smart in het werk geweven,
dat „ontwikkelde" Joden, die deze verdrukking niet
erkennen willen in zichzelf, het werk onbelangrijk vinden.
Dat Querido terugging tot het verleden als scheppend
romanticus bewijst, dat hij zijn tijd niet geestelijk meester
is. Naast Querido, als herscheppend romanticus van het
verleden is ook een andere romanticus van het verleden
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verschenen : Louis Couperus. Toen die door Querido
van het golden verleden hoorde heeft hij ras al zijn
vorige scheppingen, en ook soortgelijke van anderen,
afgezworen, zich in een ander gewaad gehuld en gezegd :
„Wat Querido kan, kan ik ook, en beter." En deze man
heeft, juist omdat hij zijn vorige scheppingen heeft
afgezworen nu erkend, dat zijn golden-verleden-werk
eveneens niet veel beduidt. En hij kan niet óók, wat
Querido kan. Bij Querido groeit het werk van binnen
uit, bij Couperus groeit er heelemaal niets.
Er moet een nieuwe Bijbel komen ! Deze tijd vraagt
een nieuwen bijbel. Er moeten nieuwe geestelijke waarheden, er moeten ethische waarheden worden vastgelegd.
Die zullen een nieuwen bijbel vormen en daarin zal
orgelen hetzelfde Geloof, maar met een nieuwen klank.
Het instinkt zal worden afgezworen, de intultie worden
gekweekt. Intuitie heeft zuiver abstracte eigenschappen.
Zij kent slechts ideeen. Zij slaat terug op natuurlijke,
dat zijn in wezen materieele eigenschappen. Intuitie
is muziek. Zij doet verklaren de groote alomvatting
onzer kerkvaderen. Zij is een uit egoisme en altruisme
gegroeide eenheid, wonderlijk stralend in een mysterieuze,
rhythmisch bewogen oneindige ruimte. Zij is een eeuwige
gelijkwilligheid. Zij is een communisme, maar niet het
Staatscommunisme, het nauwgezet, mathematisch verdeelend communisme, dat de gemoederen in Europa
zoo vertroebeld heeft. Zij is een zichzelf opleggend en
opgelegd wordend communisme. Zij kent geen materieele
wenschen. Zij ziet alle materie, alle verschijnselen, alle
psychen in Licht en eeuwige Muzikaliteit. Zij is een
diep Gelooven.
Intuitie vormt aigroote wijsheid en is den nieuwen
mensch bedeeld. Deze niet utopische waarheid zal de
toekomst zijn. Niet utopische waarheid, want ze is
sluimerend in alle cultuurnaties. Duizende jaren cultuur
hebben haar perceptioneel gekweekt. Levend is ze en
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levend beseft geworden door de jonge, komende kunstenaars. Haar leven is bepaald.
Intultie is muziek. Muziek zal het toekomstig leven
voor de menschheid worden. Dit is geen droombeeld
of utopie. Dit is een uit historie, philosofie, psychologie
vast to stellen Te veel nog spreekt in oude boeken
het instinkt. Het instinkt in den mensch mod dood.
Groote orgels in grootsche gebouwen zullen worden gebouwd. Niet een droombeeld zal dit zijn, want de kunstenaars zullen het geluid, dat deze orgels geven, het orgelend
geluid, noodig achten voor de tot bewustzijn brenging
hunner medemenschen. Niet revolutie kan de toekomst
bespoedigen, revolutie is er reeds geweest, maar evolutie.
De kunstenaars zullen met zulk een alwijsheid komen,
met zulk een bezielend woord spreken in voor elk N e rstaanbare taal, dat wie de materieeL, dat zijn de instinktieve hartstochten op wil wekken als in een groote draaikolk zal verdwijnen.
Wat de weda's waren voor de Indiers, de Awesta
voor de Persen, Homerus voor de Grieken, het Oude en
Nieuwe Testament voor de thans zichzelf doodgedrukt
hebbende Christusbeschaving, dat zal de „nog niet
geschreven poezie" voor den komenden tijd worden.
En orgelend zal Naar klank zijn, in elke kunst.
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MORIE METZ-KONING.

Lichtbeving,
Lichtweving.
Om de boomen
Een schromen,
't Eerste komen
Van Licht...
Hoog opgericht
Zien de kronen der boomen het zon-gezicht.
Een siddering vaart door hun twijgen.
Ze nijgen
Tot bloemen, nog gesloten,
Dan, zacht van blauwen dauw begoten,
Zich openen, zacht in het licht,
Sidderend in de pracht van het zon-gezicht.
Groene vlammen
Van varens rand de stammen,
Vlammen, die leken.
Een vogel begint to spreken,
Heel teer een toon,
Om ongekend schoon,
Schoon, dat opengaat,
Ms een boek dat openslaat,

Waar vreemde letters in beven,
Woorden, die op alles antwoord geven.
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Dan de licht-flitsende stralen,
De pijlen der zon, die dalen
Over de aarde, die lacht.
Lang heeft ze gewacht,
In de grenslooze omdonkering,
Bij wat ver stergeflonkering.
Hooger stijgt de pracht.
't Licht heeft zijn zege volbracht.
Diertjes wriemelen al langs de aarde,
Uit de aarde, en daar, waar de nacht nog bewaarde
Vochtige kou.
Ze gaan zeker en gauw,
Wetend hun geheimen plicht,
Hun wondere taak in het licht.
Dan vangen andere vogels aan.
Ze kunnen elkaar verstaan.
Hun stemmen zijn van licht.
Ze weven een groot, bevend gedicht,
Gedicht vol verwondering,
Toch zeker en zonder afzondering.
Ze weten, dat Liefde het hoogste is.
Ze kennen niet der menschen gemis.
Jubelend pijlt leeuwerik in de lucht.
Hij vlucht,
Omdat zijn geloof 1166g hem heentrekt
Naar 't licht, het licht dat alles wekt.
Lange schaduwen liggen over de aarde :
Dat is wat nacht nog bewaarde
Aan duisternis die niet wil verlaten.
Alles wacht gelaten,
Vat nu de zon zal doer.
In een brandenden zoen
Dust ze de aarde, kust ze het al,
Als een moeder, die weet dat haar kind nu ontwaken zal.
En ze spiegelt haar eigen wonder
In al de ilonkering, boven en onder,
In de groote dauw-diamanten,
Sidderend hangend aan alle kanten,
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Vastgehouden in bloem-harten.
Niets kan meer smarten.
Daar is een gezoem van insecten,
Gevleugelde minnaars, die bloem-zielen wekten.
De bergen liggen zoo trouw,
Ze liggen blauw,
Als wachters langs den horizon,
Daar, waar het licht zijn zege begon.
En de wuivende wiek van den wind
Zoekt en vindt
Bloem-aromen.
Hij voert ze mee ; ze komen
Door de open ramen, waar menschen ontwaken
En zich eerst voor den dag wat angstig maken.
Mannen rekken hun pezige leden ;
Vrouwen zwijgen : dat zijn hun gebeden.
Kinders kijken met hemel-oogen
Naar 't licht waarin ze weer leven mogen.
Even zijn ze wat bang ;
Dreinen om een klein verlang'.
Dan komt moeders medelij,
Maakt ze weer zorgen-vrij.
Moeder's handen zijn zacht ;
Ze heeft alles overdacht.
Ze ziet op naar het donker' gezicht
Van den man, in wien slaap nog niet zwicht.
Ze vreest voor het leven dat hem wacht :
Ze heeft alles overdacht.
Zwijgend doen heur oogen hun gebeden.
Niemand weet wat ze leden.
Haar mond lacht :
Ze heeft alles overdacht.
Dit is de vrouw
In wie niemand een engel weten wou.
Dan staat stoer en sterk
De man voor het komende werk.
Hij wil de vechtende strijder zijn :
Vrouwen zijn zwak en kind'ren zijn klein.
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Maar rond zijn hoofd
Ligt ongedoofd
De liefde der vrouw,
In wie niemand een engel weten wou.
Zij blijft in het zorgende kleine,
In de rust, die niets doet verdwijnen,
Omdat kleine dingen er groot zijn,
En besluierde vragen er bloot zijn.
Zij kent die vragen :
Angsten van alle dagen.
Ze legt haar geloof er op heen
En gelooft maar alleen.
En de kinders, klein in de schoolbanken,
Hooren wondere klanken :
Dingen, die ze niet begeeren,
Maar die ze toch, stil, leeren,
Omdat het zoo moet zijn.
Even geeft dat wat pijn.
Buiten roept alles en lacht ;
Het spel wacht.
Kul is de school ; en de stem die hen leert
Is in 't leven verweerd,
Als een molme plank.
Daarom kennen ze Oen dank.
Hun hart meent, dat daar een vijand staat,
Die over hun leven een kerker uitspreiden gaat.
En de vijand zêlf is vergeten :
Wat hij als kind heeft geweten.
En klein en erbarmelijk,
En koud en armelijk,
Zegt hij zijn woorden over die hoofden heen
En blijft zelf alleen.
Dan, heel fel,
Komt het uur van spel :
De ikjes, die elkander haten
En met huichelmondjes veel praten.
De jongens al flink en groot,
De meisjes met wachtenden schoot,
0. E. XXI 1
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Schoot, die soms open-kelkt,
Soms, zonder woorden verwelkt.
De zon lacht over dat al'.
Zij is het, die wêten zal.
Ze ziet al die oogen veriaten ;
Dat klein minnen en dat klein haten ;
Die huizendaken zoo arm en klein,
Waarin gekerkerde zielen zijn.
Ze lacht en kent geen medelij.
Waarom zijn niet alien vrij ?
Vrij als zij, wijd-uit en groot,
Enkel licht, dat uit Licht ontsproot ?
De zon is een vreemde god,
Goed en groot ; maar die toch spot.
In de klaat'rende waters baadt ze zich,
In de donkere diepten laat ze zich
Dalen, dalen, tot waar wezens geen adem meer halen.
Ze spiegelt zich op de verweerde rots,
Versplintert zijn trots,
Gliert heur lach langs de wegen,
Lacht Mies tegen !
Dit was de lente die de dichter zag
In zijn eigen lach.
In zijn lach die ook wel kan schreien
En dat wel doet bij tijen,
Als hij voelt, hoe droevig de kleinen zijn,
En hoe verweeft tot pijn
Het klare geluk,
Voor wie dat aanvaardt in den druk
Van zijn eigen erbarmelijkheid,
Want de dichter kent het lied
Van den vogel die in alles Liefde ziet.
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Mr. J. C. VAN OVEN.

XXIX.

Aan het eind van '1 faar.
Welke gebeurtenissen zullen in de schoolboekjes van
later tijden achter het jaartal 1920 vermeld worden ?
Zeker wel : „vrede van Versailles, St. Germain en
Neuilly", „eerste bijeenkomst der Volkenbondsvergadering" ; maar misschien daarnaast ook : „vruchtelooze
conferenties tot verbetering van den politieken en economischen toestand in Europa ?" Men is geneigd om het
te gelooven, want wie „l'annêe politique" dat achter
ons ligt, overziet, ontwaart wel een lange reeks bijeenkomsten van de grooten dezer aarde, maar geen resultaat, voldoende om zooveel moeite en kosten te loonen.
Toch, misschien is de indruk niet juist en zal het nageslacht in die rij van diplomaten-besprekingen en in
andere gebeurtenissen een ontwikkelingslijn ontdekken,
die wij nog niet kunnen zien, al hopen wij dat zij in
waarheid aanwezig is. Maar hoe dit ook zij, wij, de tijdgenooten kunnen wel constateeren, eenerzijds dat de
gunstige uitwerking op den internationalen toestand die
sommigen van het teekenen der definitieve vredesverdragen verwacht hadden, uitgebleven is, anderzijds
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echter dat er telkens teekenen merkbaar worden van
een veranderde mentaliteit, die voor de toekomst goeds
belooft en die in deze diplomaten-conferenties ondanks
alles tot uiting komt.
Dit is de vraag die zich het meest naar voren dringt
wanneer men de gebeurtenissen van 't jaar overziet :
hoe komt het dat de veelbelovende neiging tot verzoening, waarvan de Entente-staatslieden blijk gaven
op die eerste bijeenkomst na het teekenen van 't verdrag van Versailles — de bijeenkomst in Londen, de
eerste waarop Frankrijk niet door Clemenceau was
vertegenwoordigd — tot een zoo bitter klein resultaat
geleid heeft ? Want gering is dit resultaat zeker als men
bedenkt dat destijds, in Februari, reeds besloten werd
tot internationaal overleg over economische en financieele quaesties, en dat nu, aan het eind van 't jaar
nog pas voorbereidende besprekingen gehouden worden
tusschen Entente- en Duitsche vertegenwoordigers over
de Duitsche schadeloosstellings-quaestie, die toch allereerst geregeld moet zijn eer er van economisch en financieel herstel sprake kan zijn.
Het antwoord op de vraag wordt door de gebeurtenissen zelf gegeven : 't zijn de onzekere toestand in
Duitschland en de chaos in Rusland en de rest van
Oost-Europa die verzoening en herstel onmogelijk maken,
het wantrouwen van Frankrijk daarnaast, dat telkens
door gebeurtenissen in Duitschland gerechtvaardigd
wordt. Edoch, hoe kan het gevaar van Duitschen karat
wijken, zoolang men daar leeft als op een vulkaan, en
hoe kan hieraan een einde komen zonder verzoening ?
Ziedaar de funeste vicieuze cirkel, die alleen gebroken
kan worden, als men van Entente-kant begint met de
verzoening to wagen. Het is de politiek die Italie reeds
lang voorstaat en die verdedigd wordt door het gematigd deel van het Engelsche publiek, die evenwel de
Britsche regeering slechts weifelend volgt en welke
Frankr@ tegenhoudt zooveel het kan. En ziedaar dan
het antwoord op de vraag, waarom er zoo weinig ge-
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komen is van de schoone voorjaars-beloften der Londensche conferentie : het wantrouwen zal eerst langzaam
uitslijten, maar zoolang het bestaat, kan er van geen
afdoende verbetering sprake zijn. Zoo zullen er nog tal
van conferenties noodig zijn, en misschien zullen er
nog vele schokken storend ingrijpen, eer het verzoeningsproces zich voltrokken heeft en de oorlog heeft plaats
gemaakt voor een werkelijken vrede.
't Is de directe invloed van de Duitsche contra-revolutie
en daarop gevolgden burgeroorlog geweest, die de Entente
afgehouden heeft van voortzetting van de politiek der
Londensche Februari-conferentie. Men behoeft zich de
gebeurtenissen maar even in 't geheugen terug te roepen :
in Februari wordt de nieuwe koers gekozen, zekerlijk
tegen den zin van Frankrijk ; in Maart breekt de contrarevolutie in Duitschland uit, dadelijk gevolgd door de
communistische campagne, slechts met moeite bezworen, en als gevolg daarvan breekt Frankrijk de eensgezindheid met zijn bondgenooten en bezet het Frankfort en andere plaatsen in Zuid-West-Duitschland ; dit
maakt in April de samenkomst in San Remo noodig,
n.l. om Frankrijk terug te brengen tot de politiek der
Entente-meerderheid, en als gevolg daarvan trekken
inderdaad de Fransche troepen terug achter de grens
bij het verdrag van Versailles vastgesteld. Maar intusschen heeft het schrikbeeld van 't herstel der monarchie in Duitschland zijn uitwerking niet gemist en op
de bijeenkomsten in Mei en Juni (Hythe en Boulogne)
blijken de bondgenooten veelmeer geneigd dan tot dusver om den Franschen koers te volgen. Totdat eerst in
Spa, een half jaar na de Londensche conferentie, weer
iets blijkt van een verlangen aan Entente-zijde om
tegernoet te komen aan de Duitsche wenschen, maar
dit verlangen wordt zoo angstvallig verborgen onder
dreigementen en overwinnaarsgebaren, dat de Duitsche
vertegenwoordigers eer als beklaagden dan als medeonderhandelaars in de vergaderzaal vertoeven.
Toch wordt in Spa in waarheid de draad weder op-
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gevat die men sinds Londen heeft laten schieten en de
kolen- en crediet-overeenkomst van Spa is het eenige
tastbare resultaat dat met de conferentie-reeks van
't jaar 1920 is bereikt. Zij is intusschen een zeer belangrijk resultaat omdat zij tegelijkertijd Frankrijk aan
kolen, Duitschland aan een begin van financieel herstel
en de Duitsche mijnwerkers aan nuttig werk helpt, maar
op den duur kan dit alles alleen dan iets beteekenen als
het gevolgd wordt door andere maatregelen en afspraken
van denzelfden aard en voortgesproten uit denzelfden
reeelen, „business-like" geest, en nu is juist het angstige
van den toestand dezer dagen, dat men inplaats van
verder to zijn gekomen dan men in Juli was, vreest
voor de instandhouding zelfs van die eene wijziging
der bepalingen van Versailles. Frankrijk klaagt over
niet-strikte nakoming der overeenkomst van Spa en
omdat deze slechts voor een bepaalden tijd gesloten is,
dreigt men daarginds reeds met weder-inwerking-stelling
der betreffende bepalingen van het verdrag, waarmee
dan het eenige tastbare succes der conferentie-reeks
voorzoover Duitschland aangaat vervallen zou zijn.
-Laat ons hiervan intusschen het beste hopen : dergelijke moeilijkheden zijn er al meer geweest en vaak
heeft men ze kunnen overwinnen. Wij mogen hopen,
dat de besprekingen die nu in Brussel gehouden worden
en die gelukkig niet openbaar zijn, zullen leiden tot
verder overleg en dat op deze wijze in 'n paar weken
of maanden de aangelegenheid der fixeering van de
Duitsche schadeloosstelling geregeld zal zijn. Dit zal
een belangrijke stap vooruit beteekenen en wanneer hij
gevolgd zou kunnen worden door iets als een FranschDuitsch handelsverdrag, of althans als Frankrijk maar
berustte in het herstel der Duitsche industrie, dan zouden
we hoop kunnen hebben op een consolidatie der ongunstige politieke verhoudingen in Duitschland. Want
de politieke moeilijkheden in dit land zijn slechts uitvloeisels van de economische misere en een voorspoedige
Duitsche natie zal naar alle waarschijnlijkheid even
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tevreden leven onder republikeinsch bewind als het
deed onder een monarchaal. In elk geval zal zij aan
com.munistische avonturen niet denken. De Duitsche
industrie is intusschea reeds druk aan 't werk om zich te
herstellen en de Britsche fabrikanten roepen al weer
ach en wee over de Duitsche concurrentie — die nu
nog zooveel gevaarlijker is dan vroeger wegens den lagen
koers van de mark — maar gelukkig laat de Engelsche
regeering zich niet tot vexatoire maatregelen verleiden,
omdat zij blijkbaar sterker dan die in Parijs doordrongen
is van het besef der noodzakelijkheid dat Duitschland
zich herstellen zal, aril het zijn schadeloosstelling opbrengen.
Ziehier dus onze nieuwjaarswensch voor onze oostelijke naburen : genoeg gezond verstand en nuchter
overleg om te begrijpen dat een tweede Kapp-Putsch
of een tweede communistische omwentelingspoging het
herstel der natie o.nmetelijk nadeel zou toebrengen,
misschien voorgoed onmogelijk zou maken en leiden
tot bezetting van nieuw gebied door de Franschen ;
en voorts zooveel werklust en gelegenheid tot werken
dat er geen tijd overblijft om aan politiek te doen, maar
de in het werk hervonden volkskracht Duitschland
zal maken van een verslagen slachtoffer tot een solvabelen debiteur die met genoegen zijn schulden betaalt, wetend dat wie schuld betaalt zich verrijkt.
Ook de chaos in Rusland houdt het verzoeningswerk
tegen en zoo hangt de Russische quaestie nauw samen
met de Duitsche : Frankrijk's wantrouwen jegens Duitschland wijkt nog zooveel te moeilijker, omdat niemand
weten kan wat men uit het oosten te wachten heeft.
Frankrijk's Russische politiek is voor een groot deel
een gevolg van zijn houding jegens Duitschland : de
vrees voor vereeniging van beide gevallen keizerrijken
beheerscht de houding der regeering in Parijs en van
de toonaangevende Fransche pers ten voile. Natuurlijk
weet men zeer goed dat er vooreerst geen sprake kan
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zijn van een nieuwen Duitschen aanval op het westen,.
zelfs al viel de barriêre tusschen Duitschland en Rusland
weg en vereenigden zich beide, 't zij onder een communistische vaan, 't zij onder die der herstelde monarchie.
Daarvoor heeft men in 't vredesverdrag te degelijke
strategische waarborgen opgenomen. Maar staatslieden
moeten ver in de toekomst zien, en vat anders kan
Frankrijk beveiligen tegen zulk een onweerstaanbaar
gevaar voor zijn veiligheid en volksbestaan als een Rusvooral, wanneer
sisch-Duitsche aanval brengen zou
zijn bevolking vermindert en die van zijn buren zich
uitbreidt — dan het steunen op den een tegen den ander ?
Ja, als de Volkenbond een einde kon maken aan deze
ouderwetsche politieke berekeningen, dan zouden er
waarborgen voor Frankrijk's veiligheid te vinden zijn,
op vasteren grondsiag gevestigd dan die het door bondgenootschappen verkrijgt, maar aan den Volkenbond
gelooft men niet in Frankrijk en terwifi juist dit ongeloof
de ernstigste oorzaak is van de moeizame groei der
jonge instelling, zoekt men op de oude wijze zich te
verzekeren tegen het voor de toekomst dreigende gevaar.
Door dezen gedachtegalig worden dan de wegen die
de Fransche staatslieden te bewandelen hebben duidelijk
voorgeschreven : Duitschland zwak houden en in Rusland
de machten bevechten die nimmer Frankrijk kunnen
steunen tegenover de Duitschers. Diensvolgens werd
op elke conferentie verzet gevoerd tegen de BritschItaliaansche toenaderings-neiging tot de Duitsche republiek en werd belet dat het verlangen der Britsche handelswereld om met de Russen betrekkingen aan te knoopen
zich in de Entente-politiek verwerkelijkte.
Het valt niet te ontkennen, dat deze Fransche staatkunde op eenig zij 't dan misschien slechts tijdelijk —
succes kan Bogen. Zij was het die in dezen zomer, toen
de Roode troepen tot vlak bij Warschau waren voortgerukt, het gevaar voor Polen hielp afwenden en de
Russen van „de poorten van West-Europa" verjoeg.
Wij weten nog altijd niet of het ook Fransche inblazingen
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geweest zijn, die de Polen ertoe brachten, om in 't voorjaar Sovjet-Rusland aan te vallen ; onwaarschijnlijk
is dit zeker niet, want de gelegenheid scheen gunstig
om door aanvallen van buiten den innerlijk steeds aan
crisis onderhevigen Sovjet-staat ten val te brengen
en het aanvankelijk succes scheen de poging te rechtvaardigen. Ja, dit samengaan van Polen en Oekrajiners,
die immers onderling doodsvijanden waren sedert onheugelijke tijden, kan zekerlijk zeer goed door het werk der
Fransche en misschien ook Britsche diplomaten bevorderd zijn en ongetwijfeld was het te danken aan Franschen
steun dat zoo spoedig Pilsoedsky's en Petljoera's troepen
Kief wisten te bereiken. Maar toen de krijgskans keerde,
de Poolsch-Oekrajiensche legers moesten wijken, van
elkander gescheiden werden en de Polen alle krachten
moesten inspannen om hun hoofdstad te verdedigen,
werd begrijpelijkerwijze in 't westen alle m,ede-verantwoordelijkheid voor de dreigende deblacle ontkend
en werd het uitbreken van den Russisch-Poolschen
oorlog geweten aan een Russisch offensief, beantwoord
door een krachtiger en beter geslaagden aanval van
Poolsche zijde. Intusschen werd toen de Entente-politiek
met een ernstige nederlaag bedreigd, want als Warschau
inderdaad gevallen en Rusland opnieuw Duitschland's
nabuur geworden was, dan zou niet alleen het gevaar
waartegen Frankrijk zich met alle middelen tracht
te wapenen, werkelijkheid geworden zijn, maar ook
voor de andere Entente-landen zou de toestand gevaarlijk
zijn geworden. En 't is de groote triomf van Parijs geweest, dat zelfs op dit hachelijk oogenblik de Fransche
staatslieden geen oogenblik in hun houding geaarzeld hebben, maar consequent dezelfde gedragslijn hebben gevolgd,
in strijd met de houding van den Britschen bondgenoot,
die zich gereed maakte het roer om te werpen toen Polen
verloren scheen, en tevens in strijd met den wensch van
de Fransche arbeiders, die tevergeefs poogden zich te
verzetten tegen de munitieverscheping tot hulp van
Polen. Terwijl de Britsche regeering in het lagerhuis
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verklaarde, dat zij er niet over dacht Polen te steunen
en dat de arbeiders die met machtsmiddelen dreigden
om zulk een steun te beletten een „open deur intrapten" ;
terwifi Lloyd George in onderhandeling trad met het
overwinnende Rusland, bleef de Fransche regeering
volharden en op het meest kritieke oogenblik toonde
zij haar onverzettelijkheid zoo onmiskenbaar mogelijk,
door Wrangel te erkennen.
Het succes was volkomen. Of de strategische medeleiding van den Franschen generaal Weygand de oorzaak
geweest is, dan wel of de Russische legers met hun te
snellen opmarsch naar Warschau zich zelf de nederlaag
op den hals gehaald hebben, is onverschillig. Het is
voor de Fransche staatslieden een schitterende overwinning geweest, dat op 't oogenblik waarop de andere
Entente-genooten de vlag wilden strijken voor SovjetRusland, Polen aan zijn lot overlaten en erkennen
niet in staat te zijn een Oost-Europeesche politiek te
voeren tegen den wil van Moskou, zij niet geaarzeld
hebben, maar zoo onomwonden als het kon den oorlog
zijn blijven voortzetten, met het gevolg, dat het Roode
Spook niet langer 't westen bedreigde. En het is zekerlijk
niet hun schuld, dat de overwinning bleef bij een voorloopig afslaan van het gevaar en niet leidde tot een
verlossing voor goed, d.w.z. tot den val der Bolsjewisten.
Want dat de Polen vrede sloten toen zij een zeer groot
stuk Russisch gebied bij hun land konden voegen en
andere schitterende voorwaarden bedingen, was lijnrecht
tegen den wil en den raad der Fransche raadgevers, die
terecht inzagen dat hierdoor hun beschermeling Wrangel
aan den ondergang prijs gegeven werd en het groote
doel, de omverwerping der regeering in Moskou, gemist
zou worden. De gebeurtenissen hebben hen ook hier
in 't gelijk gesteld en in zoover zijn de moeilijkheden
waarin de Entente thans opnieuw verkeert ten gevolge
van de machtsvermeerdering der Russen, zeker niet
aan de Fransche diplomaten te wijten. Maar aan den
anderen kant : is het van een yolk, dat zes jaren oorlogs
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achter zich heeft, te verwachten dat het voortgaat
met vechten wanneer het een goeden vrede kan bedingen ? En is het geen politieke lout om dit te verwachten
en daarop staatkundige berekeningen te baseeren ? De
Fransche staatslieden hebben in den Poolsch-Russischen
oorlog een overwinning op Moskou behaald, maar door
den vrede van Riga hebben de Russen revanche genornen
op Parijs.
Wat de Entente-politiek betreft, heeft de diplomatieke
overwinning van Parijs terstond groote uitwerking gehad.
Frankrijk kon er met recht op wijzen dat alleen zijn
houding Europa voor het onmiddellijk dreigende gevaar
gered had en het gevolg was, dat toen Lloyd George en
Giolitti in Luzern saamkwamen om te bespreken welke
houding tegenover Frankrijk aangenornen zou worden,
dat door zijn erkenning van Wrangel de eensgezindheid
der Entente al weer verbroken had, er geen sprake meer
kon zijn van ontstemming over deze houding, maar
integendeel erkend moest worden dat in die RussischPoolsche quaestie Frankrijk beter had gezien dan zijn
bondgenooten. De Fransche politiek werd aldus Ententepolitiek, al hidden Engeland en Italie een slag om den
arm ten einde weer een andere richting te kunnen uitgaan als de toestand opnieuW gewijzigd werd. Inderdaad is dit door de Russische overwinning op Wrangel
geschied en op dit oogenblik staan Engeland en Italie
op 't punt hun pro-Russische politiek te hervatten, terwijl
Frankrijk consequent blijft volharden in zijn afwijzing
van alle toenadering tot de regeering in Moskou.
Hoe zich deze tegenstelling zal oplossen zonder breuk
in de Entente, ziedaar een der gewichtigste problemen
aan de Entente-staatslieden in het komende jaar gesteld.
Want uit het bovenstaande blijkt ten duidelijkste dat
Frankrijk niet dan in de uiterste noodzakelijkheid van
zijn gedragslijn zal afwijken. De angst voor Duitschland
dwingt tot strijd tegen de Sovjets zoo lang als Duitschland nog zwak is. Heeft Duitschland zich eenmaal hersteld, in zoover dat het actief kan deelnemen aan de
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Europeesche staatkunde, dan zal het te laat zijn. Dus
moet Duitschland zoolang mogelijk belet worden zich
in deze mate te herstellen, en moet in dien tijd alles
gedaan worden om Rusland te verlossen van Lenin en
het een regeering te geven die Frankrijk helpen zal om
Duitschland in bedwang te houden. 't Is als het ware
Clemenceau's politiek testament geweest. In een van
zijn laatste parlementaire redevoeringen heeft hij het
uitgeroepen : „Duitschland wil Rusland koloniseeren !"
En hoe goed hij zag, blijkt daaruit dat 'n paar maanden
later de Duitsche minister van buitenlandsche zaken
bijna dezelfde gedachte uitsprak in de woorden : „Het
Duitsche yolk hoopt zich met hulp van Rusland te
kunnen herstellen". Kan Frankrijk dit beletten ? Misschien niet, misschien wel, maar in elk geval kan het al
het mogelijke doen om de doodelijke combinatie te beletten en wijl het van de tegenwoordige machthebbers
in Rusland niets te wachten heeft en met hen ook niets
te makers wil hebben, moet het streven naar hun val.
Voor de andere Entente-genooten gelden deze overwegingen niet of veel minder ; vandaar dat men in
Engeland en Italie zich veel gemakkelijker neerlegt
bij het aanblijven der communistische regeerders in
Rusland en zelfs niet ongeneigd is om met hen in relatie
te treden en aldus Duitschland vOOr te zijn bij het
„koloniseeren" van Rusland.
Intusschen, al is het dan staatsmansplicht am ver
in de toekomst te zien, haar te voorspellen is ook hun
niet gegeven, en niets is moeilijker dan om eenige prognose te stellen omtrent de gebeurtenissen in een land
als Rusland, welks toestand ook de best ingelich te
diplomaat niet goed kent en welks volksziel zoo vreemd
is aan de westersche. Vandaar dat geen mensch ter
wereld zeggen kan Welke staatkunde het best 't Ententebelang belooft te dienen, de onverzoenlijke Fransche,
of de opportunistische Britsch-Italiaansche.
Onzekerheid omtrent den toestand in het oosten en
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zeer langzaam aan vorderende verzoening tegenovef
Duitschland ...... ziedaar het beeld van de twee allesbeheerschende problemen der wereldgeschiedenis, waarmede het jaar 1920 sluit. Het stemt zeker niet tot vroolijkheid of optimisme, vooral omdat die twee jaren van
onherstelde samenleving der Europeesche volkeren die
op den vvapenstilstand gevolgd zijn ten laatste geleid
hebben tot de geduchte crisis die alio staathuishoudkundigen en financiers als gevolg van den oorlog voorspeld hebben en die werkt als een angstwekkend koud
stortbad op den schijnbaren bloei van het economische
leven gedurende den oorlog en in den eersten tijd na
den wapenstilstand. In Am.erika volgt het eene kolossale
faillissement op het andere en in de Europeesche landen
dreigt het spook der werkloosheid. In Londen alleen,
zoo meldt men dezer dagen, loopen niet minder dan
een millioen werkeloozen rond. De oorzaken liggen
zoo zeer voor de hand, dat zelfs de economisten 't er
niet over oneens zijn : de opgedreven loonen en de hooge
levensstandaard maken het de industrie onmogelijk,
de productie voort te zetten, nu de prijzen begonnen
te vallen als gevolg van 't gebrek aan koopkrachtige
koopers. De „cry" om meer productie die na den oorlog
overal weerklonk en die zoo vanzelf sprekend was na
de voorbeeldelooze vernieling in de oorlogsjaren, geeft
nu geen uitkomst meer. Men wil produceeren, maar
kan het niet meer als er geen koopers zijn die de producten
kunnen afnemen. Zoo zijn er hier pakhuizen vol goederen
en ginds millioenen die sterven uit gebrek aan diezelfde
goederen. Maar de op het „do ut des" gebaseerde ordening
van onze maatschappij maakt het onmogelijk dat de
tweed o groep door de rijkdom der eerste geholpen wordt
en zoo blijft ginds de ellende ongelenigd, en ontstaat
hier nieuw gebrek door de staking der productie die
alleen heil brengen kan. Ziedaar het geweldige probleem
waarvoor regeeringen en leiders van het econoinische
leven gesteld zijn in 't nieuwe jaar en dat langs lijnen
van geleidelijkheid opgelost moet worden, vi1len hieruit
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geen politieke schokken voortkomen. Want dat de
communistische leer meent het te kunnen oplossen door
opheffing van het „do ut des"-systeem, spreekt vanzelf,
en eveneens dat de massa van werkloozen voor deze
leer uiterst gevoelig moet zijn.
De wegen waarlangs oplossing mogelijk is, schijnen,
voor een deel althans, duidelijk aangewezen. Ze zijn :
ten eerste crediet voor de niet koopkrachtige koopers
in Midden-Europa, en ten tweede verzoening op politiek
gebied, die het mogelijk zal makers dat het Duitsche
y olk werken blijft en opnieuw een gretig kooper en
tevens goed voorzien verkooper van de andere volkeren
wordt. Anders gezegd : de koers in Februari op de Londensche conferentie ingeslagen, daarna noodlottigerwijze
verlaten en in Spa weer uiterst weifelend aanvaard,
moet door de Entente-leiders gekozen worden, onvoorwaardelijk, en met de grootste inspanning moet in deze
richting worden voortgeschreden. Ziedaar dus onze
nieuwjaarswensch voor de Entente-diplomatie : moge
zij dit onverwijld erkennen en ernaar handelen.
Er zijn op 't oogenblik eenige gunstige teekenen. De
onderhandelingen in Brussel, waarover wij straks reeds
spraken, schijnen in verzoenenden en reeelen geest gehouden te worden, nadat de klaagzang van Havenstein,
den directeur der rijksbank, was afgewisseld door meer
concreete voorstellen. Het lijkt er nu meer op alsof het
recept van Spa gevolgd zal worden dat toen tot zulk
een gunstig resultaat voerde. Maar helaas, het is alles
nog slechts voorbereidend werk, en na deze conferentie
moeten er nog drie volgen, eer men spijkers met koppen
kan slaan. Er bestaat dus nog alle gelegenheid voor
hen die den goeden gang van zaken vvillen tegenhouden,
om het resultaat te vertragen of te beletten, en — het
bleek uit al wat wij schreven — er is gevaar bij dralen
Twee jaar lang is er gedraald en de gevolgen doen zich
pijnlijk gevoelen. Nieuwe maanden van uitstel eener
billijke regeling, die Duitschland in staat stelt levensmiddelen te koopen en zijn producten te verkoopen, op
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zulk een wijze dat zij geen deloyale concurrentie aandoen
aan de fabrikanten in andere landen, kunnen noodlottig
zijn. Het belang van alien dringt tot spoed, en 't is
slechts de politiek van het wantrouwen die remmend
werkt.
Zoo eindigt een jaar dat weinig goeds bracht aan
het lijdende Europa met vooruitzichten die nog slechts
zeer zwak tot hoop stemmen.

Groningen, 20 December 1920.

LEESTAFEL.

W. J. Steenhoff. Nederlandsche schilderkunst in het
Rijksmuseum. Gei11. Derde Deel. (Tekst en platen). Amsterdam. Maatsch. voor goede en goedkoope lectuur.
Met dezen derden bundel is het werk van Steenhoff over de Ho11.
Schilderschool der 17de eeuw kompleet. Van het eerste gedeelte is
een herdruk in bewerking. Wij verheugen ons over de belangstelling
hieruit blijkende ; het Nederlandsche yolk moet leeren verstaan hoe
groote schatten in zijn musea zijn bevat en hoeveel vreugd een bezoek
dezer musea oplevert. Daartoe is onderricht noodig. Wie als onwetende
in onze musea ronddwaalt kan ook wel genot hebben van hetgeen
hij ziet, maar wordt meestentijds belemmerd door een gevoel van overstelping en tast rond in den blinde. Een meer stelselmatige kennis
van de Hollandsche kuLstschat is grootelijks voor het genieten bevorde1ijk. Onze oude kunst wordt eerst bemind zoo zij een bekende is.
Haar tot een bekende te maken is het streven van St's. kunstboekjes.
Men behoeft niet alle uitspraken daarin tot de zijne te maken en mag
gerust verschillen in de appreciatie van sommige schilderijen — dat
deze boekjes leerzaam zijn en het oog openen voor veel schoons dat
anders aan den beschouwer voorbijging, is ontegenzeggelijk.
B. DE H.

Alfons de Cock. Studies en Essays over oude volksvertelsels. Antwerpen „de Sikkel" ; Deventer. Ac. E. Kluwer.
Gent. Ad. Hoste.
Gaarne zij de aandacht gevestigd op dit boek van folkloristischen
inhoud, waarin heel wat materiaal bearbeid is en voor onze volkslegenden
hun parallelen en varianten worden opgespoord „De Vogelaar en de
Nachtegaal" ; „Hansje met zijn gansje" ; „De Doode te gast genood" ;
„De onwondbaarheid en de Achilleshiel" ziedaar eenige onderwerpen van dit belangrijke, aardige en wetenschappelijk gedokumenteerde boek van volkskunde.
B. DE H.

DE THUISKOMST
EEN VERHAAL UIT FINLAND VAN RUNAR SCHILDT.

Geautoriseerde vertaling
DOOR

D. LOGEMAN—VAN DER WILLIGEN.

Een leelijke pijn onderaan den rug hield Mari van
„Prinsas" uit den slaap. Haar man, haar zoon en de
vrouw van haar zoon genoten sinds lang de rust, die zij
welverdiend hadden na een langen, inspannenden werkdag. Mari begeerde die ook, maar de pijn verhinderde de
rust. Misschien wordt het tegen den morgen wel wat beter,
dacht zij. Maar dat duurde nog lang, de dichtste nachtelijke duisternis was nauwelijks ingevallen.
Naast haar lag haar man op den rug met den mond
halfopen in den zwaren, grijzenden baard. Luid en geregeld klonk zijn snurken ; het was of hij den slaap commandeerde en die hem gehoorzaamde, nu zoowel als altijd.
Hier werd afgerekend met iederen keer dat hij de zaag
krassend door het hout had laten gaan van 's morgens
vroeg tot 's avonds laat. Ja, Frederik vond dat hij recht
had op meer slaap dan iemand anders, evenals hij bij de
maaltijden altijd kalm zijn bord hooger opstapelde dan
O. E. XXI 2

9

130

DE THUISKOMST.

de anderen. Maar daar was trouwens geen kwaad van
te zeggen, want veel slaap, zoowel als veel voedsel, had
hij noodig om zijn groot en sterk lichaam in stand te
houden. Het timmermansambacht moet ernstig opgenomen worden, placht hij te zeggen, want dat wordt in
den bijbel reeds genoemd. De grondbeginselen had Frederik van zijn vader geleerd, maar daarna had hij het door
vlijt en handigheid zoover gebracht dat hij zijn vader
ver de baas was, want zijn vader had heel zijn leven het
gebrek gehad dat hij veel te graag een glaasje dronk met
alle voorbijgangers. Te beginnen met den schout en den
opzichter van SOO en eindigend met lui als den kreupelen
Fait van Liljendal.
Een oogenblik snurkte Frederik geheel op de maat van
het duidelijke tikken van de hangklok, maar toen veranderde het weer. De klok was hem voor en haastte zich
verder. Het sloeg twaalf uur, de maand veranderde van
naam. Juli daalde en Augustus verscheen, een nieuwe
maand met nieuwe plichten. Oogst binnen te halen en
zaad te zaaien.
Mari strekte zich uit en drukte het hoofd dieper in het
kussen, maar zonder eenig ongeduld. Zij was gewoon aan
wakker liggen. Die pijn in haar rug was volstrekt niet
van gisteren, die was reeds sinds vele jaren een trouwe
gast. En gewoonlijk sliep zij tegen den morgen altijd
heerlijk in, zoodat zij tenminste iets prettigs had om
zich mee te troosten gedurende de large uren van wachten.
De zoon en de schoondochter lagen in de groote kamer,
die de oudelui na eenig aarzelen aan Ernfred hadden
afgestaan bij diens trouwen. Eigenlijk waren Frederik
en Mari het altijd eens geweest, dat zij onder geen voorwendsel ooit een schoondochter, of andere familie in huffs
zouden nemen. De kinderen mogen rijk trouwen of arm,
dat hebben wij niet in onze hand, maar een eigen dak
boven hun hoofd zullen ze van het begin of hebben, zeiden
zij altijd, en dachten dan aan het eeuwige gekibbel en
getwist tusschen schoonouders en jonggetrouwden die de
weinige ruimte in dezelfde woning deelen moesten.
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toch was het er van gekomen. Mari begreep zelf eigenlijk
niet hoe. Toen Ida en Sigrid na veel wikken en wegen,
zeuren en praten eindelijk hun zin kregen en bij deftige
menschen in Helsingfors gingen dienen, werd het al wat
leeg en vreemd op „Prinsas." En toen daarna het ongeluk
werkelijk voor de deur stond en Albin in het roode leger
dienst nam om nooit meer terug te keeren, hadden Frederik en zij zulk een knak gekregen dat zij Ernfred niets
konden weigeren. Hij was immers de laatste, dien zij
over hadden. De laatste van de vier. Zoo was het gekomen
dat zoon en schoondochter toch bij hen introkken. De
meisjes hadden zij wel is waar niet verloren, die schreven
geregeld met Kerstmis en Paschen, maar er stond niet
veel anders in de brieven dan over paraden en bioscopen,
nooit een enkel woordje over thuiskomen of verlangen
naar huis. Neen, dan was het met Ernfred anders gesteld;
hij verlangde niet naar steden en reizen en een onrustig
leven, hij wilde op „Prinsas" blijven en zijn vader met
het timmermanswerk helpers, tot hij er op zijn beurt eens
alleen voor zou staan. De ouders hadden trouwens nooit
reden gehad om hun inschikkelijkheid te betreuren. De
schoondochter bleek een lieve, flinke vrouw te zijn, die
orde had en gewillig allerlei werk op zich nam. Wel kon
men terecht beweren dat zij wat levendiger van tong was
dan de menschen in het algemeen, maar haar druk praten
hinderde toch niemand, zij deed er niemand kwaad mee.
Terwij1 Mari met haar gewonen ernst over de huiselijke
aangelegenheden lag te denken, was er toch een ding dat
haar bekornmerde en wel dat er voor Kerstmis kindergeschreeuw in huis zou klinken. Dat zou een groote verandering zijn. Zij was benieuwd wat voor invloed dat op
Frederik zou hebben.
Het was twintig jaar geleden sinds men het laatst een
kind op „Prinsas" had hooren schreeuwen. Buren hadden
zij hier niet midden in het groote bosch. Om iets van de
kinderen van anderen te hooren, moesten zij zoo ver als
naar Rdfsbacka gaan, als je er lust in had. Daar was dat
artikel rijkelijk voorhanden.
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Buiten suisde een zware wind door de toppen der boomen. Het klonk alsof iemand een groot tapijt over de
boomen sleepte en het of en toe neerlegde om even uit te
rusten en dan weer te beginnen. Een moeilijk werk, eindeloos en hopeloos tot zekere hoogte. Men zou ook kunnen
denken dat het de zee was. Mari was op de scheren geboren. Nu, op haar ouden dag, gebeurde het wel eens als zij
in het donker half wakker lag, dat zij bosch en zee verwisselde. Dan kon zij zich verbeelden dat zij thuis in de
visschershut lag en de zee hoorde loeien. Ik ga eens kijken
hoe het met de vischgereedschappen is, m,ompelde zij
soms en richtte zich slaapdronken op, — om te bemerken dat die zorg niet langer de hare was.
Maar dezen nacht was Mari veel te klaar wakker om
zich iets in te beelden. Zij hoorde de klok tikken, een-twee,
66n-twee, zoo marcheert de tijd voort als een flinke soldaat, die nooit moe wordt, veel taaier en sterker, met meer
uithoudingsvermogen dan degeen die het tapijt over de
toppen der pijnboomen sleept en zoo dikwijls rusten moet.
Zij hoorde den windwijzer op het dak krassen en daarbij
een zwak, snorrend geluid. Ook dat was haar bekend. Het
was de kleine windmolen, die Frederik uit de grap eens
een Zaterdagavond in elkaar getimmerd had, toen hij
niets anders te doen had. Nu stond die op een stang op
zolder vroolijk te snorren als een spinnewiel, al was het
dan ook geheel nutteloos. Misschien kon die met zijn artistieken vorm den voorbijgangers vertellen dat hier een
timmerman woonde, ofschoon dit geen nieuws was voor
de bewoners van Mifsbacka en het kerkdorp, de eenige
lieden, die hier ooit voorbij kwamen.
Er sloeg een hond aan. Eerst een paar maal aarzelend,
daarop ging het over in een klagend, langgerekt gehuil.
Foei, Palle, oude dwaas, laat jij je door een speelgoedwindmolentje voor den mal houden ?
Maar de hond zweeg niet. Integendeel. Op het volhardend, lang gerekt gehuil volgde weldra een nijdig,
luid geblaf. En op hetzelfde oogenblik hoorde Mari het
hek op zijn scharnieren piepen.
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Het was maar een heel zwak geluidje ; ieder ander zou
zeker zijn ooren gewantrouwd hebben, zoo hoogst onwaarschijnlijk was het dat iemand 's nachts het hek van „Prinsas" geopend zou hebben. Maar Mari was van het eerste
oogenblik of overtuigd dat zij zich niet vergist had.
Palle's geblaf werd bij de minuut nijdiger, — om toen
opeens te verstommen. Plotseling heerschte er volkomen
stilte.
Mari zat overeind in haar bed. De stilte kalmeerde haar
volstrekt niet ; zij kreeg integendeel achterdocht, zij
was overtuigd dat er een dief naar de woning sloop, na
eerst Palle van kant gemaakt te hebben, gewurgd of met
een mes dood gestoken. Er waren nog nooit dieven op
„Prinsas" geweest, maar de laatste jaren was je wel g
wend aan grooter en merkwaardiger verrassingen dan
dieven. Mari was absoluut zeker dat bier iemand geheime,
misdadige wegen bewandelde. Voetstappen hoorde zij
niet, maar toch wist zij zoo zeker als tweemaal twee vier
was, dat iemand daar buiten in het donker de woning
naderde. Zij was juist van plan om Frederik te wekken,
om te verhinderen dat de dief ergens inbrak, toen er
plotseling lets op de vensterbank van het raam aan den
voorkant krabbelde. Was het een dier of een mensch, of
nog lets anders wat zich zoo schuw aanmeldde ? Zij kon
niet uitmaken waar het 't meest op geleek ; in ieder geval
was het lets of iemand die angstig de aandacht op zich
wilde vestigen. Weldra liet het zich weer hooren.
Een dief was het in ieder geval niet. Vreemd genoeg,
iemand die hen zocht. Iemand die binnen gelaten wilde
worden.
Langzamerhand hield het zachte schrappen en krabbelen op de vensterbank op, maar plotseling werd er heel
zachtjes op de voordeur geklopt. Daarop was alles weer
stil, stiller dan ooit.
Mari zat verschrikt in het donker te wachten. Er zou
nog lets op moeten volgen, als zij zich niet heelemaal door
den wind en den nacht voor den mal had laten houden,
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wat zij geen oogenblik dacht. Zoo oud en idioot was zij bij
lange nog niet.
Neen, neen, zij had zich volstrekt niet vergist, daar
werd er weer schuw en zacht geklopt.
Mari kreeg een schok en voelde een grooten angst over
zich komen. Tegelijkertijd schaamde zij zich over zich
zelf. Hoe is het mogelijk dat ik zoo kinderachtig kan zijn,
door mij door zoo'n bagatel aan het schrikken te laten
maken, dacht zij, terwifi zij opstond. Het was onnoodig
om Frederik te wekken, met zoo'n haak als er op onze
deur zit komt er niemand tegen mijn wil binnen. Ik moet
eerst hooren wat er is.
In ieder geval was zij niet zoo moedig of zij liet de deur
van de kamer wijd open, toen zij naar het voorhuis ging.
„Wie is daar ?" zeide zij op gedempten toon met den
mond tegen de reet van de deur.
„Ik ben het," antwoordde een andere, gedempte stem,
die haar het bloed snel naar het hart stuwde. „Albin."
„Wie, — wie klopt daar ?" vroeg Mari weer, terwij1
haar een koude rilling langs de leden voer.
„Albin. Ik ben het, Albin, moeder."
Mari streek met de hand over haar nachtjak ; zij streek
ook den groven onderrok glad, zonder dat zij het zelf wist.
Heel haar wezen was een wachten. Maar het kwam niet,
waar zij zoo spannend naar stond te luisteren : voetstappen, kraken van schoenen, geruisch van kleeren, een
nieuw kloppen, een ademhaling
Het was totaal
stil daar buiten, alleen de wind loeide droef door de
toppen der boomen en zuchtte vol angst.
„Is daar iemand ?" bracht zij er voor de derde maal
uit.
„Laat me binnenkomen," antwoordde dezelfde stern,
dringender, smeekender dan te voren, maar even geheimzinnig gedempt en schuw. „Laat me met u spreken, ik
moet weg voor het dag wordt."
Ja, dat was de stem van den doode. Niemand vergist
zich in de stem van zijn eerstgeborene. Mari voelde zich
door een hevige duizeling aangegrepen
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Nu begreep zij. En tegelijkertijd scheen het haar natuurlijk,bijna van zelf sprekend, dat hij tegen middernacht aanklopte en smeekte om het huis van zijn kinderjaren binnengelaten worden. Zij had er menigmaal aan gedacht,
zich afgevraagd of het niet gebeuren zou, het bijna verwacht, vooral den eersten tijd toen het bericht van zijn
dood haar bereikte. Hij, die aan zulke vreeselijke dingen
mee gedaan had, misschien zelf wel grove misdaden begaan had, kon niet verwachten dat zijn ziel rust zou yinden in de ongewijde aarde van een gemeenschappelijk
graf. Maar niettegenstaande zij dat heel goed begreep en
het raadsel niet langer een echt raadsel was, kwam de
angst met verdubbelde kracht terug. Want zij wist dat
die rustelooze ziel op geen andere wijze aan het graf van
het lichaam gebonden kon worden dan door de heilige
woorden van het begrafenisformulier. En wie was er
nader aan toe om dat uit te spreken dan zij, zijn moeder,
de eenige aan wie de ziel haar verlangen kenbaar maakte ?
Maar nu wilde het ongeluk dat zij zich wel den inhoud
herinnerde, maar niet den vorm. Zij had ze dikwijls genoeg gehoord op het kerkhof om de grijze steenen kerk,
zij had ze hooren voorlezen als er sneeuw lag en als de
bloemen bloeiden, over het graf van vrienden en van onbekenden. Zij had ze dikwijls mee gemompeld als de predikant ze uitsprak over de kist die juist in de aarde was
neergelaten, maar nu dat zij ze meer noodig had dan ooit
te voren, nu schenen ze uitgewischt in haar arme hoof d,
waar alles haar duizelde.
Mari viel op den versleten vloer op de knieen. Zij vouwde
de bevende handen en began te mompelen, zeker wel
het Onze Vader en een zegenbede. En tot haar groote
vreugde bemerkte zij plotseling dat zij de juiste woorden gevonden had, of tenminste enkele er van :
„Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeeren. Stof zijt
gij
Jezus Christus, onze Heiland, zal u opwekken
ten uitersten dage. Stof zijt gij
„Moeder," zeide de stem buiten luider en helderder, „u
moet niet bang zijn. Ik ben het, Albin. Herkent u mijn
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stem niet ? Sinds van morgen heb ik in het Grindasbosch
verscholen gelegen, ik durf de niet komen terwip het
licht was. Laat me binnen en hoor me aan, daarom alleen
heb ik heel den langen weg afgelegd van Russisch Karelie
naar hier. Ik heb twee maanden lang geloopen."
Mari trachtte op te staan, maar zakte in elkaar en
bleef op de bovenste trede zitten.
„Albin," riep zij halfluid, „lieve God, Albin, leef je
nog ?"
„Dat hoort u immers," antwoordde de stem, nu eenigszins ongeduldig. „Waarom doet u niet open ?"
Mari bleef machteloos zitten, willoos en als verstompt.
„Albin, Albin," kwam er nauw hoorbaar over haar lippen.
„Nu vraag ik het voor het laatst, mag ik vannacht
binnen komen, of niet ? Als u liever niet meer met me
praat, zeg het dan maar. Maar ik had nooit gedacht, dat
u zoo zijn zou."
Mari hoorde zijn stem trillen, of het van woede was,
of van onderdrukte tranen, dat kon zij niet uitmaken.
Maar zij begreep dat er iets gedaan moest worden, dat
zij zich tot welken prijs ook beheerschen moest.
neen, Albin, — dat durf ik
„Je binnen laten,
bedoel ik. En Ernfred
niet
• van wege vader,
Het is zoo moeiehoort tot de veiligheidstroepen
9,
lijk — om verschillende redenen
„O, zoo," klonk Albin's stem, doch nu moedeloos en
onzeker. „Maar het zal wel zoo erg niet zijn, ik wou u
maar even spreken, daarna kan ik dadelijk weer weg
gaan, als het moet."
Mari bedacht zich geruimen tijd.
„Ja-a," zeide zij tenslotte. „Ik weet niet, — ik geloof
Je weet niet hoe vader de Rooden haat, we
niet
kunnen daar heelemaal niet over praten, want dan schijnt
hij gewoon gek te worden
„U bedoelt dus dat ik maar liever dadelijk heen moet
gaan ? Zeg het nou gauw en duidelijk, dan weet ik waar
aan ik me te houden heb."
„Neen, wacht even," zeide Mari haastig.
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Zij stond op en op beenen die nog niet heel zeker waren,.
strompelde zij naar de kamerdeur. Was er iemand wakker geworden ? Neen, wonderlijk genoeg niet, Frederik
tenminste niet, die door keel en neus tegelijk snurkte.
Voorzichtig sloot zij de deur.
Een oogenblik aarzelde zij nog, toen lichtte zij den
zwaren haak op en opende de voordeur.
Vlak voor haar stond een donkere schaduw. Zijn gelaat
scheen een lichte plek in al het duister, zijn trekken waren
niet te onderscheiden. Er kwam een wonderlijk gevoel
over haar, zij moest de hand op de linker borst drukken,
die slap en leeg onder het nachtjak hing. Maar eens waren
er krachten uit toegestroomd naar hem, die daar nu in
het donker stond, een misdadiger uit het voorportaal
van het doodenrijk teruggekeerd.
Zij was met zich zelf in tweestrijd en schudde de nuttelooze zwakte van zich af. Hier moest gehandeld worden,
een besluit genomen, en bij de gedachte aan de verantwoordelijkheid en al de practische maatregelen en stappen die van haar gevergd zouden worden, kreeg zij meer
en meer haar gewone kalmte terug.
„Ja, Albin," zeide zij, „ik geloof dat het 't best is als je
maar niet binnen komt en hen wakker maakt, maar dat ik
bij jou kom om te hooren wat je te vertellen hebt. Morgen
zullen we zien of er iets aan te veranderen valt. Ga naar
den aardappelenkuil en neem plaats op de bank voor den
gevel, ik kom dadelijk, ik moet me eerst wat aankleeden."
„Ik heb zoo'n honger," zeide Albin, „kan ik iets te
eten krijgen ?"
„Ja, ja,
maar ga nu heen voor er iemand wakker
wordt."
Zij hoorde zijn voetstappen wegsterven op het zachte
tapijt van het varkensgras.
Mari's Zondagsche kleeren waren in een hoekje van het
voorhuis opgeborgen daar kon zij zich aankleeden zonder
eenig leven te maken voor de anderen. Zoo kwam het dat
zij haar zwart kerkkleed en haar nieuwe Zondagsche
laarzen aan had, toen zij haar zoon tegemoet ging.
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Met bevende handen had zij in de huiskamer een paar
boterhammen gesmeerd en een kannetje met melk gevuld.
Zij liep heel voorzichtig van wege de melk. „Wees
maar gerust, moeder ik ben het heusch," zeide Albin,
glimlachend, toen hij Naar angstig zag naderen. En
daar de wind op hetzelfde oogenblik even bedaarde,
streek hij een lucifer of om zijn gezicht te verlichten.
Mari keek op.
Of het Albin was, hoewel veel veranderd. Hij had een
baard die van het eene oor naar het andere reikte, dien
had hij vroeger niet. Zij bedacht dat hij nu zeker alles
doers moest om niet door fatsoenlijke menschen herkend
te worden. Zij rilde. Het vlammetje werd kleiner en kleiner en zij kon nog maar juist zien dat zijn neus wonderlijk
scherp uit zijn vermagerd en als het ware verstijfd aangezicht te voorschijn kwam. De oogen lagen dieper in
zijn hoofd dan vroeger, of misschien leek het maar zoo
door den vagen glans van de lucifer, die zich op hetzelfde
oogenblik kromde en verdoofde.
„Ja," zeide Albin met een poging tot overmoed, zooals
vroeger, „zoo zie ik er uit."
Mari wist niet wat te antwoorden. Zij gaf hem het brood
en de melk en ging naast hem op de bank zitten. Te oordeelen naar de wijze, waarop hij het brood naar binnen
slokte, had hij het laatste etmaal niet veel gegeten.
„Dank u," zeide Albin toen de laatste slok melk het
laatste kruimeltje brood naar binnen had gespoeld.
Mari voelde de vroegere zwakte weer over zich komen
„Albin," zeide zij zacht, „— hemel, Albin, wat heb
je ons toch een verdriet gedaan."
„Dacht u dat, — ik dood was ?"
„Natuurlijk. We kregen berichten, die het ons ten
slotte deden gelooven. Ernfred was trouwens naar Helsingfors gereisd om te informeeren en daar hoorde hij dat
je niet onder de gevangenen was."
„Zoo," zeide Albin, „deed Ernfred dat, niettegenstaande
hij zelf tot de veiligheidstroepen hoort."
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„Ja," zeide Mari langzaam, „ik smeekte er hem net
zoo lang om tot hij ten slotte ging."
Beiden zwegen.
„Ja," zeide Albin toen, — „het ging zooals het ging.
En naar den duivel ging het. Bedrogen werden we door
onze aanvoerders van het begin af, en het ergste gespuis
had zich onder ons geschaard. Later merkten we wel het
een en ander, maar toen hadden we al smaak gekregen
voor het oorlogsleven, en bovendien was het te laat om
terug te keeren."
„Het is nooit te laat om terug te keeren," zeide Mari,
maar zonder overtuiging.
„Volgens mij, was het onmogelijk," zeide Albin stil,
„maar wat geeft het of we er nu al verder over praten.
Gedane zaken nemen geen keer."
„Waar zijn je kameraden van de zagerij, die je bedrogen hebben ?"
„Ze hebben me niet meer bedrogen dan ik hen. Als
je er nu achteraf aan denkt, begrijp je niet hoe het zoo
haastig in het werk is kunnen gaan. Er kwamen wapens op
de zagerij, een klein heerachtig kereltje uit Helsingfors
hield een redevoering, waarbij het spuug hem uit den
Waar de
mond vloog, en toen waren we bereid
anderen nu zijn, met wie ik uittrok ? FlytstrOm sneuvelde
op het front van Joutseno, ik stond naast hem toen hij
viel. Het is erg vreemd als er een kogel op je afkomt, die
je treft, ik kan het met niets anders vergelijken. Mustola
heb ik in Petersburg nog gezien en Heindmaa in Kandalaks zij voelden zich erg thuis onder de Russen."
„Zoo, ben je in Petersburg geweest," zeide Mari. Niets
verbaasde haar meer.
„Drie keer. We gingen er met de stoomboot heen toen
de Witten naderden. Daarna brachten we een heel jaar
door beurtelings in Petersburg en in Kandalaks en een
plaatsje dat KnasO heet. Sommigen wilden dienst nemen
bij de Russen, anderen bij de Engelschen, maar de meesten
wilden het liefst op eigen houtje rondzwerven en bij hen
sloot ik me aan, Waar zou ik anders heen gaan ? In het
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begin was het heel vreemd om alles te doen wat eigenlijk verboden is, em maar te nemen wat je noodig had, of
wilde hebben, om er maar op los te slaan of te schieten
als je boos werd en groote hoeven zoo maar als Sint Jansvuren in brand te steken. Maar, hoe het kwam weet ik
niet, op den duur kon ik dat leven niet uithouden
en begon ik er ernstig over te denken hoe ik weer thuis
zou kunnen komen. Soms heette het dat we allemaal
genade krijgen zouden als we thuis kwamen en ons bij de
politie of de overheid aangaven, en een ander maal hoorden we weer dat de Witten iederen Roode neerschoten,
dien zij maar te pakken konden krijgen. Dat was geen
prettig vooruitzicht. Kranten en brieven kwamen er
genoeg aan ieder hoofdkwartier en dikwijls had ik grooten lust om u te schrijven, maar het is er niet van gekomen.
Ik wist immers dat jullie het van het begin of met de
andere partij hieldt."
„Je weet niet hoe we ons over je geschaamd hebben en
wat we voor je hebben moeten lijden," zeide Mari bijna
streng. „Niemand uit Räfsbacka heeft zich bij de Rooden
aangesloten, en van het kerkdorp alleen maar een paar
deugnieten en boosdoeners. De menschen konden niet
anders dan ons voor slecht houden, daar jij
Zij eindigde niet, want Albin viel haar in de rede met
een zekeren overmoed, dien zij van vroeger herkende :
„Compliment aan de 115fsbackars en zeg dat ze hun
grooten mond maar moeten houden, want dat er andere
tijden op handen zijn. Ik ben een heele maand in Finland
geweest en weet dus wel hoe 't er mee staat. De Rooden
hebben veel vrienden."
Toen ging hij plotseling kalmer voort : „Ik ben in het
district van Ilomant over de grens gekomen met zeven
Finnen, die ook genoeg van dat leven hadden. In het begin
liepen we 's nachts verder en verborgen we ons overdag in
de bosschen, maar we bemerkten al spoedig dat dit niet
noodig was. Eens verbleven er drie van ons een heele
week in een groot kerkdorp. Niemand vroeg ons iets.
Maar in de streek waar je thuis hoort moet je voorzich-
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tig zijn. Als een kind me maar herkent, — is het met me
gedaan. Dan pakken ze me —"
Mari ging eens verzitten. Zij rilde van de kou. Zij moest
zich geweld aan doer om redelijk te denken.
„Wel," zeide zij, „zou jij geen genade krijgen, nu alle
anderen die krijgen ?"
ik
", zeide Albin aarzelend, — „ik
„Genade
geloof het niet. Iedereen wordt niet vrijgelaten, er zijn
uitzonderingen. Wees maar zeker dat ik nauwkeurig alles
gelezen heb, wat daarover in de kranten gestaan heeft."
„Worden alien niet vrijgesproken behalve degenen die
iets met moord en moord met brandstichting te maken
hebben ?"
antwoordde Albin met weerzin, — „maar
„Ja,"
daar knelt juist de schoen."
Mari sloeg stevig de hander om zijn knieen. De stilte
werd steeds dieper tusschen hen, het was of die hem van
van haar weg voerde, veel verder dan ooit.
„Hoe kon je het in Godsnaam, Albin," fluisterde zij.
„Ach," zeide Albin, ,het ging vanzelf, juist als de rest.
In het begin van den oorlog kwam een troepje van ons
eens aan een klein heeren landgoed. We sloten den heer
des huizes in een kamer op, we wilden het eens lekker
hebben en er den nacht overblijven. Toen het begon te
schemeren, kwam er iemand binnen die riep : hij heeft met
de Witten getelefoneerd, ze zijn bezig om ons te omsingelen. We stoven zijn kamer in, waar de telefoon stond. Hij
antwoordde niet toen we hem vroegen of hij met de Witten
getelefoneerd had en om hulp gevraagd. Toen sleurden we
hem het plein op, — waar hij doodgeschoten werd. Zooals
Door ons. Wij
ik zei, hij werd doodgeschoten
schoten hem dood. Met ons tweeen deden we het. Ja, ja,
zit me maar niet zoo aan te kijken, ik beken immers dat
ik ook geschoten heb. U begrijpt dat niet, maar wij die
ieder oogenblik de Witten achter de struiken te voorschijn
konden zien komen.., ...... En het ergste is dat het gerecht het hier weet ; ze hebben een kameraad van me
gepakt en die heeft mijn naam opgegeven, het stond in
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het voorjaar in een kraut. Ik heb er over gepiekerd wat
ik doen zou, het is zoo moeilijk om te weten wat het wijste
zou zijn. Misschien zou ik mijn straf maar zoo gauw mogelijk moeten ondergaan, zoodat ik vrij kom op een leeftijd
waarop je nog iets beginnen kunt ? Wat dunkt u ?"
Mari's handen hadden zijn knieen losgelaten. Zij zat
strak de nachtelijke duisternis in te staren, tot haar oogen
er pijn van gingen doen.
„vraag het mij niet, vraag het je geweten," gaf zij
ten antwoord.
„Hm," vond Albin, „het is in ieder geval zoo'n gewichtig besluit dat je er eerst wel eens goed over mag nadenken. Misschien loopt het er wel op uit dat ik vrijwillig
naar den schout ga, maar dat kan ik nu niet dadelijk
doen, ik moet er eerst nog eens over denken. Daarom
moet u mij verstoppen, moeder."
„We kunnen je hier in huffs niet verstoppen," antwoordde Mari kortaf, zooals je een aanbod afwijst.
Albin peinsde.
„Maar als ik me hier in de bosschen in het rand verstop,
helpt u me dan aan eten, moeder ?"
of in een schuur,
Mari bleef lang zwijgen.
„Ja," antwoordde zij ten slotte met toonlooze stem,
,,dat zal ik wel moeten doen."
„Ik kan wel in het bosch slapen, zoolang het weer zoo
blijft. Maar als het sterke nachtvorst wordt, of als het
gaat stortregenen, dan moet ik ergens onder dak zien
te komen. Weet u misschien een goede schuilplaats ?"
„De boschschuur van Grindas achter de boschweide,"
antwoordde Mari op denzelfden toon als te voren. „Je
weet wel die kleine weide voor je aan den grooten straatweg komt."
,Ja, ik weet het wel."
„Daar komt niemand sinds zij laatst in die streken het
hooi hebben binnen gehaald. Een betere schuilplaats
weet ik niet."
„Deze is goed genoeg," zeide Albin opgeruimd. „Ik
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had zelf aan dien kant gedacht, maar hoe doen we het
met het eten ?"
„Morgenavond, even voor zonsondergang zal ik naar
de schuur gaan, je kunt me aan den zoom van het bosch
opwachten."
Albin zat besluiteloos voor zich uit te staren.
„Tja-a," zeide hij toen eenigszins aarzelend. „Dank u,
moeder. Het is zeker wel het best als ik nu maar heenga."
„Ja, dat geloof ik wel."
Hij deed een paar stappen naar het hek, bleef toen
staan en keerde zich om.
„Kunt u me wat tabak bezorgen ? Het is zoo moeilijk
om het zonder te doen als je eenmaal aan rooken gewoon
bent."
„Ik kan niets beloven, maar ondenkbaar is het volstrekt niet. Misschien kan ik wat van vaders tabak nemen,
zonder dat hij het bemerkt."
En op hetzelfde oogenblik was het of het strakke omhulsel barstte en haar ontgleed. Zij zakte in elkaar en
begon wanhopend te weenen.
„Lieve God, Albin, hoe heb je ons dat toch allemaal
kunnen aandoen. Je hebt toch een opvoeding gehad als
andere fatsoenlijke menschen, je hebt op school gegaan
en godsdienstonderwijs gehad. We hebben je toch niet
als een roofdier laten opgroeien, dat je zoo aan het moorden en stelen bent gegaan ? Is de schuld aan ons ? Hebben
we het een of ander noodzakelijks verzuimd in je jonge
jaren ? Hebben we je geen tucht geleerd en godsvrucht ?"
„Niemand kan er u de schuld van geven," antwoordde
Albin. „En dat doet ook niemand," voegde hij er uit de
hoogte bij. „Heel alleen heb ik gedaan, wat ik gedaan heb,
zoowel goed als slecht, en ik ben mans genoeg om mezelf
te verantwoorden. Zal ik bij de schuur in het bosch wachten morgenavond, of niet ? Zal ik er niet voor niets staan ?
Zeg me maar gerust de waarheid, ik heb wel voor erger
vuren gestaan."
Mari hield haar snikken in en veegde met het plat van
haar hand haar neus af.
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„Je hoeft het niet weer te vragen. Ik kom natuurlijk
als ik het eenmaal beloofd heb."
Zij trachtte hem op den straatweg na te kijken. Maar
dit ging niet, nu de duisternis en de wind zich van hem
en zijn schuwe voetstappen hadden meester gemaakt.
Het loeide en ziedde in het dichte bosch, zij dacht dat
de branding hem in zich moest opnemen. Zij had een onweerstaanbaren lust om hem terug te roepen, of om
hulp te gillen.
Maar zoover kwam het niet. Zij gebruikte haar verstand.
In plaats daarvan sloop zij zoo zacht mogelijk naar binnen, deed haar Zondagsche kleeren uit en ging naar bed.
Gelukkig was er niemand wakker geworden. Alles was
zooals zij het een uur geleden verlaten had.
Nu voelde zij de pijn weder ; die was er zeker wel aldoor
geweest, al had zij het niet bemerkt. Zij lag naar het tikken
van de klok te luisteren, 66n-twee, een-twee...... Zoo gaat
de tijd voort, als een flinke soldaat, die geen vermoeidheid kept...... Een twee, een-twee...... het was of zij
ijzeren schoennagels op het grint van denstraatweg hoorde,
...... daar loopt iemand...... 66n, twee, 66n-twee, hij
heeft haast, hij loopt zoo maatvast en snel ...... een, twee,
66n-twee ...... Weldra moet hij ergens aanlanden, hij
mag niet moo worden, hij moet in den pas blijven ..... 66n,
twee, een-twee...... hij versnelt de vaart, vindt zij, het
hamert in haar ooren als hamerslagen op een aambeeld ......
een, twee, 66n-twee, een-twee...... iemand vervolgt hem,
iemand zit hem als een gevaarlijk dier achterna, hij holt
niet meer, hij stormt vooruit, hij vlucht ter wille van zijn
ellendig 'even

II.
„Er zijn hier vannacht toch geen dieven geweest ?"
zeide de schoondochter toen zij den volgenden morgen
in de woonkamer kwam. „Ik meende stemmen en voetstappen te hooren en wilde opstaan, maar ik was veel
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te moe en te slaperig. Trouwens misschien heb ik alles
wel gedroomd."
„Gedroomd," zeide Mari, die reeds lang bij het vuur in
de weer was, „neen, mij heb je gehoord. Ik lag heel den
nacht wakker van de pijn in mijn rug, en toen kreeg ik
zoo'n honger dat ik wat ben gaan eten."
„O, zoo," was al wat de schoondochter zeide, en Mari
hoorde aan den toon, dat de zaak daarmee was afgedaan.
Frederik en Ernfred hadden niets gemerkt.
„Jullie mannen slaapt als muizen in het meel," merkte
Mari schertsend op, „men zou de lakens onder jullie weg
kunnen stelen, en jullie zoudt je alleen maar omdraaien
en voortslapen. Ik ken jullie !"
En zij schonk hun koffie-koppen tot aan den rand vol.
Er was iets waars in wat zij aan haar schoondochter
gezegd had. Zij had heel den nacht geen oog toe gedaan.
En dat was voor haar van groot gewicht, want als zij
niet zeker geweten had dat zij aan een stuk wakker had
gelegen, zou zij wat er dien nacht gebeurd was voor een
levendigen droom gehouden hebben, een droom met
sterke werkelij kheidskleuren. Zoo onbegrijpelij k, zoo
buitengewoon onwaarsehijnlijk scheen alles haar nu in
den helderen zonneschijn. Daar — daar op het land had
hij dus een paar uur geleden voor haar gestaan, daar op
de bank had hij naast haar gezeten en zijn honger gestild,
haar zoon Albin, van wiens dood men meer dan een jaar
lang zeker was geweest, zoodat je al aan die gedachte
gewend was geraakt.
Zij ging naar de provisiekast. Ja, er was van het brood
gesneden en van de melk en de boter genomen. Natuurlijk, dat had zij immers zelf gedaan. En toch, was het
mogelijk dat Albin hier nu in de bosschen rondzwierf,
slechts op een paar geweersschoten afstand ? Dat ze hem
tegen zonsondergang bij de schuur in het bosch aan de
boschweide ontmoeten zou ?
Ja, het was mogelijk. En wat meer zegt het was noodzakelijk, nu zij haar woord gegeven had om hem op die
plaats te ontmoeten. Zij moest beslissen welke etenswaren
10
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zij misses kon, zij moest een oog houden op Frederik's
tabakszak en uitvinden waar hij dien placht te vullen.
En in de eerste plaats moest zij een goed voorwendscial
bedenken voor haar lange avondwandeling.
Al die moeilijkheden zouden gauw genoeg op te lossen
zijn als zij haar man en zoon alles vertelde, en die, even.als zij, bereid waren om Albin te helper, niettegenstaande
alles wat zij hem te verwijten hadden, niettegenstaande
alles wat hun eerlijke hart scheidde van dat van een moordenaar. Maar, zou dat het geval zijn ? In gedachten verzonken keek Mari haar man aan, alsof hij een vreemdeling was, wiens plannen zij absoluut te weten moest komen.
Zij bedacht wat zij zeggen zou, had haar woorden al
gereed, maar schikte ze weer op een andere wijze tot
zij ze ten slotte zOO verstandig vond, dat er niet meer aan
te veranderen viel, — en toch bleven ze onuitgesproken.
Er lag iets in de diepte van Frederiks oogen verscholen
dat zij niet graag te voorschijn zou roepen, of zij moest
er uit nood toe gedwongen zijn, — en tot nu toe kon zij
niet met een gerust geweten zeggen dat de nood er haar
toe dwong. Hij kan het even goed een ander maal hooren,
vond zij. Ik zeg het vanavond als ik mijn mand aan den
arm heb. Hij zal me wel niet naloopen, en als ik rhuiskom is alles al bezonken. Dan kunnen we er kalm en verstandig over praten en beslissen wat we in de toekomst
doen zullen.
Mari deed haar werk als gewoonlijk. Het ontbijt was
op tijd gereed, de beesten kregen hun voedsel, op het
middageten viel al evenmin iets aan te merken, als op de
rest. Wel zat zij zwijgend over haar bord gebogen, maar
het werd niet opgemerkt wie er sprak of zweeg, sinds de
drukke schoondochter haar intrek op „Prinsas" genomen
had. Zij vroeg en antwoordde zelf op haar eigen vragen.
In den namiddag werd Mari heel kalm, ook innerlijk.
Nu wist zij wat zij zou voorwenden om in het bijzijn van
alien met haar mand met eten weg te komen, indien zij
den moed niet had om de waarheid te zeggen.
En zij had dien moed niet. Zij keek haar man en zoon
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aandachtig aan en vond het geen greintje gemakkelijker
dan dien morgen. Geen greintje.
„Hebben jullie misschien een boodschap in Rafsbacka?"
vroeg zij onverschillig toen de schalen van het avondeten
weggenomen waren. „Ik dacht juist aan die familie uit
de stad die de villa van Kugga gehuurd hebben, ik heb
Mevrouw beloofd haar boter en eieren te brengen als wij
meer hadden dan we zelf noodig hadden. Nu heb ik uitgerekend dat we een stuk of veertig eieren konden missen
en zooveel boter dat het een tachtig of negentig mark
samen zou wezen, dat is wel de moeite waard, dunkt me."
„Komaan, het is goed dat je eens wat geld inbrengt,"
zeide Frederik, „dat is noodig."
Mari knoopte langzaam den hoof ddoek vast en hing de
mand aan haar arm.
„wat wou ik ook weer vragen ? 0, ja, of jullie geen
boodschappen in Rdfsbacka hebt, als ik er toch eenmaal
ben, gaat het in een moeite door."
„Zoo ver ik weet niet," zeide Frederik. „Maar als je
absoluut wil, kan je alle kameraden van mij groeten en
zeggen dat zij zich goed moeten houden, Gode gedenken
en mij gauw groote bestellingen moeten komen doen."
Mari bleef besluiteloos bij de deur staan. Nu moest zij
het zeggen, nu was het de laatste kans. Haar hart bonsde.
Neen, het was te veel, zij kon het niet over haar lippen
krijgen. Maar tegelijkertijd was het alsof zij haar van
achteren vast zouden houden, zoo gauw draaide zij zich
om, om heen te gaan. Kom maar hier, dacht zij, terwijl
zij de mand tegen zich aandrukte, kom maar neuzen, ik
zal alles wel zoo verklaren dat jullie je allemaal schaamt.
Maar er kwam niemand. Het kwam in niemand op om
haar ook maar in de verste verte te wantrouwen. Zij keken
eens van hun werk op, toen zij ten slotte heen ging.
Nog is het niet te laat, dacht Mari, terwijl zij naar het
hek ging. Ik kan nog teruggaan en hun toeroepen : Albin
is hier, ik ga Albin eten brengen. Dat zou wel het beste
zijn, want wat zal ik morgen avond bedenken en daarna,
als Albin lang blijft.

148

DE THUISKOMST.

Maar zij riep niets niemendal. Haar voeten droegen
haar zoo gewillig naar den straatweg, die hadden geen
lust om terug te keeren.
De eierhandel in Rdfsbacka liep goed van stapel. De
dame uit de stad die Kugga's villa gehuurd had, was maar
al te blij en wilde er graag meer hebben.
„Wat is er nog meer in de mand ? Zeker wel 't een of
andere eetbaars, kan ik dat ook niet koopen ?"
„Neen," antwoordde Mari, „dat is niet te koop."
„We betalen graag wat anderen betalen," hield de
dame uit Helsingfors aan.
„Het heeft geen prijs," zeide Mari, „het wordt uit
een goed hart weggegeven."
Zij kreeg haar geld en ging denzelfden weg terug, dien
zij gekomen was. Maar toen zij „Prinsas" naderde, draaide
zij voorzichtig het bosch in, waar zij de oude paden van
het vee volgde, het moeras voorbij tot zij aan de boschweide kwam.
Op open plaatsen met ijle, hooge boomen richtte zij
den blik naar den horizon en regelde haar weg naar den
stand van de zon. Toen zij op de afgesproken plaats kwam,
wilde het toeval dat de zon juist achter grijze wolken
verscholen, gloeide als kolen onder de asch.
Er was geen sterveling te zien. Geen vreemdeling, geen
Albin. Mari ging op een steen aan den rand van het bosch
zitten uitrusten.
Het was een mooie, stille avond. Zwak klonk het rinkelen der koebellen van het vee dat ginds aan den straatweg op de weide stond. Vogels riepen elkaar van alle
kanten loktonen toe, gedempt en stil, de drukke opwinding uit den voorzomer scheen verdwenen.
Van haar zitplaats kon Mari de weide overzien en een
stuk van de heg die het streepje kale grond omgaf. Maar
daar vestigde zij haar aandacht niet op. Als zij het wel
had, moest hij door het bosch komen, want hij zou toch
wel niet zoo onvoorzichtig zijn om zich op den straatweg
te vertoonen. Zij luisterde ingespannen naar het geluid
van voetstappen, naar het breken van takken, of naar
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een Steen, die voortgeschopt werd. Vergeefs. Onverbroken
omringde de stilte haar.
De zon daalde en alle kleuren verbleekten. Het gekir
der woudduiven stierf langzaam weg.
Er was geen Albin te zien.
Stel je voor als hij zich eens niet verlaat had . . . als
hij eens in het geheel niet kwam ...... als hij eens vond
dat we vannacht te streng voor hem geweest zijn en hij
eens ergcns anders heen getrokken was......
Een oogenblik kon Mari niet uitmaken of die gedachte
haar verheugde of bedroefde. Er was jets verlokkends
en troostrijks in de gedachte, dat die zware beproeving
haar ontnomen was, dat zij misschien heelemaal niet
genoodzaakt zou zijn om Frederik die moeilijke mededeeling te doen en niet gedwongen zou zijn om iederen dag
een leugentje te verzinnen, waaraan zij zoo weinig gewend
was.
Maar die stemming duurde niet lang. Andere beelden
kwamen te voorschijn en verdreven de sombere. Zij zag
Albin voor zich, lang, gespierd, sterk ; zij hoorde zijn
vroolijken, overmoedigen lach en de woorden waarmee
hij vroeger alle zorgen afweerde : Onzin, het komt wel
terecht als je maar niet bang bent. En zij zou het in ieder
geval ook vervelend vinden als zij zich heel den dag voor
niets angstig had gemaakt en heel dien langen weg voor
niets was gegaan met de mand aan haar arm. Neen, neen,
dat mocht zoo niet zijn. Hij moest komen.
En hij kwam. Zonder dat Mari zich verklaren kon waar
hij eigenlijk was komen opduiken, stond hij plotseling
naast haar. Zij had geen geluid gehoord. Hij had Lappen
schoenen aan, die in een punt uitliepen, waarop hij onhoorbaar als een kat voortsloop. Hij was tot over de knieen nat.
„Ik ben door het moeras gekomen," zeide hij zoogenaamd schertsend. „Ik wou zorgen vooral niet te laat te
komen en toen ben ik op de een of andere dwaze wijze
verdwaald. Het is belachelijk dat zooiets je gebeurt in
je eigen geboortestreek, maar ik ben niet zoo diep in het
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bosch geweest sinds Ernfred en ik kleine jongens waren."
Hij ging op den grond zitten en streek de muts van
zijn bezweet voorhoofd. Het roodbruine haar en de baard
omgaven hem als een soort Apostelaureool.
Mari kon haar oogen niet van zijn gezicht afhouden.
Tot zekere hoogte kwam het haar zoo dierbaar en bekend
voor, maar er was ook zooveel in wat haar vreemd was
en het beeld dat zij in haar hart bewaard had verjoeg.
Zij opende de mand en Albin begon zwijgend te eten.
Toen alles op was, — en dat was lang niet weinig,
wierp hij verlangende blikken naar den bodem van de
mand, waar hij nog een 'paar broodkruimels uit op pikte.
„Stakkert," zeide Mari, „je had vandaag zeker nog
niet veel gegeten voor ik kwam ?" „Wat boschbessen en
een paar rapen," antwoordde Albin. „Vroeg in den morgen sloop ik naar 011a's rapenvelden om er een paar te
kapen. Maar ik kreeg er niet zooveel als ik gedacht had,
want Elin 011a kwam opeens in het gezicht, zoodat ik
gauw mijn biezen pakte."
„Geloof je dat ze je herkende ?" vroeg Mari eenigszins
angstig.
„Zij heeft me in het geheel niet gezien," antwoordde
Albin. „Maar als ze me bij toeval gezien had, had ze me
wel moeten herkennen."
Hij begon te lachen, maar zijn lach had een valschen
klank. De laatste jaren your den oorlog waren Elin en
hij veel samen geweest.
„Er wordt verteld dat ze met iemand uit het kerkdorp
gaat trouwen," zeide Mari, als antwoord op een onuitgesproken vraag.
„Och, kom," zeide Albin, terwijl hij de beenen uitstrekte. „Wie mag dat zijn ?"
„Lindroth heet hij, menschen die hier zijn komen
wonen. De vader is koopman geweest."
„Zoo, dan zal er wel geld en fraaiigheden genoeg zijn,"
zeide Albin, terwijl hij recht voor zich uit keek.
„Dat zegt men," knikte Mari.
Het gesprek hokte een oogenblik.
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„Het is vreemd om weer oude wegen te bewandelen,"
begon Albin opnieuw. „Alles komt me hier zoo hetzelfde
voor. Je kunt aan de akkers niet merken dat er oorlog
geweest is, — en zoo."
„Zoo goed als in 't geheel niet," bevestigde Mari.
„En iedereen leeft als vroeger ?"
„Zoo ongeveer, kalmpjes en stil. Alles is zoo vreeselijk
duur, maar het werk wordt tegenwoordig zoo goed betaald, dat de meesten het beter hebben dan vroeger. Van
degenen die ik ken, natuurlijk."
„Werkt de zagerij ?"
„Die stond een tijdlang stil maar is nu weer in vollen
gang."
„Liggen er buitenlandsche schepen in de baai ?"
„Verscheidene."
„En betalen ze goed voor het laden ?"
„Zoo goed, dat menige baas niet half zoo'n groot inkomen heeft, zeggen ze."
„En dansen en schommelen de jongens en meisjes nog
net als vroeger ?"
Ja, de jongens en meisjes dansten nog als vroeger en
schommelden ook nog samen.
Albin zweeg. Zijn handen gingen open en toe, krachtig ;
misschien grepen zij zoo maar de ijle lucht in, misschien
omklemden ze een grasstrootje. „Ja, ja," zeide hij toen
op gedempten toon, „zoo gaat het."
„Hoe had je nu gedacht," zeide Mari voorzichtig en
zacht, „wat
denk je nu voorloopig te doen ?"
Albin keek met een vorschenden blik op.
„Ik dacht nog een tijdlang hier in het bosch te blijven.
Als ik tenminste aan eten en zoo kan komen, -- want
anders gaat het natuurlijk niet."
Mari dacht even na. „Morgen is het baddag," zeide zij
toen nadenkend. „We hebben takken noodig en ik kan
zeggen dat ik wat leniger hout wil gaan zoeken dan onze
eigen berkentakken. En als ik een reden heb om naar
het bosch te gaan, kan ik ook wel voedsel voor je mee
nemen."
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„En ik,"zeideAlbin met een stralend gelaat, „zal toonen
dat ik knuisten heb. Er loopen hier altijd koeien te grazen,
die ik best kan melken, zonder dat iemand het bemerkt."
Mari maakte zich gereed om te vertrekken.
„Kunt u me niet een breekijzer of een bijl bezorgen ?"
vroeg Albin, en toen hij zag hoe het gezicht van zijn moeder
betrok, voegde hij er bij : „Aileen maar om de schuur in
te kunnen komen bij slecht weer."
„Ik zal zien," antwoordde de moeder.
Den volgenden dag verscheen zij op het einde van den
namiddag en had zij behalve het eten een work bij zich,
een porceleinen kruik en een kleine bijl. Het blad van de
bijl had meer van een zaag, zeide hij, maar eenig nut
kon die toch altijd wel doen. Toen Albin haar bedankte
was hij zoo hartelijk en keek hij haar zoo eerlijk aan, dat
het haar echt goed deed.
Ditmaal behoefde Mari niet op hem te wachten en dat
was maar goed ook, want zij kon toch geen eeuw wegblijven om een paar takken voor de badkamer te halen. Des
Zondagsavonds daarentegen had zij meer tijd, zij had
gezegd lieden in 115fsbacka te gaan bezoeken, waar zij
mee om placht te gaan.
„De tijd is lang als je zoo drommels voorzichtig moet
zijn om met niemand in gesprek te komen," zeide Albin
een beetje mismoedig. „Ik heb verscheidene malen zoo
dicht onder de vensters gekropen van 011a en om de bijgebouwen van SjOO dat ik bijna zien kon wat er in de
pannen op het vuur stond. Menige kennis heb ik achter
een stee p beloerd en afgeluisterd wat hij zei, maar te
voorschijn komen en hen goedendag zeggen, daar had ik
geen moed toe."
„Neen, neen," riep Mari verschrikt uit, „doe dat toch
vooral niet, je weet nooit of ze je niet pakken zouden."
„U moet niet denken dat ik daar ook niet bang voor
ben," zeide Albin kortaf, terwiji hij een langen, zuigenden trek aan zijn leege pijp deed. Zijn tabak was weer op.
„Als ik maar iets te lezen had," ging hij op denzelfden
toon voort. Dit was gemakkelijk genoeg, zeide Mari.
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De kranten kon zij best meenemen, als zij ze thuis
gelezen hadden. En ze hadden een kist vol boeken op
zolder. „Dat weet ik," zeide Albin, „maar ze zijn zeker
wel heel oud en eigenaardig, maar lets is toch beter dan
niets."
Met de tabak was het een andere kwestie. Mari durfde
Frederiks provisie niet weer aanspreken, het mocht eens
uitkomen.
„Kunt u niet wat tabak in de stad koopen als u er
toch eens heen moet ?" opperde Albin.
„Zeker, dat zou ik wel kunnen, maar die is zeker heel
duur en ik heb geen eigen geld."
„teen nood," zeide Albin, „ik heb nog een paar honderd
mark over. Ik had meer kunnen hebben als ik maar lust
gehad had om te sparen en als ik er maar verstand van
had. Een oogenblik had ik zooveel, dat ik er wel een klein
huisje voor had kunnen koopen. Dat was in Viborg, vlak
voordat we er weg moesten. Toen ik op een avond eens
op straat liep, stond een kerel me op een trap toe te wenken. Ik liep hem na en toen kwamen we in een groot vertrek, waar vijf of zes mannen geld zaten te verdeelen uit
een groote brandkast. Ik had nooit geweten dat er zooveel geld bestond. Biljetten van vijfhonderd- en duizend
mark vlogen rond alsof het niets was, en iedereen nam
zooveel als hij maar pakken kon. Denzelfden nacht leerde
een jongmensch uit Viborg me een kaartspel dat een en
twintig heet ; ik verloor de helft van mijn geld met dat
akelige spel waarbij je niets doet dan verliezen. Een andere
kerel had voor een half millioen bankbiljetten in zijn
zakken en in de kappen van zijn stevels gestopt. Hij sliep
met al zijn kleeren aan en een geladen pistool in iedere
hand."
Mari had nauwelijks geluisterd. Zij verafschuwde die
verhalen over de misdaden van de Rooden. Zij maakten
hem tot een vreemdeling voor haar, en riepen dat te
voorschijn, wat zij juist met inspanning van alle krachten
wilde vergeten. Wat een geheel ander gevoel bezielde
haar als hij naast haar zat en zwijgend met een geweldi-
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gen eetlust het eten opat, dat zij hem met zooveel moeite
bezorgde. Dan kon zij bijna denken dat alles was als
vroeger, dat zij schofttijd hield op de weide met haar
knappen, flinken zoon, dien iedereen haar benijden moest.
Albin haalde zijn portefeuille te voorschijn. De biljetten die hij haar gaf, waren niet vuiler dan papieren geld
gewoonlijk is, als het uit de wonderlijke schuilhoekjes
te voorschijn komt waar de bewoners van het platteland
het verbergen. Het zag er eerder schooner uit, en toch
kon zij er bijna niet toe komen om het aan te raken en
het op den bodem van de mand te leggen. „Een almanak
zou u ook wel voor me kunnen koopen," zeide Albin. „Ik
heb wel een stok waar ik iederen dag een kerf in geef, maar
dat is toch moeilijk bij te houden. Ik zit altijd uit te rekenen wanneer er vergadering in de vereeniging is en wanneer er gedanst zal worden en hoe het met den landbouw
staat en wat de boeren doen. En in den almanak staan
de feestdagen en kermissen aangegeven en zoo al meer."
„Morgen aan den dag ga ik naar de stad," antwoordde
Mari. „Maar ik denk niet dat ik dan 's avonds hier kan
zijn."
En het ging zooals Mari gedacht had. Toen zij in den
namiddag met haar boodschappen thuis kwam, was er
van allerlei te doen wat haar verhinderde om tegen den
avond weer uit te gaan. Dat zou bovendien heel wonderlijk geschenen hebben.
Het was een koele avond met zware wolken. Alle oude
teekens wezen er op dat het met het m,00ie weer gedaan
zou zijn. Frederik zwoer dat hij rattenkruid voor zijn
ontbijt zou eten als er gedurende de volgende vier en
twintig uur geen regen viel, en de pijn in Mari's rug werd
zooveel erger dat er niet aan te twijfelen viel dat er regen
in aantocht was.
En jawel. Den volgenden morgen viel de regen in dichte
stralen op het veld neer, even dicht aaneên gesloten als
in den zomer de korenaren. Frederik behoefde dat onaangename ontbijt niet te eten.
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Maar Mari voelde zich uiterst gedrukt. Albin, dacht zij,
toen de regen zonder ophouden tegen de ruiten kletste.
Albin Hij werd zeker wanhopend van het stilliggen en
nietsdoen. Als er veel van zulke dagen achterêên komen,
houdt hij het niet nit. En zij onderzocht den hemel even
angstig en smeekend alsof de oogst en het geluk van heel
het jaar afhing van de spoedige wederkomst van de zon.
Die laatste dagen waren de wonderlijkste geweest van
Mari's heele leven, de fataalste en langste, vond zij. Als
remand haar gezegd had dat er weken en maanden sinds
Albin's terugkomst verloopen waren, — zou zij het nauwelijks hebben durven tegenspreken. En al haar gedachten
waren nu steeds bij haar zoon in het bosch, wat zij ook
om handen had.
Uiterlijk leed niemand op „Prinsas" er onder, -- tot
daar aan toe. Het huishouden ging zijn gewone gangetje,
en op de zorg van het vee viel blijkbaar ook niets aan te
merken, dat kreeg vrijwel wat het hebben moest. Daardoor bemerkten Frederik en Ernfred niets bizonders aan
Mari ; maar de koeien, die vriendelijk en , zorgzaam behandeld moeten worden, toonden hun ontevredenheid
door minder melk te geven.
's Morgens ging Mari naar den zolder om de oude boeken na te zien en er een paar voor Albin uit te kiezen. Zij
vond het prettig en het deed haar goed om voor hem bezig
te zijn, vooral nu zij voor de eerste maal genoodzaakt
was hem zonder eten te laten.
De boeken zagen er niet veelbelovend uit. Ze waren
vuil, vochtig, de ratten hadden er aan geknaagd en de
bladen zaten los. En zooals Albin zei, wonderlijk van
inhoud waren ze. Mari kon niet zeggen waar ze vandaan
kwamen, zij waren er al lang voor zij zelf op „Prinsasverscheen.
„Dieet voor Tabakrookers", „Practische raadgevingen
voor de bevordering van den Landbouw", een A-B-Cboek met een wanstaltigen haan op het laatste,blad, een
bundel „Sermoenen", een „Hof- en Staatskalender van
het jaar 1787", een catechismus, „Thecla", wat haar
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verhaaltjes toe schenen, en dat zij op zij legde, „Liedjes
van Valerius", „Raadgevingen voor het verhinderen van
ongelukken te water en te land"
Neen, het vertelselboek en de liedjes waren de eenige
die in aanmerking konden komen. Een oogenblik dacht
Mari aan de „Sermoenen", — of aan den bijbel in de la
van de commode. Misschien zou de lectuur van die heilige
boeken Albin's gemoed veranderen, misschien zou hij
daardoor een helderder begrip krijgen van zijn groote
zonde en zou die hem naar de lichte wegen van eerlijke
menschen terug voeren ......
...... Zichzelf aangeven en zijn straf op zich nemen ?. . .
Was dat het eenige rechtvaardige ? ...... Wenschte zij
dat in het diepst van haar hart ? ...... Neen, de „Sermoenen" moesten maar blijven waar die waren, en de bijbel
moest maar in de la blijven liggen, dien hadden zij immers
zelf iederen Zondag noodig, of zij naar de kerk gingen of
niet.
Later op den dag liep Mari als een dief in haar eigen
huis rond. Zij verzamelde de kranten van de afgeloopen
week en legde die achter het gebloemde cretonnen gordijn
op het rek boven de kachel. Een schaar en een pak lucifers gingen denzelfden weg op, met een paar beenen knoopen, een naald en een klos garen.
De zware, dreigende wolken waren zoo langzamerhand
uit een gegaan, maar de regen bleef met tamelijke kracht
door stroomen. Daarom ontstond er eenige verbazing
toen Mari zich na het avondeten gereed maakte om uit
te gaan.
„Kijk moeder eens ! Zij begint op haar ouden dag
's avonds het huis uit te vliegen," zeide Frederik eenigszins verbaasd.
„Ik zal wel weer eens met eieren naar Rafsbacka mogen
gaan." zeide Mari, zoo geloofwaardig als zij kon. „Die
Mevrouw was zoo vreeselijk vriendelijk tegen me en ik
moest vast beloven om terug te komen, zoodra ik een
stuk of twintig eieren bij elkaar had. Zij kan ze evengoed
krijgen als dat we ze in de stad verkoopen. Het is niet
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aardig, dat ik haar al niet eerder wat gebracht heb, zij is
zoo echt vriendelijk, en zoo blij en dankbaar voor de
minste kleinigheid."
„Maar de wegen zijn zoo vreeselijk modderig," zeide
Frederik, „en het regent ook nog wat. Het kan even goed
tot morgen wachten."
„Belofte maakt schuld," antwoordde Mari. Haar hart
bonsde als dat van een dief die voor het eerst aan het
stelen gaat, want haar mand was vol van de meest verschillende zaken. Het ontbrak er nog maar aan, dat ze
er eens in keken. Zij holde bijna het erf af, hoe gevaarlijk
dat ook voor de komende avonden zijn kon.
Dit maal ging zij heelemaal niet naar lidfsbacka. De
moeite ontzag zij niet, en de wegen schrikten haar niet
af. Haar verlangen om Albin weer te zien was zoo groot
en machtig, dat zij haar bezoek onmogelijk langer kon
uitstellen. Daarom ging zij juist ver genoeg den weg naar
Ra.fsbacka op om hen thuis om den tuin de leiden, als
zij haar door het venster wilden nakijken. Misschien
hadden zij dat wel gedaan. Zij kon niet ontkennen dat
zij heel zeker wantrouwen had opgemerkt onder haar huisgenooten. Maar onder al haar bekommeringen had zij
tenminste den troost dat de regen zoo langzamerhand ophield. De hemel zag grauw en zwaar, nieuwe regenbuien
lagen heel zeker voor morgen gereed, maar het kwam
haar heel goed te pas dat het nu tenminste droog was.
Albin had den dag in de schuur doorgebracht, nadat
hij de scharnieren van een der deuren had losgebroken.
Hij had er reeds iets op bedacht om de deur van binnen
zoo toe te doen, dat je er op een afstand niets bizonders
aan opmerkte.
Al de nuttige geschenken deden hem veel plezier. Hij
was zoo blij als een jongen op een kermis.
Mari zat hem in stilte onafgebroken op te nemen. Toen
zij hem zoo zag lachen en op zijn gewone, levendige wijze
hoorde praten, kon zij nauwelijks begrijpen dat hij werkelijk meegedaan had aan al die vreeselijke dingen, waar-
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van hij haar verteld had, — en misschien nog aan veel
andere, waarover hij niet gesproken had. Hoe langer zij
hem aankeek des te onwaarschijnlijker, onmogelijker
kwam het haar voor. Zij kon zich veel gemakkelijker verbeelden dat zij in den schofttijd bij hem zat en dat alles
nog was als in de goede dagen van vroeger. Zeker, zij
rustten samen uit na gezamenlijken arbeid
Zoo moest het zijn. Zoo moest zij het voelen de korte
oogenblikken die zij het waagde van zijn gezelschap te
genieten, van hem die eens haar liefste kind was geweest.
Zou zij niet honderdmaal sterker voor hem gevoelen, die
haar van zijn geboorte of al zooveel verdriet veroorzaakt
had, dan voor Ernfred, die altijd gesloten en stil geweest
was en altijd gedaan had wat hij moest doen, of voor de
meisjes, die toen zij nauwelijks over den rand van de
tafel konden kijken, al over Helsingfors begonnen te
praten en nog eens Helsingfors ? Zeker, dat was niet
meer dan natuurlijk. Zij herinnerde zich wat de proost
in Rdfsbacka eens gezegd had van een heilig man, die
Augustinus heette : De zoon van zooveel tranen kon niet
verloren gaan. Die woorden waren nu op haar en Albin
toepasselijk. Al zou hij ook nooit een voorbeeld voor anderen worden, verloren kon hij toch niet zijn. Zoo streng kon
God niet tegen haar zijn dat Hij haar Albin voor eenige
vluchtige oogenblikken teruggeschonken had om hem
haar daarna door de menschen te laten ontnemen om hem
voor eeuwig in de gevangenis te zetten.
En zij bleef Albin aanzien alsof zij met haar blik al het
vreemde in zijn gelaat zou kunnen uitwisschen en al het
sombere dat zich achter dat dierbare voorhoofd verborg.
„Waar kijkt u naar ?" vroeg Albin eenigszins verward
door haar volhardenden blik. „Zie ik er uit als een ragenbol ? De laatste maand heb ik niet in den spiegel gekeken,
maar ik veronderstel dat mijn haar wel erg gegroeid is.
Misschien wilt u het knippen, nu we een echte schaar voor
ons nieuwe huishouden gekregen hebben ?"
„Zeker. Buig je hoofd maar voorover."
En voorzichtig, met veel zorg began zij zijn zwaar,
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zacht haar te knippen, zooals zij zoo vaak gedaan had
toen hij een kleine jongen was, die nog niet aan de boeien
der volwassenen liep.
,,Zie zoo," zeide zij, terwijl zij de handen liet zakken,
„nu zie je er weer uit als een fatsoenlijk mensch. Als je
dien vreeselijken baard nu ook maar kwijt was ...... "
Albin trok zich haastig terug.
„Neen, neen, den baard moet ik houden. Die brengt
altijd eenigszins van het spoor."
Er ontstond een drukkende stilte.
„Rook een beetje," zeide Mari om jets te zeggen. „En
lees de kranten maar, als je lust hebt."
„Dank u wel," zei Albin, die de kranten aannam.
Het begon flink te schemeren. De regenwolken zeilden
voort, gereed om ieder oogenblik neer te storten. Maar
Man kon er maar niet toe komen om op te stappen. Zij
dacht aan de bittere waarheid dat het lang zou duren
eer zij zich weer eens zulk een vertrouwelijk oogenblikje
met Albin veroorloven kon. Van welken kant zij het
ook beschouwde zij kon niet anders dan overtuigd zijn
dat Frederik haar gedrag dezen avond heel vreemd gevonden moest hebben. Zij zou een ander maal maar niet
te veel op zijn goedgeloovigheid moeten vertrouwen.
„We moeten een andere plaats bedenken, waar we
elkaar ontmoeten," zeide zij op eens als een gevolg van
haar gedachtengang. „Een plaats dichter bij onze woning."
Albin keek van zijn krant op, die hij niettegenstaande
de duisternis trachtte te ontcijferen.
„Mij goed, als het maar aan dezen kant van den weg
is want ik zou niet graag menschen tegen komen."
„Weet je waar die groote steen ligt, waar we Ida eens
gevonden hebben toen ze 't huis uit was geloopen ?"
Albin knikte.
„Ik geloof het wel. Jawel, ik weet het nog."
„Onder dien steen zal ik je eten leggen en alles wat
ik verder vinden kan, want ik geloof dat ik nu vooreerst
niet meer komen durf. Als je jets hebben wilt, schrijf
het dan maar op, ik zal voor pen en papier zorgen. Schrijf
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vooral met groote letters, want lezen is mijn zwakke
punt. En wees vooral voorzichtig ! Kom niet zoolang
het nog licht is, het is zoo dicht bij ons."
„Dat is waar," zeide Albin nadenkend. „Zoo dicht,
dat ik eigenlijk even goed naar huis zou kunnen gaan ...... "
„Neen, neen," riep Mari verschrikt, „dat is onmogelijk.
Als we het vader hadden willen zeggen, hadden we het
dadelijk moeten doen, maar dat durfde ik niet, en nu we
zoolang achter zijn rug elkaar gezien hebben, is het heelemaal onmogelijk. Hij zou het mij nooit vergeven, dat
weet ik, en jou evenmin."
Albin trommelde met zijn duimen op zijn knieen.
„Maar ik kan niet eeuwig als een dier in het bosch
blijven leven. Ik zou me op onzen zolder, op uw zolder
kunnen verstoppen een tijdlang en af en toe wat naar
het bosch kunnen gaan, zonder dat iemand er iets van
bemerkte. Dat was mijn plan, toen ik dien nacht bij u
kwam, maar aangezien dit niet schijnt te gaan, zal ik
me maar zoo spoedig mogelijk bij het gerecht gaan aangeven."
Mari's hoofd was op haar borst gezakt.
„Zegt je geweten je dat ?" vroeg zij zonder hem aan
te zien.
„Mijn geweten, mijn geweten," antwoordde Albin
ongeduldig, „natuurlijk peins je over alles en nog wat
als je zoo ver van menschen en dieren af leeft. En ik
kan bier niet in de wei blijven zitten tot er mos op me
begint te groeien. Er moet een einde aan komen, hoe ook."
Mari boog naar voren om zijn hand te grijpen, voor het
eerst sedert heel dien tijd.
„Denk in ieder geval goed na, voor je iets doet waaraan
niet meer te veranderen valt," zeide zij met dikke stem.
„Wacht nog een paar dagen, of een paar weken, ik zal
je een pan bezorgen om je eten in te koken, dan smaakt
het beter, en warm ondergoed, zoodat je geen kou behoeft te lij den. Er zal voor jou wel even goed raad geschaft
worden als voor de anderen, als je maar geen haast maakt."
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Zij had reeds een paai schreden gedaan, toen zij zich
bedacht en om keerde.
„Albin," zeide zij verlegen, „geef me als je blieft geld
voor die eieren, ik heb thuis gezegd dat ik ze in Msbacka ging verkoopen".
wat kosten ze ?" vroeg Albin, terwijl hij
„Wat
zijn portefeuille te voorschijn haalde.
„Twintig mark, krijg ik gewoonlijk," antwoordde Mari,
terwip zij van verdriet en schaamte wel had kunnen huilen... „Je begrijpt dat ik niet anders kan."
„Natuurlijk," zeide Albin, „ik begrijp het best."
Maar er was lets in zijn stem, wat haar de wandeling
naar huis dubbel zwaar maakte.

III
Een paar weken verliepen.
„Wat mankeert je eigenlijk, Mari ?" vroeg Frederik
dikwijls, terwiji de zoon en de schoondochter er niet minder over peinsden.
Er was zulk een onrust over Mari gekomen dat het
niet larger onopgemerkt kon blijven. Haar oogen en handen schenen Been houvast te hebben, 's nachts wierp zij
zich om en om tot het zweet haar over de slapen parade,
en of en toe schreeuwde zij in haar slaap alsof zij met
messen gestoken werd.
„Je zoudt naar den dokter moeten gaan, Mari, je wordt
bij den dag geler en magerder. Het kan nooit goed afloopen als dat zoo door gaat."
Maar iedereu keen als hij met dat voorstel voor den
dag kwam schudde Mari beslister het hoofd. Want, wat
voor remedie hadden alle doctoren en professoren ter
weield tegen die êêne kwaal die haar in het geheirn yenteerde : Albin's onrust en wanhoop.
Zij ontmoette hem niet dikwijls meer, en hoewel haar
dag 66n en al verlangen naal hem was, deinsde zij toch
terug vool de korte oogenblikken, waarop zij samen waren.
0, E. XXI 2
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Want bij den dag werd zijn gemoed weeker, werd hij meer
en meer vervuld van zelfverloochening en berouw, — of
misschien eerder van angst, dat was moeilijk uit te maken.
Hij sprak er steeds meer van om zich zelf te gaan aan
geven.
Mari had sinds lang haar angstig afwachtende houding
opgegeven. Zij vroeg zich niet langer af of zij het recht
had om zich tusschen Albin en zijn straf te plaatsen, of
gewoonweg tusschen Albin en zijn ontwakend geweten,
hoe ook. Zij bezwoer hem openlijk en met alle woorden
die haar geschikt voor kwamen om zich toch steeds ver
scholen te houden en alles te doen wat hij kon om de
maatschappij voor den mal te houden.
Dagelijks bracht zij naar den steen allerlei kleinigheden, die hem het leven wat veraangenamen konden..
Zij durfde steeds meer en plunderde gewoon haar eigen
woning. Onlangs had zij met vreeselijk veel moeite een
geweer en patronen uit huis gesmokkeld, opdat Albin
een haas, of een boschvogel zou kunnen schieten en daardoor wat beter eten krijgen. Zij bedacht niet dat de jachttijd voorbij was en een schot argwaan zou kunnen wekken.
Zij bedacht evenmin dat Frederik ieder oogenblik het
geweer zou kunnen missen. Het was reeds voorgekomen
dat hij Ernfred beschuldigd had van het verdwijnen van
kleinigheden, waar Ernfred, tot Frederik's woede, zeide
niets van af te weten. Het was of Mari in een roes rondliep, zij hield geen rekening met allerlei risico als zij Albin
er maar goed mee kon doen en er hem maar mee terug
kon houden van zijn fatale besluit. Haar hart bonsde
iedere maal dat zij den steen naderde, want zij was
steeds in angst dat zij de zaken onaangeroerd zou vinden.
Mari legde een opvallende belangstelling aan den dag
voor het weer. Frederik kon er zich maar niet genoeg
over verbazen dat zij het zich zoo aantrok als het regende.
De oogst werd toch in ieder geval de beste dien zij sinds
jaren gehad hadden. Waarom trok zij het zich dan zoo
aan ?
Frederik had nog geen enkelen draad ontdekt, maar
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zijn oogen waakten en hij was voortdurend op zijn qui
vive.
Vroeg op zekeren morgen, juist toen Frederik en Ernfred aan hun dampende koffie zaten, trad Henrik 011a
binnen. Hij was op weg van zijn hoeve achter de boschweide naar den schoenmaker in Rafsbacka, maar had
ook een boodschap voor Frederik Prinsas zeide hij.
Men noodigde hem uit om te gaan zitten en een kop
koffie te drinken. Langzamerhand kwam hij toen met
zijn boodschap voor den dag.
Hij wilde een twee-persoons bed en een commode bestellen. Tja, daar zij oude kennissen waren, kon hij het
evengoed dadelijk vertellen, Elin zou trouwen met den
oudsten zoon van Lindroth uit het kerkdorp.
Frederik zette een ernstig gezicht en goot zijn tweede
kop op zijn schoteltje leeg.
„Zoo, zoo," zeide hij eenigszins somber, „ja, dan mogen
we wel gelukwenschen."
Henrik 011a zoog aandachtig op het kleine klontje
suiker dat men zich in deze ellendige tijden veroorloven
kon.
„Ja," zeide hij, „we moeten het beste hopen. Ze zijn
niet hier uit de streek en niemand kent hen feitelijk. Waar
er vroeger sprake van geweest is, zou me meer aangestaan hebben, — je weet wel, met Albin. Maar die arme
jongen heeft door zijn dolle streken alles bedorven. De
duivel moet in hem gevaren zijn, anders is het niet
te verklaren."
Op die woorden had Frederik niets aan te merken. Hij
wist dat 011a uit een oprecht hart sprak en dat er geen
kwestie was van leedvermaak, zooals bij verschillende
lui in het kerkdorp en in Rafsbacka.
Verder had 011a geen nieuws. Ja toch, dat moest hij
toch vertellen, al was het geen nieuwtje dat de menschen
bij den dag vreeselijker werden. Iederen morgen konden
011a en zijn huisgenooten of dienstbaren versche sporen
zien van stroopers, of dieven, die 's nachts aan het werk
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waren geweest. Ze hadden aardappelen opgegraven of
rapen, of knollen uitgetrokken, om van de onrijpe appels
maar niet eens te praten, die hadden 't altijd hard te
verduren gehad, ook vroeger in de wereld toen de menschen zich overigens nog schaamden.
„Ik hoor niet tot de lui die den duivel op den muur alschilderen en ben ook niet gewoon om oude wijven-praatjes uit te strooien, —" indigde 011a, „maar ik ben vast
overtuigd dat er zich Roode gardisten in het bosch schuilhouden. Al en toe vallen er schoten in het bosch en gisteren morgen —"
Hij hield op eens op en staarde naar het porceleinen
kruikje, waaruit Mari het roomkannetje bijvulde.
.,Hebben jullie dieven gehad ?" vroeg hij verwonderd.
„Zoo ver ik weet niet," antwoordde Frederik. „Ik mis
af en toe wel eens een kleinigheid, maar dat zijn gewoonlijk dingen waar dieven niet om geven en die ze ook niet
te pakken konden krijgen, dingen uit de keuken of de
slaapkamer. Nietwaar, Mari ?"
„Ik heb niets gemist," antwoordde Mari kortaf, terwijl zij met de kruik naar de keuken ging.
„Dat is toch eigenaardig," zeide 011a toen zij weer
binnenkwam.
„Toen Elin en de melkmeid gisteren morgen naar de
wei gingen om een paar koeien te melken, die wij er des
nachts hadden laten staan, zien zij op eens dat een kerel
in het bruin heel kalm de belkoe zit te melken. De melkmeld gal een gil van schrik, zoodat de kerel gelegenheid
had om weg te loopen vOOr zij zijn gezicht gezien hadden.
Groot en gebaard was hij, dat was alles wat zij wisten. Op
de wei naast de koe vonden zij een houten tobbe en een
porceleinen kruik. De tobbe was ongemerkt, maar de
kruik was precies dezelfde als die Mari daar juist in de
hand had. 1klette er speciaal op, omdat het zoo'n vreeselijk ouderwetsche teekening was."
Frederik keek Mari aan, hij wist zelf niet waarom. Mari
keek om beurten 011a en Frederik aan. Het werd haar
duidelijk dat zij haar iets vroegen, en dat zij antwoorden
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moest. Zeker, antwoorden, waarom zou ze met haar
mond vol tanden staan ? Er was maar een antwoord te
geVell.
Nooit had iemand zoo'n langdradig, overmoedig antwoord van Mari gehoord als nu :
„Je behoeft niet veel in winkels te komen om te weten
dat de winkeliers gewoonlijk verscheidene exemplaren
van een soort hebben. En koopen kan iedereen, die maar
geld heeft."
„Dat is waar," knikte 011a, „maar nu begrijpen jullie
wel hoe ik op de Rooden kwam. De veiligheidstroepen
zouden eens een kleine klopjacht moeten houden."
Nu mengde Ernfred zich op zijn langzame wijze in het
gesprek. „Er is sprake van geweest, maar slechts ter loops.
In het kerkdorp heeft menigeen achterdocht, maar men
weet niets met zekerheid."
„Dat geloof ik," zeide 011a, „maar het zou toch niet
slecht zijn als er eens een oog in het zeil werd gehouden."
Daarop ging hij over tot de zaken.
Frederik gal korte, vlugge antwoorden. Dan en dan
konden de meubels klaar zijn, zooveel kosten ze. Maar
achter zijn duidelijke, weldoordachte woorden, verscholen
zich wonderlijk verwarde gedachten.
Tevreden en vergenoegd ging Henrik 011a naar huis.
Mari bracht een emmer spoeling naar den varkensstal. Zij ledigde dien zoo onhandig dat de helft op den
grond viel en op den rug van de zeug.
Frederik kwam langzaam naar haar toe. Zij zag hem
komen, zij zag het komen en richtte vol koppigen trots
het hoofd op.
„Mari," zeide Frederik met trillende stem, „we hebben twee van die gebloemde oude kruiken gehad. Waar
is de tweede ?"
„De tweede ? Die heb ik laatst geleroken."
„Is die gebroken ...... " zeide Frederik, en zij zag zijn
wangen verbleeken. „Kun je me aankijken en het eens
herhalen ?"
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„Of ik ..... ." herhaalde Mari, „Zoo lang als je wilt."
En dat was waar. Met de strakheid die nu over haar
was meende zij zijn strenge blikken duizenden jaren lang
te kunnen verdragen, als het noodig was zou zij de zon
zelf, of Onzen lieven Heer zelf in het gelaat kunnen zien.
„Ik vraag je nog eens," zeide Frederik gedempt, „is
die zaak volkomen in orde ? Je begrijpt wat dit voor ons
alien beteekent. Denk eens goed na voor je antwoordt."
Mari zette den leegen emmer op den grond alsof het
dragen haar te zwaar was.
„Ik begrijp niet wat je bedoelt," zeide zij. „Je bent
toch zoo dwaas niet om te denken dat ik iets met vreemde
roode gardisten heb uit te staan ?"
„Vreemde ? Ik heb niet van vreemde gesproken."
„Nou, wat bedoel je dan ?"
Frederik streek een paar maal met de hand over het
gelaat.
„Niets, niets," zeide hij mat en bevend, „er overviel
me alleen maar zoo'n wonderlijke gedachte. Maar het
is immers onmogelijk."
En hij ging langzaam naar zijn werk.
Ernfred kwam Mari bij de deur tegemoet. Zijn blikken
zakten als schietlood diep op den bodem van haar ziel
neer. Hij heeft het ook begrepen, dacht zij, nu haast hij
zich om Frederik zijn wantrouwen mede te deelen.
Mari liep dien dag veel been en weer. Eigenlijk kon
niemand zich herinneren haar een oogenblik te hebben
zien zitten. De woning, de stal, het kippenhok, het vankenshok, de put ; de put, de keuken, de aardappelkuil.
De lijdensweg kan zeer eenvoudige staties hebben.
De maaltijden bereidde zij, maar zelf nam zij er geen deel
aan. Zij zou geen brok door haar keel kunnen krijgen, zeide
zij, de lange, sluimerende ziekte zou nu zeker uitbreken.
Zij begreep heel goed hoe onverstandig het was, zij voelde
den grond onder haar voeten beven en waggelen, maar
zij kon onmogelijk met de anderen aan tafel zitten en hurl
zwijgende, aarzelende beschuldigingen voelen die haar
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den adem zouden benemen. Zij kon op de minuut af zeggen
wanneer de schoondochter het te weten was gekomen,
zoo duidelijk stond het op hun gezicht te lezen, al zag je
ze ook maar even angstig in het voorbijgaan.
Later op den morgen ging Ernfred naar Rafsbacka, waar
hij vrij lang bleef. Toen hij thuiskwam had hij een lang,
fluisterend gesprek met Frederik in de houtschuur. Daarop
toog hij naar het kerkdorp.
Het was laat op den namiddag toen hij voor de tweede
maal thuis kwam. Hij ging direct de slaapkamer in. Door
den kier van de deur zag Mari dat hij zijn uniform van de
veiligheidstroepen aandeed.
„Zoo, zoo," zeide Mari, toen hij de keuken in kwam,
„hebben jullie van avond nog oefening ?"
„Neen," antwoordde Ernfred, en zijn borst ging zoo
hevig op en neer, dat hij de woorden nauwelijks kon uitbrengen, „ik ga niet uit om te oefenen, maar we gaan op
een drijfjacht."
„Zoo," zeide Mari, terwiji zij haar vreemde, half spottende stem als heel uit de verte hoorde, „en wie zoeken
jullie, als ik het vragen mag ?"
„Wie anders dan de Rooden, die zich in het bosch bij
de boschweide verbergen ? We nemen lantarens mee,
want als we ze niet vinden terwijl het nog licht is, zijn
we van plan iedere schuur af te zoeken en ..... ."
„Zwijg, Ernfred," klonk Frederik's stem, en zijn stem
klonk even hard als de slag waarmee zijn vuist op de
tafel viel. „Dat zijn geheimen waarover je niet praten
moogt, daar de Rooden overal hulp schijnen te hebben,
zoodat je weldra op moeder noch echtgenoote meer \Tertrouwen kunt."
Ernfred legde het geweer op den. schouder. Bij de deur
wendde hij zich om naar zijn moeder :
„Ik zeg alleen maar, dat moeder slecht tegenover oils
alien gehandeld heeft, als ik nu jacht moet gaan maken
op mijn eigen broer."
Kom, dacht Mari, het duurt nog wel wat eer ze allemaal bijêên zijn. Zij deed geen poging om Ernfred te vol-
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gen, ging niet eens naar het raam om te zien welken kant
hij was opgegaan.
„Vanavond komt er van geen eierenhandel in RAfsbacka, het is maar dat je het weet," zeide Frederik.
Mari keek hem glimlachend aan. Nu wist zij dat zij
hem haatte. Hij stond voor haar als een vijand, zooals
zij en onder heel haar lang vreedzaam leven nog nooit
een gehad had.
„Neen," zeide zij week, „hoe zou ik vandaag eieren
kunnen verhandelen ? We hebben er immers geen een
te verkoopen."
Frederik kwam een stap nader.
„Zeg eens, Mari," zeide hij zacht, bijna smeekend, „kan
het mogelijk zijn dat Albin in leven is en onder de Rooden
is, die jij geholpen hebt ?"
„Zie je spoken op klaarlichten dag ?" antwoordde zij
hoonend. „Albin is immers dood, we hebben immers
niets meer met hem te maken."
Frederik zweeg. Hij ging voor de tafel zitten met het
hoofd op de handen. Hij was moe en krachteloos. Dit
was te veel, en had hem overrompeld. Hij zag geen uitkomst.
Mari's oogen lieten hem een oogenblik niet los. Op
haar gemak, zonder leven te maken, ging zij naar het
voorhuis. Zij haalde een paar maal diep adem en liep
toen beslist het erf op. Door het venster zag zij dat Frederik niet van houding veranderd was. En dadelijk daarop,
bijna zonder dat zij wist hoe het in zijn werk was gegaan,
holde zij, alsof haar leven op het spel stond, het bosch
in aan den anderen kant van den weg.
Nu keek zij niet meer om. Laat ze maar komen, zong
het in haar, laat ze maar komen, hoe talrijk ze ook zijn.
Ze zullen mij niet krijgen, ze zullen ons niet krijgen, Albin
en mij, nooit nooit ......
De grond was glad van het vochtige mos en de dennenaalden. Zij gleed voortdurend uit en struikelde ook zeker
wel een paar maal. Maar voort ging het, het was of de
boomen haar tegemoet kwamen en voorbij ijlden. Daar
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lag de steen die hun trouwe bondgenoot was geweest,
Daar lag het bedriegezelfs gisteren nog, gisteren
Nice moeras waar in Albin bijna verdronken was ......
toen
wanneer ......
? Jaren geleden
wanneer was dat
zij hem op de weide
hij klein was en verdwaalde ......
zat op te wachten met eten en warme koffie ......
Ik ben niet moe, zong het bloed haar in de aderen, ik
ben niet moe, in het geheel niet moe. Dit beteekent niets,
als, wat was er ook weer?
ik ben er dadelijk, als
Met moeite kwam zij overeind. Zij was over een boomwortel gestruikeld, en was zeker een tijdje bewusteloos
geweest. Haar krachten begaven haar zeker. Hoe zij
het ook beproefde, hard loopen kon zij niet meer, alleen
maar voort strompelen.
Daar, daar kwam de schuur in het gezicht.
„Albin," riep zij, terwijl zij op het luik bonsde en er
aan trok, „Albin, kom naar buiten !"
Geen antwoord. En eerst nu bedacht zij dat hij zich
evengoed ergens anders in het groote bosch kon ophouden.
Het werd steeds donkerder, het begon te regenen.
„Albin ! Ik ben het, je moeder ! Doe toch open !"
„Wat is er gaande ?" antwoordde Albin's stem in de
schuur en dadelijk daarop opende hij het luik.
Albin had het geweer in de hand en legde het nu naast
zich op het hooi.
„Wat is er, moeder ?" vroeg hij met trillende stem, waar
nit bleek dat hij vermoedde wat er gaande was.
„Ze komen, ze komen, je moet hier dadelijk vandaan."
Albin sprong het luik uit en stond nu op het veld,
naast zijn moeder. Maar het zag er niet uit alsof hij gereed
was om te vluchten. Geen woord kwam er over zijn lippen, alleen een diepe zucht.
„Albin," zeide Mari opgewonden, „haast je. Z, kunnen
hier ieder oogenblik zijn. Ik ben in het bosch gestruikeld
en weet niet hoe lang ik er wel gelegen heb. Anders was
ik wel vrceger gekomen. Ze zullen alle schuren doorzoeken.
Laat je boel maar achter en haast je weg !"
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„Ik denk niet aan mijn boel," antwoordde Albin peinzend. „En ik denk er ook niet over om te vluchten. Later
ze maar komen."
„Albin !" gilde Mari. „Ben je van plan je te laten vangen ?"
„Ja," antwoordde hij. „Op de een of andere manger
moet het toch eindigen."
Mari trok hem haastig aan den arm.
„Kijk, kijk, daar ! Daar komen ze !"
Uit de struiken kwam een keten in het gezicht van
veldgrauwe gestalten, die langzaam naderden.
Mari viel op haar knieen.
„Albin, Albin," riep zij, terwijl zij over haar eigen
woorden struikelde, „je moet je niet laten vangen !
ben zoo oud, ik zal niet meer leven als je uit de gevangenis komt, ik zou je nooit weer zien Boor je niet wat ik
zeg ? We moeten vluchten. We moeten ons verdedigen..."
Nu had de ketting van jagers moeder en zoon bij de
schuur in het gezicht gekregen. Er klonken commando's.
Met geveld geweer vormden zij een halven cirkel. Enkelen haastten zich het Bosch in om ook dien weg of te
snij den.
Hoogstens een minuut lang nam Albin hun voorbereidselen in zich op, toen wist hij wat hem te doen stond.
„Dat is niet noodig," riep hij, terwijl hij hen met de
armen omhoog tegemoet ging.
Op hetzelfde oogenblik viel er een schot. Mari had zich
van het geweer nieester gemaakt en den loop op den steeds
dichter wordenden cirkel van vijanden gericht. De hagei
kwam in een berk terecht ; niemand werd gewond. Er
vielen een paar afgebroken takken naar beneden, de
stijfbevroren bladeren daalden langzaam op den grond.. .
Maar alsof het schot haar zelf getroffen had, viel Mari
van „Prinsas" voorover op den grond, terwijl haar kromme
vingers zich in de vochtige aarde boorden.

KIERKEGAARD
DOOR

JACQUELINE E. VAN DER WAALS.

In de religieuze sfeer, getuigt Kierkegaard, is het
onmogelijk zich direct aan anderen mee te deelen. Ja,
het is natuurlijk heel goed doenlijk, tot anderen te
spreken over de dingen des geloofs en hoe algcm.eener,
hoe objectiever de geloofsquaesties worden gehouden,
hoe gemakkelijker het zal zijn, zich voor anderen verstaanbaar te maken, doch die mogelijkheid bestaat
Loch alleen, zoolang men zich, ook waar men geloovig
spreekt over het geloof, buiten de eigenlijke religieuze
sfeer beweegt. Voor de intieme godsverhouding bestaat
geen algemeene, voor anderen verstaanbare uitdrukking
wie zich met God in verbinding stelt, isoleert zich daarmee van de wereld en de prediker die het Christelijk
geloof verkondigt, kan dan ook, zoo hij waarlijk religieus
bewogen is, niet anders doen dan een alleenspraak
houden. „Aileen met zichzelf bezig, spreekt hij overluid,
dat noemt men preeken. Is er iemand, die hem aanhoort,
zoo weet hij niets van zijn verhouding tot zijn hoorders
behalve dit, dat ze hem niets schuldig zijn, want dat,
wat hij uitrichten moe 1, is zichzelf redden."
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Al wat Kierkegaard hier van de religieuze bewogenheid getuigt,
getuigt, is evenzeer waar van iedere waarachtige
ontroering. Wie een levensopvatting, een levensleer te
propageeren heeft, wie een wetenschappelijk inzicht
heeft mee te deelen, moge dit op vrij bevredigende
wijze kunnen doen door middel van het directe woord,
voor de persoonlijke ontroering, die de kunstenaar heeft
weer te geven, de vluchtige stemming, uit oppervlakkige
schoonheidsontroering geboren, de blijvende gemoedsstemming, door dieper levensinzicht gewekt, is de kunstvorm de eenige adaequate uitdrukkingswijze, de kunstvorm, die in zijn wezen tendenslooze alleenspraak is.
En zooals de alleenspraak van den „prediker" dadelijk van aard veranderen en het karakter van tendenslooze kunst, dat iedere zuivere en volkomen ontroeringsopenbaring eigen is, verliezen zal, zoodra hij zich in
zijn eenzaamheid,
in zijn studeervertrek of op den
kansel zijn hoorders bewust begint te worden en het
verlangen in hem opkomt, ze op de een of andere wijze,
religieus of aesthetisch, te beinvloeden, zoo zal ook de
zelfopenbaring van den kunstenaar dadelijk haar zuiverheid verliezen, zoodra ze jets anders dan die zuiverheid
zelve beoogt.
Neen, het is niet het welgevallen van den artist,
met het willig instrument zijner kunst schoonheid voort
te brengen of de vriendelijke neiging van den sociaal
gevoelende, anderen te laten meegenieten van de schoonheid die hij innerlijk of uiterlijk schouwt, niet ook de
behoefte van den paedagogisch bezielde, de menschheid
door middel van zijn kunst een hooger levens- of kunstinzicht deelachtig te maken, die den kunstenaar tot
scheppen dringt, het is slechts de noodzaak, vorm te
geven aan zijn ontroering, „sich selbst in eine Form zu
bringen" zooals Nietsche het uitdrukt, zich te vinden,
te verwezenlijken, te redden.
En met te meer graagte zal de kunstenaar voor deze
zelfonthulling grijpen naar de indirecte uitdrukkingswijze der kunst, waarin hij zich tegelijkertijd belijdt
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en verbergt, omdat tegenover die behoefte, openbaar
te worden, de schroom zich Le verraden staat, de schroom
van iedere fijngevoelige en dus gesloten kunstenaarsnatuur, voor anderen verstaanbaar uit te spreken, wat
slechts voor God was bedoeld. Daarom grijpt hij met,
vreugde naar het prisma der kunst, dat het uitgezonden
iicht breekt en ontleedt — en ook de lyrische dichter,
die zijn ontroering spontaan schijnt te uiten, ook de
schrijver van zelfbelijdenisseii, die zich vrij en zonder
voorbehoud schijnt nit te spreken, geeft, zoo hij
kunst geeft, zich zelf nooit direct, maar in de kunst
gereflecteerd weder.
Alle kunst is dus reflexie.
Hoe persoonlijker nu, hoe subjectiever een kunstenaar is, d.w.z. hoe minder hij de gave bezit, zich achter
de schijnbare objectiviteit der door hem geschapen,
gefingeerde personen te verbergen in den grond is
iedere dichter subjectief en velen darken hun roern
van objectiviteit dan ook slechts daaraan, dat men te
weinig van hun persoonlijk leven afweet, en van de
omstandigheden, die aanleiding gaven tot het ontstaan
van het kunstwerk, om den strijd, de hartstocht, de ontroering te zien, die daar achter verborgen ligt — des
te meer zal hij behoefte hebben, zich op andere wijze
aan het oog van den lezer te onttrekken, des te dankbaarder zal hij zich bij voorbeeld voegen tot het fantastische spel der Romantici met hun mystificaties, hun
geheimzinnigheid van in verborgen laatjes gevonden
of uit het water opgevischte documenten, des te eer
ook zal hij geneigd zijn, zich achter enkele of dubbele
pseudonymiteit te verbergen of zijn toevlucht te nemen
tot ironic, soms zelis tot gewilde duisterheid.
Geen wonder dan ook dat Soren Kierkegaard, die in
zoo hevige mate de hartstocht der zelfonthulling heat
1) Subjectiviteit en directe inededeeling worden vaak verward.
hetgeen Nietsche, den zoo bij ititstek subjectieven kunstenaar, deed
beweren : ,subjectieve kunst bestaat niet". Hij bedoelde : directe
inededeeling is been kunst.
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gekend, de behoefte, ook het heiligste en intiemste,
ook hetgeen hij niet openbaren mocht of wilde, in kunstvorm te verraden en te versteken, waar hij het vermogen zich achter het masker van verbeeldingen
en Pieties te verbergen, naar het spel der Romantiek
heeft gegrepen, zich in ironie en mystificatie heeft
gehuld, zich achter veelvuldige pseudonyniiteit heeft
verscholen, om uitdrukking te geven aan de diepste
verborgenheid zijner zwaarrnoedige natuur : de smartelijk hartstochtelij ke liefdesverhouding, waarin hij tot
zijn vader, zijn verloofde, zijn God gestaan heeft. Geen
wonder, dat hij, die nooit treurspel- of romanfiguren
heeft kunnen scheppen, de schrijvers zijner dagboeken,
zijner zelfbelijdenissen, zijner filosofische betoogen en
theologische verhandelingen gefingeerd heeft.
In het jaar 1848 schreef Kierkegaard, terugziende
op zijn levehswerk, een verhandeling : „Gezichtspunt
voor mijn schrijverswerkzaamheid," waarvan hij eerst
later, sterk gewijzigd en verkort het een en ander
onder den titel : „Over mijn werkzaamheid als schrijver," heeft laten drukken. Natuurlijk gaf hij ook hier
geen directe mededeeling. Wat immers is moeilijker
voor een dichter te verklaren dan juist zijn dichterschap ? Wat is onmogelijker voor anderen verstaanbaar
onder woorden te brengen, dan de verhouding, waarin
hij qua kunstenaar tot God heeft gestaan, dan de mate
van bewustheid en onbewustheid, van vrijheid en gehoorzaamheid, waarmee hij, wat hij schrijven moest,
in vrije willekeur heeft neergeschreven ? Wat is moeilijker weer te geven, dan „het aandeel der Voorzienigheid in zijn schrijverswerkzaamheid" ? En daarover
nu wilde Kierkegaard schrijven naar aanleiding van
het feit, dat zijn eerste grocte werk „Enters Eller",
(„Het een of het ander") herdrukt moest worden. Hij
zag van uit de totaliteit zijner productie terug op zijn
eersteling, op bladzijden als „het Dagboek van een Verleider", als de verhandeling over Don Juan, op geheel dat
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omvangrijke „aesthetische " werk, dat toch nooit de
arbeid van een „aestheet", maar de noodzakelijke zelfontlediging van een diep religieuze natuur was geweest.
Maar de rechtvaardiging die hij zeif, hij, die den ernst
Mende van den verborgen strijd, die tot de productie
geleid had, in de noodzakelijkheid dier zelfopenbaring
bezat, gold die ook voor anderen ? En hij zocht naar een
gezichtspunt, waaruit dit aesthetische werk in het
geheel van zijn Christelijke schrijverswerkzaamheid
Le rechtvaardigen was, — van die zeer bijzondeie
Christelijke schrijverswerkzaamheid, waartoe God hem
geroepen had en gebruikte, waartoe God hem door
leed en strijd en eenzaamheid had opgevoed.
Hij zag terug op zijn levenswerk en hoe „opmerkelijk het was, dat hij van zijn vroegste jeugd af aan stap
voor stap door zijn gansche ontwikkeling voorbereid
werd om juist die soort schrijver te worden die hij
werd."
„Van kind af aan," schrijft hij, „was ik in de machi
van een ontzaglijke zwaarmoedigheid, waarvan de
diepte haar eenige ware uitdrukking vindt in de even
zoo ontzaglijk groote behendigheid, die mij gegeven
was, die onder schijnbare opgewektheid en levenslust
te verbergen — mijn eenige vreugde, bijna zoover mijn
herinnering reikt, dat niemand , kon ontdekken, hoe
ongelukkig ik mij gevoelde, welke verhouding (de
gelijkheid der zwaarmoedigheid en der kunst van vein-.
zen) immers aanduidt, dat ik op mijzelf en op de godsverhouding was aangewezen. — Als kind was ik streng
en ernstig in het Christendom opgevoed, menschelijkerwijze gesproken, onzinnig opgevoed reeds in mijn
allereerste kindsheid had ik mij vertild aan indrukken,
waaronder de zwaarmoedige grijsaard, die ze mij opgelegd had, zeif bezweek — een kind, dwaselijk als
een zwaarmoedig grijsaard gekleed. Vreeselijk ! Wat
wonder, dat er een tijd is geweest, waarop het Christendom mij als de meest onmenschelijke wreedheid voorkwam, ofschoon ik toch nooit, zelfs toen ik er het verst
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van afstond, den eerbied er voor heb verloren; vast
besloten, vooral, als ik niet zelf de keuze doen zou Christen te worden, nooit iemand in te wijden in de moeilijkheden, die ik kende, en waarvan ik nooit iets hoorde
of las. Maar gebroken met het Christendom of het opgegeven heb ik nooit ; nooit er aan gedacht, het aan te
vallen — peen van den tijd of aan, dat er sprake van
kon zijn, mijn krachten te gebruiken, was ik vast besloten, alles te doen om het te verdedigen, of in ieder
geval, het in zijn ware gedaante voor te stellen ; want
reeds zeer vroegtijdig was ik door mijn opvoeding in
staat, er mij van te vergewissen, hoe zelden het Christendom in zijn ware gedaante wordt voorgesteld, hoe
zij, die het verdedigen, het meestal verraden, en hoe
zelden de aanvallers het eigenlijk treffen, terwij1 ze,
wat nog steeds mijn meening is, juist bijzonder goed
de bestaande Christenheid treffen, die eerder een karikatuur van het ware Christendom moest worden genoemd, of een ontzaglijk quantum misverstand, zinsbedrog en dergelijke, met een heel kleine dosis waar
Christendom gemengd. Zoo had ik dus tot op zekere
hoogte het Christendom lief : het was mij het eerbiedwaardige — wel is waar had het mij, naar den mensch
gesproken, hoogst ongelukkig gemaakt. Dat ping samen
met mijn verhouding tot mijn vader, tot hem dien
het incest heb liefgehad —en wat wil dat zeggen ?
Daarin ligt juist besloten, dat hij het was, die mij ongelukkig maakte maar uit liefde. Zijn fout lag niet
in gebrek aan liefde maar daarin, dat hij een grijsaard
en een kind verwarde ...... Zoo trad ik het leven in,
in alle opzichten bevoorrecht, wat geestesgaven en
uiterlijke omstandigheden betreft ; daar was en werd
nog steeds allies gedaan, om mijn geest zoo rijk mogelijk te ontwikkelen. Ik kan in zekeren zin zeggen, dat
ik blij en vrij — maar met een uitgesproken sympathie
voor het lijden en voor alles wat op de een of andere
wijze verdrukt of lijdend is — het leven in ging ; trotsch,
bijna overmoedig was mijn
enshouding. Ik heb er
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nooit een oogenblik in mijn leven aan getwijfeld, dat
men kan wat men wil slechts een ding niet, andas
onvoorwaardelijk alley, maar een ding niet, niet zulk een
zwaarmoedigheid als die, in welker macht ik mij beyond, van zich af zetten ; het is nooit in mij opgekomen,
(ja, anderen zullen het als inbeelding beschouwen, maar
voor mij is het in waarheid zoo geweest, even waar
als het volgende, dat weer aan anderen inbeelding zal
schijnen) dat er iemand kon leven of heden ten dage
kon worden geboren, die mijn meerdere zou zijn
in mijn binnenste was ik voor mijzelf de ellendigste
van alien ; het is nooit in mij opgekomen, dat, al had
ik het vermetelste beproefd, ik daarin niet zou slagen
slechts in een ding niet, overigens onvoorwaardelijk
iii alles, maar in een ding niet, niet de zwaarmoedigheid
van mij af te zetten, van het lijden waarvan ik nauwelijks een enkelen dag bevrijd ben geweest. Maar inmiddels moet dat zoo warden verstaan, dat ik reeds zeer
vroeg in het denkbeeld was ingewijd, dat slagen overwinnen beteekent in eeuwigen zin, hetgeen in tijdelijken
zin lijden is ; zoo dat dit weder in overeenstemming
was met het innerlijk inzicht van mijn zwaarmoedigheid, dat ik eigenlijk (in tijdelijken zin) tot niets deugde....
Ver terug in mijn herinnering vind ik reeds de gedachte
dat er in iedere generatie twee of drie zijn, die voor de
anderen worden opgeofferd, gebruikt om door vreeselijk lijden te ontdekken, wat de anderen ten goede
komt en in mijn zwaarmoedigheid begreep ik aldus
mij zelve, dat ik daartoe was uitverkoren."
Hij herinnert zich den tijd zijner „aldwalingen",
„ach, tot den weg des verdeifs toe" en den invloed,
dien de dood zijns vaders op hem gehad heeft. „Toen
stierf mijn vader. De machtige religieuze indrukken
van mijn jeugd, door een zekere idealiteit verzacht,
kregen op nieuw macht over mij, ik was nu ook zooveel ouder geworden, dat ik beter bij mijn opvoeding
paste, waarvan het ongeluk juist is, dat ze mij eerst
volkomen ten goede zal komen, wanneer ik veertig
12
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jaar oud zal zijn geworden. Want mijn ongeluk was,
bijna van mijn geboorte af aan en door mijn opvoeding
ten top gevoerd : geen mensch te zijn. Maar als men
kind is — en andere kinderen spelen, maken pret en
wat ze verder uitvoeren, ach, en als men jongeling is
en de andere jongelingen beminnen, dansen en wat
ze verder uitvoeren : dan ofschoon men kind en jonge
ling is, geest te zijn, vreeselijke kwelling, te vreeselijker,
wanneer men met behulp der fantazie het kunststuk
volbrengt, de jongste van alien te schijnen. Maar dat
ongeluk is al minder groat, wanneer men veertig jaar
oud is en in de eeuwigheid bestaat het niet ...... Niets
is mij onbekender en vreemder dan dat weemoedig
verlangen naar kindsheid en jeugd ; ik dank mijn God,
dat die tijd achter mij ligt en ik voel mij nu, iederen dag,
dat ik ouder word, gelukkiger, doch slechts zalig bij de
gedachte aan de eeuwigheid, want het tijdelijke is nooit
het element van den geest en kan het nooit worden,
maar het is in zekeren zin zijn lijden."
Hij denkt aan zijn erl oving met Regine Olsen en
aan de verbreking van dien band, de dubbele daad, die
hem tot dichter gemaakt heeft :
„Aan het begin van mijn eigenlijke werkzaamheid
als schrijver ging een gebeurtenis vooraf — of juister
gezegd een daad ; een gebeurtenis zou waarschijnlijk
niet voldoende zijn geweest, het was een daad, ik moest
zelf handelend optreden. Ik kan dat feit niet nader
toelichten, waarin het bestond, hoe vreeselijk het in
dialectisch opzicht was saamgesteld, ofschoon in ander
opzicht weer zeer eenvoudig. Waarin de collisie lag, kan
ik niet zeggen, ik kan alleen den lezer verzoeken, niet
aan openbaringen of jets dergelijks te denken, want
voor mij is alles beredeneerd. Daarentegen zal ik de
gevolgen van het feit mededeelen, voor zoo ver dat
dienen kan om mijn schrijverswerkzaamheid toe te
lichten. Het was een dubbele daad. Ik was eigenlijk,
hoe zeer ik ook in ander opzicht geleefd had, in menschelijken zin kindsheid en jeugd overgesprongen, dat moest
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vermoedelijk (zoo zal wel de bedoeling van de Voorzienigheid geweest zijn) ingehaald warden : inplaats
Jong te zijn geweest, werd ik dichter, hetwelk een tweede
jeugd is. Ik werd dichter, maar met mijn religieuze voorbereiding, ja met mijn uitgesproken religieuziteit, werd
diezelfde daad tevens voor mij een religieuze opwekking,
zoodat ik in den meest beslisten zin mij van mijn verhouding tot het religieuze bewust werd, waar tegenover
ik immers slechts als tegenover een mogelijkheid had
gestaan. Die daad maakte mij tot dichter."
Hij denkt ook aan die andere daad, de door hem
uitgelokte botsing met het spotblad, de „Corsar", die
later de catastrophe van zijn leven heeft ingeleid ; hij
denkt aan die vele belangiijke of schijnbaar onbelangrijke gebeurtenissen, waarmee de Voorzienigheid hem
opgevoed heeft, een opvoeding die zich reflecteerde in
het proces zijner productiviteit, hij ziet den weg, dien
God met hem gegaan is am hem tot een derzulken te
maken, die door strijd en lijden ontdekken moeten, wat
het gansche geslacht en velen na hem ten goede komt
en hij schrijft : „Het is mij onverklaarbaar, wat mij
zoo vaak is overkomen, hoe, wanneer ik iets deed, waarvan ik onmogelijk kon zeggen, waarom ik het deed of
waarvan het mij niet inviel naar het waarom te vragen,
wanneer ik als gewoon mensch eenvoudig den drang
van mijn natuur volgde, datgene, dat voor mij dus
slechts zuiver persoonlijke beteekenis tot aan de grens
van het toevallige had, juist een geheel andere ideale
beteekenis bleek te bezitten, wanneer ik het achteraf
in het licht van mijn werkzaamheid als schrijver beschouwde ; hoe veel, dat ik zuiver persoonlijk deed, juist,
verwonderlijk genoeg, datgene was, dat ik qua schrijver
had moeten verrichten. Onverklaarbaar is het mij geweest, hoe zoo vaak schijnbaar geheel toe's? allige kleine
omstandigheden in mijn leven, die dan weliswaar dam
mijn fantazie aanmerkelijk werden vergroot, mij in een
bepaalden toestand hebben gebracht ; en ik verstond
mijzelf niet, werd zwaarmoedig — en zie, dan ontwik_
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kelde zich daaruit een stemming en juist die, die ik bij
het werk, dat mij in dien tijd bezighield en juist op
die plaats, noodig had."
Ja, God heeft hem geleid stap voor stap, God heeft
hem opgevoed, en die opvoeding reflecteerde zich in
het proces zijner productiviteit en zoo duidelijk ziet
hij den weg, dien God met hem gegaan is, dat hij gevoelt,
hoe geen schakel uit de keten zijner daden, geen stadium op den weg zijns levens kon hebben ontbroken,
noch de neerslag daarvan in het geheel zijner werken
kon worden gemist, zonder het begrip en de uitwerking
van zijn „prediking" schade te doen.
Voor deze gedachte, dat, zoo hij zelf het doel, dat
God met hem bereiken wilde, van den aanvang af
aan had gezien en doelbewust had nagestreefd, hij
niet anders had kunnen handelen, niet anders had
kunnen schrijven, dan hij gehandeld en geschreven
heeft, ja, dat hij zelfs de catastrophe, die hij, onbewust van de gevolgen, heeft uitgelokt, willens en
wetens over zich had moeten brengen, heeft hij, als
kunstenaar, den frappanten, den pakkenden vorm gezocht. En terwiji hij zich in deze veronderstelling, dit
„Gezichtspunt" voor zijn schrijverswerkzaamheid verdiepte, vonden zijn fantazie en zijn scherpzinnigheid
er een buitengemeen en zeer begrijpelijk vermaak in,
alles wat hij als gewoon mensch had gedaan, wat hij
door den dwang der omstandigheden en naar den drang
zijner natuur had moeten doen en moeten schrijven,
in te voegen en in te passen in het plan, dat hij achteraf voor zijn leven opstelde.
Hij had dus, zegt hij, van den aanvang af aan, het
bewuste en tot in de kleinste bijzonderheden berekende,
paedagogische doel gehad, de wereld, die in geheel andere
categorieen leefde, op te voeden tot het ware Christendom. Hoe hij dat had moeten aanleggen ? Natuurlijk
niet door maar zoo klakkeloos het Christendom te gaan
prediken. Dat hielp toch niet en kon ook niet helpen,
omdat men in de Christelijke wereld nu eenmaal in het
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ontzaglijk misverstand bevangen was, reeds Christen
te zijn, zoodat ieder, die het Evangelie verkondigde,
op haar instemming kon rekenen. Maar Christen zijn
heteekende niet, het Christendom aanvaarden, maar
in het Christendom leven, Nu leefden de menschen,
zooals hij reeds indertijd in „Enten—Eller" had aangetoond, niet in de Christelijk religieuze, zelfs niet in de
ethisch religieuze sfeer, ze verkeerden nog in het aesthetische stadium. Want aesthetisch, naar den aard der
Duitsche Romantici, leeft ieder, die niet tracht zichzelf
te leeren kennen en in het leven te verwezenlijken,
zooals God hem becioeld had, ( l ie zichzelf niet als
continue persoonlijkheid begrijpt, maar toegevende aan
de lusten en begeerten van het oogenblik, zich in
het leven vervluchtigt en verliest, juist door zich te
willen handhaven en uitleven. De ethisch-religieuze
persoonlijkheid daarentegen heeft zichzelf gekozen als
een plicht, „als een taak, niet als het spel zijner willekeur", en op deze keuze komt het aan. Zichzelf kiezen
of niet kiezen, het is de groote tegenstelling, die Kierkegaard in „Enten—Eller" heeft gegeven. Ethisch Of
aesthetisch, de mensch is of het een of het ander.
En omdat de meeste menschen nu in het aesthetische
stadium verkeerden, en hij, die anderen wil opvoeden,
natuurlijk daar moet beginnen, waar die anderen zich
bevinden, had hij — met aesthetische productie moeten beginnen.
Van dit oogpunt gezien, is deze eerste productie dus
eigenlijk slechts een bedrog 1), een pia fraus geweest,
in dienst van het Christendom. Het was het „handgeld," het „lokaas" voor de „menigte" ; opzien baren,
sensatie wekken wilde hij, want hoe schitterender het
lokaas, hoe meerderen hij zou kunnen bereiken met
zijn woord. Doch dan plotseling moest hij den ethicus
1) Ook in diepercn zin noemt hij zijn aesthetische productie sours
een bedrog, omdat hij niet in zijn dichterschap, doch in zijn godsverhouding de eigenlijke kern van zijn wezen ziet. „Het was nooit mijn
hedoeling", zegt hij, „religieus sehrifver te worden".
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aan het woord laten en op het juiste oogenblik het
religieuze naar voren brengen, zoodat de menschen
,er precies met het hoofd tegen aan loope n," om ten
slotte tot het zuiver Christelijke te komen. Maar onderwij1 moet hij beginnen zich tot den „enkele" te wenden
— in het religieuze immers bestaat de „massa" niet
en de onverantwoordelijke menigte van zich afstooten,
ja door een zelf gewilde, op het effect berekende daad,
moet hij zich prijsgeven aan de spot, aan den hoon van
het gepeupel.
En opdat men nu niet achteraf zou kunnen denken,
met een aesthetisch schrijver te doen te hebben, die
eerst langzamerhand tot het Christendom bekeerd werd,
wat, beweerde hij, al door de snelle opeenvolging
zijner werken werd tegengesproken heeft hij naast
zijn pseudonyme aesthetische productie, waarin hij
immers niet zell aan het woord is, een reeks kleine, religieuze geschriften onder eigen naam doen verschijnen,
waarvan de eerste twee gelijktijdig met „Enten-Eller"
het licht zagen en aan het eind zijner werkzaamheid,
na jarenlange zuiver religieuze productie, correspondeerende met die eerste twee preeken, een kleine pseudonyme aesthetische verhandeling : „Crisis in het leven
eener actrice," gepubliceerd.
Ook zijn uiterlijk leven moest de werking zijner pseudonymen 1) trachten te ondersteunen, daarom moest
hij, die in werkelijkheid toch in volkomen isolatie van
de wereld leefde, zich voortdurend in den schouwburg
vertoonen, op alle uren van den dag op straat worden
gezien, in druk gesprek met creti en pleti, om zich het
uiterlijk te geven van een uiterst interessant en geraffineerd flaneur, een genieter, wien het aan alien ernst
en diepte ontbrak — tot ten laatste de tijd zou komen,
dat hij dit levens-incognito zou moeten verwisselen
1) Kierkegaard vergeet, dat de namen der pseudony men dan ook
in overeenstemming hadden moeten zijn met de rol, die hij speelde,
terwij1 ze juist op de verborgenheid wijzen : Victor Eremitajohamies
de Silentio, Frater Taciturnus, enz.
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voor den bestaanvorm van den waarheidsgetuige, eveneens een incognito, omdat het allerhoogste zich in deze
wereld steeds als een ergernis een dwaasheid vertoont.
De weg, dien de schrijver dus heeft afgelegd is : van
en pseudonyme aesthetische productie, door het Afsluitend Naschrift", dat zijn naam als uitgever draagt naar
de religieuze productie in eigen naam en, zoo precies,
beweert hij, staat het „Msluitend Naschrift" in het
midden, dat het quantum zijner productie daarvoor en
daarna, ja, dat ook de tijd daarvoor en daarna nagenoeg even groot is, „waarop ik," voegt hij er bij,
„natuurlijk slechts voor de curiositeit de opmerkzaamheid vestig."
Kierkegaard heeft natuurlijk nooit bedoeld, dat men
deze doorzichtige mystificatie — „dat ik nog een andere
nadere verklaring heb voor hetgeen mij persoonlijk
aangaat, is natuurlijk volkomen in orde," zegt hij
voor letterlijke waarheid zou houden. Toen hij dan ook
de kleine verhandeling. „Over mijn werkzaamheid als
schrijver," publiceerde, voegde hij er uitdrukkelijk de
waarschuwing aan toe (met grooteren letter gedrukt) :

„Zoo versta ik het geheel nu ; van het begin af aan heb ik
aldus niet kunnen overzien, wat immers tegelijkertijd mijn
eigen ontwikkeling geweest is."
Toch heeft men hem geloofd. „Kierkegaard heeft dus
een heel plan op touw gezet," schrijft Dr. W. Leendertz,
„'t is alsof zijn werken een groot drama vormen, waarin
allerlei personen met eigen karakter en in eigen levenssfeer optreden. Men begrijpt : wat de auteur van dit
drama wil, ligt niet in de woorden, welke A, B, of C zeggen, maar achter het geheel" 1).
Zij, die deze a priori onmogelijke en, bij een zoo persoonlijke productie als die van Soren Kierkegaard, die zoo
duidelijk de neerslag is van hetgeen hij uiterlijk of inner1) „Siiren Kierkegaard". Academisch proefschrift door Dr. W.
Leendertz, 1913, p. 61.
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lijk doorleefde, van zijn eigen ontwikkeling, van alles,
wat hij onmogelijk vooraf had kunnen voorzien, ook onwaarschijnlijke veronderstelling aanvaarden, laten gewoonlijk niet na, om hun opvatting aannemelijker te
maken, op de tot in het minutieuze berekenende natuur
van dezen schrijver te wijzen, alsof het in den aard
van zulk een berekenende natuur zou liggen, reeds bij
voorbaat, roekeloos en ondoordacht, over een schrijverswerkzaamheid te beschikken, zoo omvangrijk, als het
slechts weinigen gegeven is, tot stand te brengen, zonder
te bedenken, dat zijn arbeidskracht hem begeven, dat
de dood hem verrassen kon, voor hij met zijn ware gevoelens voor den dag zou zijn gekomen, waardoor niet alleen
het begin waardeloos zou zijn geworden, maar, wat erger
is, een misverstand te weeggebracht, een verwarring
zou zijn gesticht, waardoor de zaak, die hij had willen
dienen, schade zou hebben geleden. En alsof zulk een herekenende natuur het bestaan van zulk een plan niet vooraf met ronde woorden zou hebben opgeteekend
Kierkegaard gaf zijn verklaring achterai en ik geloof,
indien hij die nog later, indien hij die na zijn dood had
kunnen geven, dat hij dan zeker, tot staving van zijn
minutieus berekend levensplan, gebruik zou hebben
gemaakt van het feit, dat hij stierf, nog betrekkelijk
jong en in het heetst van den strijd, — op een overwinning kan de enkele, die den strijd tegen alien aanvaardt,
niet hopen ! — juist op het ocgenblik, dat zijn vermogen, dat de uitgave zijner strijdschriften mogelijk
maakte, was opgeteerd !
Trouwens wie Kierkegaard's „Gezichtspunt" eenigszins critisch leest, ziet telkens, dat het plan eerst achteraf kan zijn opgesteld. Zoo plaatst het „Gezichtspunt"
het „Afsluitend onwetenschappelijk Naschrift" precies
in het midden van het levensplan, terwijl hij dadelijk
na voltooiing van dien pseudonymen arbeid meende,
zijn taak als schrijver te hebben volbracht. „Mijn idee
is nu," schrijft hij 7 Februari 1846, „mij voor te bereiden
om predikant te worden. Ik heb vele maanden God
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gebeden mij verder te helpen, want voor mij heeft het
nu sinds lang vastgestaan, dat ik geen schrijver meer
mag zijn ; wat ik of geheel, of in het geheel niet zijn wil."
Alsof het iemand, die een gebouw optrekt volgens
een vooraf vastgesteld plan zou kunnen overkomen,
dat hij precies halverwege meende zijn taak te hebben
voltooid !
Maar zoo ik dus in het „Gezichtspunt" al geen verklaring van Kierkegaard's schrijverswerkzaamheid vind,
/loch de sleutel voor de quaestie dei pseudonymen, —
die voor mij nooit een quaestie geweest is — zoo geeft
dit kleine interessante werkje, vooral het autobiourafisch gedeelte uit het „Aandeel der Voorzienigheid"
zulk een diepen blik op het wezen zijner persoonlijkheid,
dat ik daaruit het geheel zijner werkzaamheid beter
heb leeren begrijpen.
Wat Kierkegaard tot dichter heeft gemaakt ? tot
dien specialen dichter en prediker, waartoe God hem
bestemd had ? Het was de gave der zwaarmoedigheid,
de gave der smart, die zich uiten moest, die zich slechts
in kunstvorm kon uiten, die hem, bij den schroom zich
te verraden, met vreugde deed grijpen naar het masker
der kunst. Het was zijn natuurlijke geslotenheid, die
hem van de menschen isoleerde en bij zijn streng pietistische opvoeding aanwees op de verhouding tot God.
Het waren zijn aangeboren en door den omgang met
zijn vader sterk ontwikkelde geestesgaven van fantazie
en dialectiek die hem tot dien zeer bijzonderen prediker
maakte, waaraan hij meende, dat zijn tijd behoefte had.
Nog met zeker welbehagen, half spottend vertwijfeld,
half spelend ironisch, klinkt de klank zijner aangeboren
melancholic, die, in zijn jeugd nog latent, d.w.z. half
bewust, half onbewust onder kinderlijke monterheid
verborgen, zich in zijn jongelingsjaren ontwikkelt en
naar uiting zoekt, door in de „diapsalmata", de korte
aphorismen, die de inleiding van „Enten-Eller" vormen.
,Waarom," klaagt hij, „ben ik niet als klein kind
gestorven? Dan had mijn vader mij in een kistje gelegd,
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mij onder den arm genomen, mij op een Zondag voormiddag naar het graf gebracht. Zelf had hij er de aarde
op geworpen en halfluid een paar slechts voor hemzelf
verstaanbare woorden gemompeld. Slechts de gelukkige
oudheid kon het invallen, de kleine kinderen in het
Elysium to laten schreien, omdat ze zoo jong waren
gestorven."
„Ik heb maar een vriend, dat is de Echo ; en waarom
is die mijn vriend ? Omdat ik mijn smart bemin en die
ontneemt hij mij niet. Ik heb maar een vertrouwde, en
dat is de nachtelijke stilte ; en waarom is die mijn vertrouwde ? Omdat ze zwijgt."
„Mijn smart is mijn ridderburcht, die als een arendsnest hoog in de wolken op den top der bergen ligt ;
niemand kan dat bestormen. Van daar uit strijk ik op
de werkelijkheid neer en grijp mijn buit ; maar ik blijf
daar beneden niet, mijn buit neem ik mee naar huffs,
en die buit is een beeld, dat ik in de gobelins in mijn slot
inweef. Daar leef ik als een gestorvene. Al wat ik beleefd
heb, dompel ik onder in den doop der vergetelheid tot
de eeuwigheid der herinnering ; al het tijdelijke en toevallige is vergeten en uitgewischt. Daar zit ik als een oud,
grijs man, in gedachten verloren en verklaar de beelden
met zachte sthu, bijna fluisterend, en naast mij zit een
kind en luistert, ofschoon het zich alles al herinnert, nog
voor ik het vertel."
Men kent dien klank, het is de klank van Heines
proza, de klank der „Weltschmerz", die echter voor
Kierkegaard meer was dan een mode, dan een vluchtige
stemming. Het was de grondtoon van zijn wezen, die
weldra door de verhouding, waarin hij tot het geheim
zijns vaders trad en door de smart over diens dood dieper,
ernstiger tint zou aannemen.
Wat het duistere geheim is geweest, waaronder de
oude Michael Pedersen Kierkegaard gebukt ging ? dat
zijn ziel beangstte ondanks den wereldschen voorspoed,
den rijkdom., dien hij won, de achting, die hij genoot ?
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Op welke wijze de zoon het geheim zijns vaders vernomen
heeft ?
We weten niets met zekerheid.
„Toen was het," schrijft Kierkegaard als theologisch
student in zijn dagboek, „dat de groote aardbeving
geschiedde ...... toen vermoedde ik, dat mijns vaders
hooge ouderdom. geen goddelijke zegen, maar eer een
vloek was ...... Een schuld moest rusten op de gansche
familie, een straf Gods moest over haar zijn."
Langen tijd heeft men in het duister verkeerd omtrent de beteekenis van deze woorden, heeft men naar
een verklaring gegist der vele toespelingen in Kierkegaard's werken op een geheime schuld des vaders,
tot in 1888 een mededeeling van H. P. Barfod
om pieteitsredenen eerst na den dood van SOrens
broeder, bisschop P. C. Kierkegaard, gepubliceerd
aan alle onzekerheid een einde scheen te maken. Hij
verhaalt, hoe hij den bisschop eens uit het nagelaten
dagboek zijns broeders de volgende passage voorlas :
„Het schrikkelijke geval met den man, die eens als kleine
jongen, toen hij de schapen hoedde op de Jutlandsche
heide, waarbij 't hem zeer slecht ging, in honger en ellende
leefde, op een hoogte trad en God vervloekte --- en de
man as niet in staat dit te vergeten, zelfs niet, toen hij
82 jaar oud was." Op het hooren dezer woorden was zijn
vriend in tranen uitgebarsten. „Dat is de geschiedenis,"
zeide hij, „van onzen vader en de onze." Uit het gesprek,
dat daarop volgde — het is jammer, dat Barfod geen
scherp onderscheid maakt tusschen dat, wat hem positief verteld is en hetgeen hij daaruit heeft afgeleid, --was het vermoeden in hem tot zekerheid geworden, dat
in deze woorden de sleutel moest worden gezocht van het
duistere geheim, waaronder zoowel de vader als de zoon
gebukt gingen.
Ik moet erkennen, dat deze oplossing mij niet overtuigend toeschijnt. Ik kan mij de gemoedsgesteldheid
van den zwaarmoedigen, streng godsdienstigen grijsaard, dien zoon der heide, voorstellen, ik kan mu ver-
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klaren, hoe de herinnering aan zijn jeugdige godslastering hem gedurende zijn geheele leven moest bijblijven
en kwellen, ik kan me niet indenken, dat de zoon die
kinderzonde in hetzelfde licht kon zien, die als een blijvende smart, ja, als een schande kon gevoelen 1).
En had waarlijk de grijsaard, die reeds als klein kind
den godsdienstigen ernst bezat, zijn ellende, zijn angst,
zijn verlatenheid, niet den menschen te wijten, maar
tot een godsverhouding terug te brengen, wiens religieus
schuldbesef reeds toenmaals zoo sterk ontwikkeld was,
dat de herinnering aan dat uur op de heide hem zijn
leven lang heeft vervolgd, zoo hij kort voor zijn dood
zijn hart voor zijn zoon heeft geopend, niet tevens een
ernstiger, tastbaarder schuld te belij den ? Ik denk b.v.
aan de verhouding, die na den dood van zijn eerste vrouw
tusschen hem en zijn vroegere dienstbode Anna Lund
bestaan heeft en die een jaar na het overlijden van zijn
1) Men maakt er mij opmerkzaam op, dat voor een ziekelijk melancholische natuur als die van S. K. alle proporties anders zijn, dat zulk
een natuur juist hecht aan een „niet zoo ernstige, tastbare schuld".
Zeker, ik geef toe, dat ik, indien het verhaal van Barfod mij geloofwaardig voorkwam, iederen in mij opkomenden twijfel gaarne en gemakkelijk met deze voor de hand liggende overweging tot zwijgen zou hebben
gebracht. Doch is Barfod een betrouwbare bron ? Dr. W. Leendertz
schrijft in zijn dissertatie : „Over de E. P." (nagelaten papieren van
S. K. door H. P. Barfod en H. Gottsched) „is door deskundigen terecht
een hard oordeel geveld, wegens de onverantwoordelijke wijze, waarop
Barfod gehandeld heeft met de hem toevertrouwde papieren, alsook
wegens de uitgave, waarin men een vast plan mist, terwijl hij met het
biografisch materiaal vreemd omsprong door er in te veranderen", p. 3.
Toen ik deze woorden las, gevoelde ik die als een rechtvaardiging
van mijn ongeloof. Een verkiaring, uitsluitfnd berustend op een mede
deeling van H. P. Barfod omtrent een vermoeden, dat in hem tot
(subjectieve) zekerheid werd door hetgeen bisschop Kierkegaard hem
vertelde, van wien zijn broeder schreef : „Pastor Lic. K. weet aangaande
geheel mijn innerlijk religieus leven, aangaande hetgeen ik wil enz.
slechts wat hij, als ieder ander uit mijn werken kan weten overigens
weet hij noch meer, noch minder dan ieder ander die niets weet",
kan geloofd worden of ook niet geloofd. Ik geloofde het verhaal van
den in tranen uitbarstenden bisschop niet, nog voor ik iets van Barfod
of wist.

KIERKEGAARD.
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vrouw, April 1797, tot een huwelijk leidde, waaruit
reeds in September van datzelfde jaar een kind geboren
werd zou deze zonde hem niet zwaarder hebben gewogen — en den zoon niet dieper hebben geschokt ? 1)
Doch hoe het zij, niet met de zonde des vaders hebben
we hier to maken, maar met den indruk, die de onthulling daarvan op het gemoed van den zoon gemaakt
heeft.

(Worth vervolgd).
1) Barfod stelt in strijd met de officieele gegevens, de geboorte
van dat kind een jaar later. Zie „Soren Kierkegaards Ungdom" door
Valdemar Ammundsen, p. 16.
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Mr. Dr. J. H. LABBERTON.

I.
Waarin ligt de zedelijke waarde van het menschelijk
handelen ? Wat wordt eigenlijk bedoeld, wanneer wij
een handeling zedelijk goed- of afkeuren ? De zedekunde
als zuiver theoretische wetenschap dient in de eerste
plaats hierop het antwoord te vinden. Tot op Kant heeft
zij, zooals bekend is, gemeend dat hetgeen eigenlijk
beoordeeld werd de beteekenis zou zijn van de gevolgen
der handeling voor de bereiking van een ondersteld
laatste, eigenlijkste einddoel van alle menschelijk handelen, dat men dan als zoodanig tevens als laatste en hoogste
ideaal, als summum bonum, meende te kunnen aanvaarden. Hetzij men het algemeen nut of de volkomenheid
van den mensch als laatste doel opstelde om het
bij de vermelding der twee voornaamste theorieen te
laten — steeds bleef het algem,een schema hetzelfde,
zoodat eenige hoofdbezwaren steeds van kracht waren,
b.v. dat het eigenlijk verplichtend karakter der zedelijkheid op deze wijze onverklaard blijft, daar men aldus
alleen tot hypothetische im.peratieven komen kan en
alle voorschriften eigenlijk alleen technische beteekenis
krijgen voor de bereiking van het einddoel, dat zelf
noodzakelijk buiten de zedelijke waarde vallen moet,
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daar deze eerst als daarvan afgeleid verschijnt ; dat
het in de werkelijkheid voor onzen beperkten blik onmogelijk is, de gevolgen eener handeling, zooals de theorie
dat eischt, werkelijk volledig en ondubbelzinnig vast
te stellen ; dat het einddoel steeds alleen in zuiver schematischen vorm wordt aangegeven, zoodat volledig in het
duister blijft, wat de eigenlijke inhoud van dit schema en
daardoor de inhoud der zedelijk geachte gedragingen
eigenlijk is ; dat het niet gelukt, alle werkelijke zedelijke waarde-oordeelen inderdaad tot een grondwaarde
terug te brengen.
Blijft aldus de meening, dat de zedelijke beoordeeling
betrekking heeft op den inhoud der handelingen, het
ethisch materialisme, eene voorshands in de nadere uitwerking onvoltrekbaar blijkende onderstelling, seder'
Kant is men opmerkzaam geworden op een andere
mogelijkheid, n.l. om het wezen van de zedelijke waarde
te zoeken niet in den inhoud, maar in den „vorm", der
handeling. Het zedelijke aan de handeling, zoo luidt
de algemeene stelling van het ethisch formalisme, ligt
niet hierin, dat het handelen zich een bepaald doel
stelt, doch daarin, dat het zelf op een bepaalde wijze
geaard is, dat het voortspruit uit een op een bepaalde
wijze verloopend viilsproces, kortom, niet in den inhoud,
maar in de functie zelf. Voor deze richting is het de
vraag, hoe die eigenschap van het willen, van de gezindheid, in laatste instantie van het zijn des menschen,
welke deze tot zedelijk \\Hien, tot zedelijke gezindheid,
tot zedelijk zijn maakt, zoo scherp mogelijk, zoo volledig mogelijk ook van elke materieele toevoeging gezuiverd, te omschrijven is. Bet is den lezer niet onbekend,
dat juist ten onzent deze richting tot een laatste en
zuiverste formuleering gekomen is in de objectiviteitstheorie van prof. Heymans.
Met dit formalisme nu schijnt wel een groote stap
vooruit te zijn gedaan. Is men er eenmaal opmerkzaam
op geworden, dan schijnt het reeds voor de onmiddellijke zelfwaarnem ng onbetwijfelbaar, dat de praedicaten
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zedelijk en onzedelijk niet aan de handeling als zoodanig,
doch aan de gezindheid toekomen, waarvoor die handeling symptomatisch is. Wordt het criterium aldus de
houding, door den individueelen wil aangenomen tegenover hoe dan ook ontstane zedelijke eischen, dan is ook
het verplichtend karakter der zedelijkheid althans dooizichtiger geworden, terwip de boven gememoreerde bezwaren tegen het materialisme nit den aard der zaak
geheel wegvallen. Laat zich nu echter nit de gezindheid
alleen de zedelijke handeling ook naar den inhoud volledig bepalen ? De strenge formalist zal inderdaad moeten
trachten, zuiver en alleen uit zijn formeele criterium of
te leiden, welke doelstellingen het handelen zich te
geven, welke waarden het te realiseeren heeft. Hier nu
echter steekt, als ik goed zie, het materialisme onvermijdelijk weer het hoofd op. Uit een wezenlijk zuiver
formeelen eisch laat zich geen inhoud afleiden, waar dit
schijnbaar toch mogelijk blijkt, moet in den „norm"
stilzwijgend reeds een materieel element zijn ingedacht.
Als Kant b.v. uit zijn beginsel van de veralgemeenbaarheid van de wilsmaxime de onzedelijkheid van
leugen of overspel meent te kunnen afleiden, dan is het
toch wel duidelijk, dat daarbij meer in het spel is dan de
door hem alleen bedoelde logische ondenkbaarheid der
veralgemeening. Een wereld, waarin leugen of overspel
regel zijn, is volstrekt niet ondenkbaar, zij ware alleen
in de hoogste mate ongewenscht, volkomen waardeloos.
M. a. w. : eerst als een bepaald waarde-oordeel, een
gemeenzame axiologische grondslag stilzwijgend als gegeven ondersteld wordt, laat zich formalistisch het zedelijk vereischte in concreto afleiden. Dat dit zoo velen
verborgen blijven kan, komt wel hiervandaan, dat
inderdaad die grondslag veelal reeds aanwezig is met
en door de plaats, die het individu met zijn sociale groepeering in ruimte en tijd inneemt, zoodat dit als van
zelf sprekend beschouwde niet meer de aandacht trekt
dan de lucht, waarin men ademt. Dat wordt echter
anders, als de IN aarde-bepaling moeilijkheden on tmoet,
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als b.v. twee elk van haar kant tot realiseering drijvende
waarden niet tot overeenstemming te brengen zijn. Bij
elk conflict, een zoo gewoon verschijnsel in het meer ontwikkeld, meer gecompliceerd geworden zedelijk leven,
staat de strenge formalist met zijn èêne wet, naar het
schijnt, radeloos.
Of laat zich toch inderdaad de waarde der mogelijke
doeleinden en hun rangorde uit de formeele wet zelf
afleiden ? Is deze niet alleen een formuleering van een
zijde, de formeele, van het „goede", doch de volledig
adequate beschrijving daarvan ?
Prof. Heymans, die zuiverder dan Kant een striktformeele en dus noodzakelijk „ledige" omschrijving
gegeven heeft, is blijkbaar niettemin van die meening.
Hij laat, anders ook dan Lipps in diens „Ethische Grundfragen", elke gedachte aan de mogelijke algemeengeldigheid varen en bepaalt zich er streng toe, het psychologisch
kenmerk aan te geven van de gezindheid, welke de
„goede" is. Dit kenmerk is de objectiviteit, de zakelijkheld. De vraag wordt dus : kan hieruit voor elk ge-s, al
de door de zedelijkheid gevorderde handeling worden
afgeleid ? Wanneer prof. Heymans van verschillende
zoogenaamde deugden z.i. collectiefnamen voor zedelijk goedkeurenswaardige handelingen — aantoont, dat
zij tot zijn principe zijn terug te brengen, dan ligt aan
dit betoog de meening ten grondslag, dat een formeel
beginsel, zoo het juist is, de geheele deugdenleer nit
zich zelf moet kunnen voortbrengen. Hij beperkt zich
intusschen in hoofdzaak tot de trias : waarachtigheid,
menschenliefde en rechtvaardigheid, en toont daarvan
inderdaad aan, dat zij nadere specificeeringen van het
algemeen beginsel zijn. Zou dit resultaat echter niet ten
deele hieraan te danken zijn, dat die deugden zelf, in
onderscheiding van vele andere, nog een zeer algemeen
en formeel karakter dragen ? Zij schrijven een verhouding, een betrekking voor tot zekere laatste, algemeenste
goederen, die op zich zelf weer een zuiver formeele
sehrijving ontvangen als waarheid, menschelijk welzijn
O. E. XXI 2
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en gerechtigheid. Zij geven echter niet aan, noch wat
in concreto de realiseering, de vulling van deze algemeene
waarde-schemata eischt, noch zijn zij denkbaar zonder
de van te voren vaststaande overtuiging, dat de waar- •
heid, het welzijn en de gerechtigheid zedelijke goederen
van hooge waarde zijn. En volkomen laten zij in den
steek, wanneer het er in een bepaald geval om gaan zou,
de rangorde dier waarden onderling en tegenover andere
vast te stellen. De bereidheid tot de waarheid, de „vaardigheid" tot het recht, de bekommerdheid om het menschelijk welzijn kunnen tot zekere hoogte nadere aspecten of kante..1 van den goeden wil in het algemeen schijnen,
omdat de axiologische factor hier en door zijn schema
tisch karakter en door de algemeene erkendheid dezer
laatste waarden op den achtergrond van het bewustzijn
blijft. Heel wat moeilijker zou het m.i. blijken, deze
beschouwingswijze door te voeren bij andere deugden,
in welker begrip de verwezenlijking van meer bepaalde,
meer bijzondere en concrete, minder algemeen erkende
waarden is opgenomen. Ook hier moge de „deugd" steeds
de bereidwilligheid tot verwezenlijking van een zedelijk
goed blijven beteekenen, het schijnt niet te miskennen,
dat bij termen als moed, spaarzaamheid, vlijt, mildheid,
voornaamheid van geest, edelmoedigheid, deemoed,
heiligheid en zooveel meer het accent veel meer valt
op de aanwijzing van dat zedelijk goed dan op de gezindheld. Daardoor wordt dan duidelijk, dat die deugden
behalve de formeele steeds gelijke wilsgeaardheid een
tweeden factor bevatten : de erkenning van een zekere
waarde, en dat die tweede factor zelfstandig naast den
eersten staat. Een afleiding van goederen- en deugdenleer uit de plichtenleer, zooals het formalisme die wilgeven,
schijnt dan ook onmogelijk.
In een polemiek tegen Paulsen (biz. 49-53 van de
„Einfiihrung") houdt prof. Heymans vol, dat het zedelijk oordeel zich ons te duidelijk als een 66nheid opdringt,
om splitsing toe te laten, zoodat het ethisch formalisme
elke materieele beoordeeling der handeling moet uitslui-
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ten. Dat schijnt ook juist, wanneer men de laatste zou
willen opnemen in of zelfs voorstellen als het wezen van
de eigenlijke zedelijke beoordeeling. Waarom echter zou
het niet mogelijk zijn, dat dezelfde handeling aanleiding
geef I, tot twee geheel verschillende, op zich zelf staande
beoordeelingen, een naar den vorm, een naar den inhoud ?
Het formeele zedelijke oordeel over de gezindheid, over
de in engeren zin zedelijke waarde of „beteekenis" van
de handeling, welke daaruit voortvloeide, een tweede
materieel oordeel over hare axiologische waarde of
beteekenis ? Het debat met Paulsen loopt ten deele over
het geval van een arts, die volkomen zonder zedelijke
schuld een operatie verricht, waaraan de patient sterft :
het blijkt niet moeilijk, aan te toonen dat het oordeel
over de operatic als zoodanig niets met zedelijkheid,
formedl of materieel, te maken heeft. Zou dat echter
ook zoo gemakkelijk geweest zijn, als het geval eens zoo
gelegen had, dat de arts op diens uitdrukkelijk, ernstig,
herhaald verzoek een ongeneeslijk patient de middelen
had verschaft, aan zijn wellicht nog jaren durend, zijn
omgeving mede te gronde richtend lijden een zelfgewild
einde te maken, respective zelf hem de veriossende
injectie had gegeven ? Men voelt onmiddellijk het verschil. Het is hierin gelegen, dat in het tweede geval
naast de vraag, welke de gezindheid des arisen was, de
veel moeilijkere rijst, of hij in een uiterst gewichtig en
duister axiologiseh probleem de juiste beslissing heeft
getroffen. Men kan dan m.i. onmogelijk volhouden,
dat met het formeele oordeel over de gezindheid het
geval ethisch is afgedaan, daarnevens telt zich zelfstandig een tweede oordeel : dat over de materieele
zijde van de daad, over de rangorde, waarin de arts
de in dit geval om den voorrang strijdende waarden
geplaatst heeft.
Of, nogmaals, moet men toch aannemen, dat de richtige objectiviteit ons van zelf de beteekenis en de waarde
der dingen openbaart ? Prof. Heymans onderzocht nog
eon vierde deugd, de kuischheid. Hij zegt volkomen
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terecht : utilistisch is die niet te begrijpen. In een wereld,
waarin alle mannen don Juans en alle vrouwen courtisanes waren, de staat echter de zorg voor de kinderen
op zich nam, zou vermoedelijk het totale lustsaldo hooger
zijn dan in de onze, doch het zedelijk bewustzijn zou
in dien toestand jets missen en wel : den eerbied voor de
geslachtelijke verhouding. Beschouwt men die verhouding objectief, dan is zij jets zeer groots en gewichtigs,
als de voorwaarde voor het behoud van het menschelijk geslacht. De geslachtsdrift heeft boven-individueele
beteekenis, zij mag niet als bloot genotmiddel beschouwd
en behandeld worden en op dien grond is voor het zedelijk bewustzijn alle spelen daarmede zoo verachtelijk.
Het is weder het klein zien van groote dingen, de beperking van het standpunt, kortom het gebrek aan
hetwelk den grondslag vormt van dezen als van
alle andere vormen van onzedelijkheid.
Hier is de gedachte van prof. Heymans implicite te
vinden. Onkuischheid berust hierop, dat aan de geslachtelijke verhoudingen een mindere waarde wordt toegekend
dan daaraan toekomt. Hij erkent dus, dat in de deugden
een materieel element althans ook aanwezig is. Als echter
de handelende maar voldoende objectief is, dan opent zich
voor hem het inzicht in de waarde van de betrokken
factoren van zelf, zoodat het niet noodig is, op dat element
afzonderlijk te wijzen. Is dat nu echter zoo? Is het wezenlijk waar, wat Lipps zegt : „Tatsachen sind fur jeden
Menschen dieselben Tatsachen" ? Reeds voor het theoretisehe gaat dat naar mijn meening niet op, voor het
practische echter is het ongeveer het omgekeerde van wat
werkelijk het geval is. Vooreerst gaat het op het
practisch gebied niet om de feiten, maar om de beteekenis en de waarde der feiten, en in de tweede plaats
leert de historische ervaring, dat aan dezelfde feiten in
verschillende landen en tijden de meest verschillende
waarde en beteekenis worden toegekend. Ligt dit nu
daaraan, dat de altijd zich zelf gelijke algemeene wet
alleen maar onder steeds verschillende omstandigheden
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werkt, zooals de voorstelling van het formalistisch psychologisme is ? Neen, de steeds gelijke algemeene wet vindt als
tweeden factor in het geheel van het zedelijk proces steeds
verschillende waarde-schattingen. Socrates, die zich zelf
ten doode wijdde uit eerbied voor de waarde van het
gezag der wet, was toch waarschijnlijk pra ctisch objectief
genoeg. Toch is het bekend, dat zijn meeningen over de
geslachtelijke verhoudingen hemelsbreed van die van
prof. Heymans verschilden. Waaraan ligt dat ? Hieraan, dat in zijn tijd en iiij zijn yolk, met hetaerendom en knapenliefde, op dit punt een van de onze
grondig verschillende axiologie heerschte. De objectiviteit alleen, zonder meer, is dus niet voldoende om
tot een alleen juist waarde-oordeel te geraken. Het
is duidelijk, dat wanneer men aan het eigen zeif een
bevoorrechte positie toekent, de blik op alle overige
dingen onzuiver worden moet, dat m. a. w. zonder objectiviteit geen behoorlijk waarde-oordeel mogelijk is, doch
daaruit volgt niet, dat met de objectiviteit alle voorwaarden vow' juiste waarde-oordeelen reeds vervuld zijn.
Het laatste echter is blijkbaar de meening van prof.
Heymans. Dit blijkt definitief in het hoofdstuk, dat
gewijd wordt aan de practische waarde van de ethica
voor het eigen handelen. Hij zegt (blz. 288 vv.) : daarvoor
leert ons de ethica minder dan voor het beoordeelen
van anderen, voor het laatste toch komt het alleen op
de gezindheid aan, voor het eerste ook op de vraag :
„welche bestimmte Handlungsweise unter gegebenen
Bedingungen am besten dieser Gesinnung entspricht."
Deze vraag nu is volgens prof. Heymans in vele gevallen zeer moeilijk uit het algemeene beginsel te beantwoorden. Gemakkelijk is het, waar eenvoudig objectieve en
subjectieve, wijdere en engere doelstellingen tegenover
elkaar staan. Voor zulke gevallen is zijn kategorische
imperatief : wil objectief, voldoende. De moeilijkheden
komen in die gevallen „wo aus verschiedenen objectives
Gesichtspunkten verschiedene Handlungen als sittlich
gefordert erscheinen, also in den Pflichtkollisionen".
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Hoe hebben wij te handelen, als onze naakte waarheid
een mensch, die beter verdient, ongelukkig zou maken ?
Dergelijke vragen, erkent hij, laten zich uit het objectiviteitsprincipe niet zonder meer beantwoorden. Het
kan ook „keinen Maszsi ab zur Verftigung stellen, mittels
dessen man in einem gegebenen Fall die unvereinbaren
sittlichen Interessen gegeneinander abmessen kiinnte".
Dat is toch wel een zeer opmerkelijke erkenning. Men
zou verwachten, dat daarop volgen zou, dat dus de
vraag naar een „maatstaf" een vraag voor zich is, geheel
onafhankelijk van het principe. Doch dat is blijkbaar
geenszins de bedoeling : prof. Heymans blijkt van meening, dat dit onvermogen van zijn beginsel alleen op den
tegenwoordigen trap van onze kennis bestaat : „allerdings
wird es vielleicht spdter, auf Grund viel genauerer
Untersuchungen, als deren wir jetzt fahig sind, moglich
werden, auch fiir jene Kollisionsfdlle sichere Regelir
aufzufinden"; tot het zoover is echter moet het geweten
beslissen. Naar mijn zeer bescheiden meening is deze
plaats de zwakke plek in het bewonderenswaardige
boek. Vooreerst zou ik er op willen wijzen, dat de plichtencollisie niet anders is dan een zeer moeilijk, zeer
acuut geval van datgene, wat de casuspositie bij elk te
nemen wilsbesluit is : dat namelijk verschillende waarden,
met elkander in strijd, elk voor zich er toe dringen
den inhoud van ons besluit te mogen bepalen. Dit wordt
ons niet altijd bewust, alleen in de toch altijd nog vrij
talrijke gevallen, waarin de strijd niet gemakkelijk beslist wordt, omdat de vaststelling der onderlinge rangorde op moeilijkheden stuit. Ook echter als die vas tstelling glad van stapel loopt, is zij wel degelijk aanwezig
en bij elk wilsbesluit, zonder eenige uitzondering, kan
men dus, als men er maar op let, de ervaring opdoen,
dat het objectiviteitsprincipe niet in staat is, materieele
waardemaatstaven aan de hand te doen, ook als er
van gecompliceerde verwikkelingen geen sprake is. En
hoe kan dat ook eigenlijk anders ? Het beginsel eischt,
dat men bij de keuze der te realiseeren waarde van zich
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zelf en zijn eigea belang abstraheere, het is als het ware
zuiver negatief in zijn werking, het schakelt het ik nit.
Hoe ter wereld echter kan ooit door deze operatie alleen
een antwoord gevonden worden op de vraag, welke van
twee concum. erende waarden de hoogste is ? Dit kan
toch alleen doordat, op welke wijze dan ook, die waarden
onderling vergeleken worden. Niet hare betrekking tot ons
ik, doch hare betrekking tot elkander is hetgeen onze
zedelijke handeling aan haren inhoud helpen moet.
Daarbij komt een geheel nieuw element in het spel, dat
bij prof. Heymans geenszins tot zijn recht komt : onze
axiologische functie. Wat baat het mij, of ik mij in een
conflict volkomen objectef tegenover de zaak stel,
als ik, zelfloos de verschillende mogelijke doelstellingen
willende waardeeren, de ervaring opdoe, dat ik omtrent
hunne onderlinge waarde-verhouding niet tot een conclusie kan komen ?
Zoo blijkt het dus wel, dat, hoe zeer ook het wezen der
specifiek zedelijk,, beoordeeling door een zuiver formeele
omschrijving van een aan de gezindheid te stellen eisch
aangeefbaar schij ne, zulks volstrekt niet wegneemt,
dat aan dezelfde handeling nog iets anders beoordeeld
worden kan, te weten niet de gezindheid, doch het axiologisch inzicht, d.i. de waarden-kennis, de zedelijke wijsheid van den handelende. Een materieel element dus
naast het formeele, zedelijke wijsheid als scherp te onderscheiden element naast de zedelijke gezindheid, waaro-ver
het zedelijk oordeel gaat. Met die wetenschappelijke
onderscheiding wil overigens geenszins gezegd zijn, dat
beide in de werkelijkheid onverbonden en zonder
elkander onderling te beinvloeden naast elkander staan.
Wij zagen reeds, dat de objectiviteit een onmisbare
negatieve voorwaarde is voor de juiste waardeeriiig,
anderzijds is een groote gevoeligheid voor de waarde
der dingen ongetwijfeld een machtig element in de
remming van het egoisme. Geen van beide op zich zeif
echter is voldoende, om het inzicht in het zedelijk levee
als geheel te construeeren. De moeder, die zich geheel
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opoffert voor hare kinderen, echter uit bekrompenheid
van waarde-inzicht voortdurend het oogenblikkelijk genot stelt boven het blijvend nut, is niet onzedelijk, zij is
zedelijk onwijs. Wat haar ontbreekt, is het juiste waarde
oordeel. Een andere, die haar daarin vooruit is, kan
door bij de realiseering in hoofdzaak alleen aan zich
zelf te denken, toonen, dat haar de zedelijke gezindheld ontbreekt.
Twee factoren dus, een formeele en een materieele,
in nauw onderling verband, doch in het begrip te onderscheiden, maken te samen de structuur der zedelijkheid
uit. Het is eigenlijk niet meer dan de wijsheid van de
oude verzuchting :
Ach, waren alle menschen wijs
en wilden daarbij wel,
deze aarde ware een paradijs,
nu is zij meest een het !

II.
Wat het „wel willen" eigenlijk is, daartoe heeft ons
het objectiviteitsbeginsel een hoogst gewichtige —
later nog aan te vullen — aanwijzing gegeven, waarin
bestaat de daarnaast gepostuleerde wijsheid ? Moeten
wij, om haar te vinden, teruggaan tot een der reeds verworpen systemen, welke het goede, volgens hen enkel
materieel van aard, langs den teleologischen weg
wilden afleiden ? Dat kan natuurlijk niet de bedoeling
zijn. Elke vaststelling van het materieele element, waardoor het goede tegenover de wereld der goederen en
doeleinden a posteriori wordt, schijnt na Kant een anachronisme. Toch is het materieele onbetwijfelbaar aanwezig, zooals we reeds zagen. Men constateert ook, dat
in de geschiedenis, in het sociale leven der menschheid
als objectieve m,oraal het ontstaan en de voortdurende
omvorming en uitbreiding waar te nemen is van een
fonds van materieel-ethische kennis, een cultuurbezit,
dat uit eigen kracht, van onderop, schijnt te worden en
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te groeien, geenszins door rationalistische afleiding uit
een geconstrueerd „summum bonum", doch autochthoon en
instinctief. De vraag rijst : hoe gaat dit proces in zijn
werk ? Dat men hier niet te maken heeft met een toe passing, in steeds verschillende omstandigheden, van
de steed eene formeele wet, behoeft na het voorgaande
geen betoog. Deze vorm, vermag uit zich zelf geen inhoud
voort te brengen. „Die kritische Moral schopft das
Bewusstsein der moralischen Weltordnung aus dem Gewissen des Individuums, oder, wie Kant sagt, aus der praktischen Vernunft. Die idealistische Moral der historischen Weltanschauung sucht zu verstehen, wie die Inhalte des kategorische Imperativs aus den geschichtlichen Gesammtgebilden der Kultur herriihren, an deren
Ausgestaltung mitzuwirken die Bestimmung des Individuums ausmacht. (Windelband, Einleitung in die
Philosophie, blz. 282). Dit citaat schijnt wel zeer geschikt om voelbaar te maken, welken gewichtigen stap
men doet bij dezen overgang van alleen-formalistische
tot ook-materialistische beschouwing. Wortelt de eerste
in het rationalistisch individualisme der 18e eeuw,
de sfeer waaraan Kant, haar vernietiger in de theorie,
zich voor de practische wijsbegeerte niet heeft kunnen
ontworstelen, de tweede voert ons onmiddellijk midden
in de werkelijkheid, in het historisch proces van het
menschelijk groepenleven. Daar vinden wij, in voortdurend ontstaan, veranderen en vergaan, de materieele
elementen van het zedelijk leven, welke wij zoeken,
zonder welke uit het zuiver formeele beginsel zich geen
enkel zedelijk juist wilsbesluit laat afleiden.
Intusschen dient ook hier het onderzoek van het
individueele waardeeringsproces den aanvang te vormen.
Aileen in het individu is dat proces dadelijk waarneembaar en zonder het feit, dat de individuen aan de elementen der werkelijkheid waarde toekennen en waarde
ontzeggen, en aan het eene een hoogere waarde toekennen
dan aan het andere, is het geheele verschijnsel van het
ontstaan van een objectieve moraal, d.w.z. van een corn-
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plex van binnen een groep vaststaande gemeenschappelijke waardeeringsregelen, als cultuurproduct van die
groep, niet te begrijpen. Eerst als deze grondslag aanwezig is, kan men zich vervolgens de vraag stellen, hoe
uit de sam,enwerking van die vele individueele waardeeringen met andere factoren de sociale producten
zedelijkheid en recht ontstaan.
Doch hoe geschiedt dan nu die individueele waardeering ? Tot dusver bleek ons nog alleen dit negatieve :
zij geschiedt niet in het schema van de relatie tusschen
middelen en laatste doeleinden, resp. hoogste goederen.
Hoe dan echter wel ? Men voelt, welk een omkeer in de
beschouwingen tot stand zou komen, als zich liet aannemelijk maken, dat ons waardeeren een volkomen
oorspronkelijke, onreduceerbare functie is, dat wij
met onzen innerlijken zin waarden „zien" zooals met
ofschoon zelf
ons oog kleuren en vormen, dat derhalve
product van innerlijke ervaring, een axiologische, materieele kennis mogelijk is, welke tegenover de wereld der
goederen en doeleinden met geheel hetzelfde recht op
aprioriteit kan aanspraak maken als de categorische
imperatieven der formalisten. Dat, om het nog eens met
de woorden van een der voornaamste verdedigers dezer
stelling te herhalen, „es echte und wahre Wertqualitaten
gibt, die ein eigenes Bereich von Gegenstdnden darstellen, die ihre besonderen Verhdltnisse und Zusammenhãnge haben und schwa als Wertqualitaten z. B. hOher
und niedriger u.s.w. sein kOnnen. 1st aber dies der Fall, so
kann zwischen ihnen auch eine Ordnung und eine Rangordnung obwalten, die vom Dasein einer Giiterwelt,
in der sie zur Erscheinung kommen, desgleichen von der
Bewegung und Veranderung dieser Giiterwelt in der
Geschichte ganz unabhangig und fiir deren Erfahrung
„a priori" ist" 1).
Op dezen grondslag denkt Max Scheler een „materiale
1) M. Scheler. Der Formalist-nits in der Ethik and die matcriale Wertethik, : Husserl's Jahrbuch fur Philosophic and phanotnenologische
Ferschung, I. 2, pag. 414.
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Wertethik" te kunnen opbouwen, welke, onaantastbaar
voor de Kantiaansche kritiek, het materieele element
in de zedelijkheid tot haar recht zou kunnen brengen.
En hij niet alleen. Uit de bijdrage van 0. Kraus in MaxFrischeisen-Kohler's Jahrbilcher der Philosophie, 2e
jaargang, over „Die Grundlagen der Werttheorie"
nit Scheler's eigen bericht over de ethica ter zelfder
plaatse, speciaal biz. 88--95, laat zich zonder veel moeite
een globaal overzicht winner van de pogingen, welke
in den laatsten tijd zijn aangewend om de ethiek om
vormen tot een algemeene wijsgeerige waarde-theorie,
waarvan de historisch voorafgegane economische waardetheorie alleen een speciale toepassing zou zijn. Men kan
intusschen niet zeggen, dat hieromtrent, reeds een
eenigszins ver gaande overeenstemming bereikt is, de
opvattingen en meeningen loopen nog zeer uiteen, waar
het de nadere uitwerking betreft. Echter kan zonder
overdrijving verklaard worden, dat een aantal onderzoekers, vooral Duitsche, op dit oogenblik bezig is met
overtuiging voort te bouwen op de grondslagen, gelegd
door Frans Brentano in zijn kleine, maar baanbrekende
verhandeling : „Vom Ursprung sittlicher Erkenntnis"
(1889), welker hoofdinhoud, in de tegenwoordige terminologie, zich als volgt zou laten weergeven :
„Er bestaat objectieve waarde, er is een „Welt der
Werte" met eigen betrekkingen en verhoudingen. Voor
zoover wij die wereld kunnen kennel', verkrijgen wij
die kennis door een onmiddellijk als juist te erkennen
besef van waarden en waardenrangsverhoudingen, analogic vertoonend met het evidente verstandsoordeel.
(„Beseffen" schijnt mij het meest treffende Hollandsche
woord voor dit onmiddellijk zich bewust zijn.). Er is
echter geenerlei waarborg, dat dit ons besef ons inderdaad van die wereld met hare zuiver qualitatieve, tijdlooze
verhoudingen een voiledige, adequate kennis geeft."
Het schijnt mij duideiijk, dat dit standpunt niet in
zijn geheel staat of valt met het antwoord op de vraag
of er inderdaa een waarde-beseffen voor de innerlijke
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waarneming gegeven is, dat het karakter der kenbare
juistheid, in onderseheid van andere waarde-gevoelens,
draagt. Dat hier inderdaad veel duisters is, behoeft
wel geen betoog. In zijn bekende rectoraatsrede „Vom
ethischen Skeptizismus", (blz. 20) zegt Carl Stumpf
er van, dat hier een speciale kennistheoretische vraag
rijst, de vraag naar het wezen „jener Gefiihisevidenz,
jener Durchdringung von Fiihlen und Erkennen", waar
op hier alles neerkomt. Doch hij meent, dat de daarin
gelegen moeilijkheden, „nicht die Tatsache der ethischen
Gefahlsevidenz selbst verdunkeln kOnnen." Toch moet
ik het wagen, te bekennen, dat het mij duister blijft,
of dat „Analogon der Evidenz" inderdaad bestaat.
Waarin zou het moeten bestaan ? In elk geval dan toch
in een bepaalde waarneembare eigenschap, welke het
ëene waarde-beseffen van het andere onderscheidt. Is
die nu werkelijk aanwijsbaar ? Zeker hebben wij dikwijls het besef der „van-zelf-sprekendheid", maar kan
dit niet een geheel andere oorzaak hebben, n.l. dat wij
van jongsaf in ons sociaal milieu — wij zullen later
zien, dat het individueele waarde-beseffen door sociaal
vastgestelde waardeeringsregelen zeer sterk beinvloed,
zoo niet geheel beheerscht wordt aan deze waardee
ringswijze gewend zijn en aan de juistheid nooit twijfel
hebben voelen opkomen ? Er is dan ook een conformi
teit, doch niet met de objectieve waarden-orde, doch met
de algemeene waardeeringswijze van • het milieu, wat
natuurlijk iets geheel anders is. Anderzijds moet gezegd,
dat men den bedoelden twijfel of zelfs de zekerheid
iets onwaardigs te waardeeren dikwijls genoeg in zich
waarneemt. Dat moge pleiten voor het werkelijk bestaan der objectieve waarden, het bewijst echter nog niet,
dat wij, waar die twijfel of die zekerheid zich niet opdoen,
nu ook het objectief juiste besef hebben. Liggen de dingen hier wellicht niet veeleer zoo, dat wij alleen maar
geenerlei redenen hebben, ons waardenbesef te verdenken, zoolang wij zelf niet in staat zijn redenen voor
zijn onjuistheid bij te brengen, zoodat de individueele
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levensgang ten aanzien der waarden tot een proces van
voortgaande verlichting en openbaring, aldus van een
zeker doorschrij den eener scala van in zuiverheid toenemende waarden-inzichten worden kan ? Waarin Loch
bestaat het kennen, het „beseffen" der waarden en
waardenrangsverhoudingeii eigenlijk ? Zij zijn eenvoudig,
als het ware als historische feiten van ons innerlijk leven,
op een gegeven oogenblik voor ons daar, wellicht kan
men zeggen, dat men die waarden en die rangorde nog
meer is dan dat men ze ziet. Op eens, intuitiel, zijn ze
voor ons innerlijk gezicht „geopenbaard", ze zijn zuiver
„ervaring" (al zijn ze anderzijds tegenover de goederen
en doeleinden a priori). Nergens echter, in die ervaringen, kan ik een criterium ontdekken, waardoor de
eene als het ware het merk der juistheid op het voorhoofd draagt, de andere daarentegen dien adelbrief
mist. Zoo schijnt het ondoenlijk, anders dan nit het geheel
eener levenservaring, de waarde van elke afzonderlijke
vast te stellen. — A fortiori schijnt het een bedenkelijke onderneming, het geheele systeem der objectief
juiste waarden-orde eens en vooral theoretisch te willen
va.tstellen, zooals b.v. Scheler zich dat ten doel stelt.
Tegenover een dergelijke poging, hoe diep belangwekkend
ook op zich zelf, past m.i. groote scepsis. Men mag daarbij
terecht herinneren aan 1 Cor. 13 : 12 : „want wij zien
nu door eenen spiegel in eene duistere rede, maar alsdan
zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht, nu ken ik
ten deele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend
ben." Inderdaad, in den spiegel van ons waardenbesef
wordt ons een afschijnsel van de objectieve waardenwereld kenbaar, doch die wereld zelf in haar volheid
blijft ons een duistere rede en wij kennen haar slechts
ten deele. Men kent het goede alleen „in seinem dunklen
Drange." Wellicht behoort hierbij ook de Platonische
voorstelling, dat de hoogste idee, de idee van het goede,
voor ons in nevelen gehuld blijft en alleen haar „spruit"
(bc761, 00 voor ons kenbaar is. (Staat, VI, cap. 18 en
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19) 1). „Am farbigen Abglanz haben wir das Leben.Er dient nu echter scherp op gewezen, dat dit standpunt, dat wel een objectieve waardenwereld erkent, doch
omtrent de adequaatheid onzer kennis daarvan reserves
rnaakt, een geheel ander is dan het thans nog wel overheerschende, dat, met b.v. von Ehrenfels, uit het ontbreken van het „Analogon der Evidenz" de conclusie
trekt, dat deihalve alle waarde alleen door ons — hoe
dan ook psychologisch geaard waardeeren ontstaat
en dus geheel relatief blijit. Wie het bestaan eener oh- jectieve waardenwereld betwijfelt, geeft elke mogelijkheid prijs, aan ons leven en de wereld wezenlijken
zij het verborgen — zin en beteekenis toe te kennen.
Dan is de consequentie zelfmoord. Zoo in onze menschenwereld zich niet een diepere werkelijkheid verwezenlijkt, welke zich ons als waarden en waardeverhoudingen
zij het gebrekkig openbaart — dan is de
openbaart
geheele menschelijke cultuur, al de daaraan bestede
arbeid en al de daarom geleden smart een zinloos raaclsei, een wreede grap van een hoogere macht, welke zich
met onze misleide goedmoedigheid vermaakt. Daarom
is de objectieve waardenwereld een volstrekt noodzakelijk postulaat, een „geloof", zoo men wil, doch een vol
strekt onmisbaar geloof, waarvan men de ontkenning
geen verdere weerlegging behoeft waard te achten dan
de Bijbelsche repliek : „de dwaas zegt in zijn hart : er
is geen God." M. a. w. wij hebben van dat bestaan een
directe, practische zekerheid ; wie zich daarvan niet
bewust is, met hem is alle discussie onmogelijk.
Wij moeten gelooven in het bestaan eener objectieve
waardenwereld, doch of onze ervaringen daarvan ons
1) Wat is de Platonische ideeenleer, in haar ethische aanwending,
eigenlijk anders dan de stdling van een direct-intuitieven, axiologischen
grondslag van het zedelijk levensproces der nienschheid, en dus de
aanvang van de historisch-idealistische beschouwingswijze van zedelijkheid en recht ? Wel te onderscheiden van de abstract-rationalistische,
de eigenlijke beteekenis del waarden rniskennende leer van Aristote/eF,.
den vader van het natuurrecht !
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een adequate kennis verschaften, kan ons eerst ten
voile blijken door de practijk van het leven zelf, dus
door de wijze, waarop het aldus gerichte handelen den
toets der geheele werkelijkheid blijkt te doorstaan.
Zoo ontstaat dan overigens in belangrijke mate een
als het ware secun daire, niet meer direct-intuitieve, doch
empirische waardenkennis, Welke voor overlevering vatbaar is en het meer verstandelijke „waarde-oordeer
nit eenmaal als houdbaar erkende praemissen mogelijk
maakt. De laatste grondslag blijft altijd het ongewisst'
licht der directe intuitie. Is een om zoo te zeggen „experimenteerend" karakter niet aan alle menschelijke practijk en cultuur eigen ? Is vooral bij conflicten de onzekerheid over de rangorde der strijdende waarden niet een
zeer gewoon en dikwijls uiterst pijnlijk verschijnsel
Wij kunnen de hoogst, moeilijke vraag, in hoever en
hoe een wezenlijk adequate en volledige waardenkennis
voor den mensch ereikbaar is, intusschen thans verder
te eerder laten rusten, omdat bij den opbouw van de
objectieve moraal en van het recht in elk geval niet het
objectief juiste, doch het feitelijke, werkelijke waardeeren
den grondslag vormt, en bij dat feitelijk waardeeren,
zooals het zich in de historische werkelijkheid vertoonti
wordt zonder eenigen twijfel de objectieve juistheid
en volledigheid gemist, ja, zelfs lang niet altijd nagestreefd. Het wordt bepaald door alle wisselvalligheden
van tijd en plaats. Max Scheler zelf, de groote verdediger
van de mogelijkheid eener adequate kennis van de objectieve waardenwereld, erkent dit.
„Der ethische Absolutismus schliesst es durchaus nicht
aus, ja fordert es vielmehr, dass die gauze Fillle der sittlichen Werte und der zwischen ihnen bestehenden Rangordnungen dem Menschen erst sukzessiv und
und gleichsam von verschiedenen Seiten her und mit
besonderen, der Volksveranlagung je entsprechenden
Durchblicken zum Iiihlbaren Bewusstsein komme und
eben dieser Prozess niemals als abgeschlossen gelten
I
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kann." (Jahrbiicher der Phil., blz. 95). Hij spreekt van
een ontwikkeling van de „Fiihlfahigkeit fiir Werte",
van „Wertblindheit", van verschillende „Wertthuschungen", vooral ontstaande door „Ressentiment", de deprecieering van waarden uit spijt over eigen onmacht tot
realiseering. Een practische kennis en toepassing van de
eeuwige waarde-verhoudingen kan zich aldus in de werkelijkheid in elk geval alleen in den loop van een uiterst
ingewikkeld en bont bewogen historisch proces verwezenlijken, waarin die objectieve waarden-wereld wel werkzaam is, doch niet als bewuste kennis. Practisch is er
dus geen sprake van, dat eeuwige wetten een steeds eenvormig en duidelijk antwoord op de materieele vragen
zouden geven. Als grondslag voor pogingen tot een
nieuw soort van natuurlijke moraal of natuurrecht is de
objectieve waardenwereld niet bruikbaar. Daarvoor ligt
zij ons te hoog en te diep. Wij zijn niet „sicut Deus,
scientes bonum et malum."
De ervaring leert dan ook, dat in het feitelijk waardeeren groot verschil heerscht van individu tot individu,
van groep tot groep, van plaats tot plaats, van tijd tot
tijd. „Write au deca des Pyrènees, erreur au dela."
Van een onmiddellijke eenheid in de practische resultaten van het zedelijk besef is geen sprake. Toch is en
blijft dat besef, die wellicht onzuivere en onvolledige
kennis, van welker juistheid wij bovendien nooit volledig
overtuigd kunnen zijn, het eenige laatste en eigenlijkste
richtsnoer van ons handelen. (Practisch springen overigens
de sociaal-gevormde waardeeringsregelen in de bres,
waar deze kennis alleen voor ons leven niet voldoende
is.) Ons waardenbesef, de kern van ons wezen, datgene,
wat een Meister Eckhart het „Seelenfiinklein" noemde,
vormt aldus de betrekking van ons individueele bestaan
tot een diepere werkelijkheid, zoowel als den grondslag
van ons empirische zijn. Aileen in dit verband kan,
daar het willen en handelen tot dit waardenbesef in,
directer verband staat dan ons oordeelen, aan het voluntarisme een goeden zin worden toegekend. De mensch
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is inderdaad al jets voor hij gaat denken : hij is een
waardenbesef, en dit bepaalt onvermijdelijk den gang,
dien niet alleen zijn handelen, doch ten slotte ook zijn
gedachten nemen zullen.
IlL
Thans kan nader worden onderzocht, hoe de verhouding is van het formeele en het materieele element. De
inhoud van ons zedelijk handelen wordt ons geleverd
door ons waardenbesef. Daarmede is echter nog niet
gegeven, dat dit handelen inderdaad tot stand komt.
Dit geschiedt n.l. niet zonder de subjectieve gezindheid,
tat verwezenlijking der besefte waarden mede te werken.
Die gezindheid is jets op zich staands, uit het waardenbesef niet af te leiden. Dit blijkt voortdurend bij daartoe
gedane pogingen. 0. Kraus b.v. geeft t.a.p. blz. 33 in
zeer nauwe aansluiting aan Brentano een afleiding van
het hoogste practische beginsel, luidende : „erwdhle das
Beste under dem Erreichbaren." Die wet, zegt hij, is
demonstrabel voor iemand, „der sich so ntitzlich machen
will als moglich." Het valt onmiddellijk in het oog, dat
daarin het formeele element al ingedacht is : waarom
behoort men zich zoo nuttig te maken als mogelijk is ? 1)
Het is toch een feit, dat men zich tegenover het goede
Diet alleen positiel, doch evengoed indifferent of zelfs
negatief kan stellen. Kraus zelf spreekt van den „Hass
des Guten." Het beseffen eener waarde, de „Liebe",
waarborgt niet, dat het subject zich nu ook inderdaad
geheel aan die Heide overgeeft, dat niet andere, „subjectieve" factoren ten slotte de liefde in onverschilligheid doen verkeeren of zelfs in haat omslaan. Zoo leidt
b.v. de gevoelde onmacht om een besefte waarde te
realiseeren bij zeer velen tot de hoogst belangwekkende
verschij nselen van het „ressentiment", het deprecieeren
1) Bij Brentano laat zich dezelfde petitio principii gemakkelijk
aanvijzen.
O. E. XXI 2
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uit spijt en wrok ; zoo kan een algemeene verkeering
van de menschelijke natuur zelfs tot directe vernielzucht tegenover al het waardevolle leiden, een toestand,
welke ten slotte in het satanisme zijn hoogtepunt bereikt.
Zoo ook is bij alien in meerdere of mindere mate de lief de
tot de waarde niet ongemengd : wij verwezenlij ken ze
in ons handelen, doch niet zuiver alleen om haar zelve,
om de „zaak", doch tevens of zelfs alleen omdat wij zelf
daarbij de belanghebbenden zijn. Scheler zegt (t.a.p.
I, 2, p. 436) „Auch besteht gar kein Zweifel dass positiven
Werten widerstrebt werden kan (d.h. Werten, die gleichzeitig als positive Werte „gegeben" sind) and dass
negative Werte erstrebt werden." De objectieve waarden
zijn de algemeene, verbindende grond van het leven ;
het individu echter is, juist door zijn individualiseering,
in staat daartegenover een zekeren afstand te bewaren,
een zelfstandigheid en weerstand te ontwikkelen, en
het is de eigenlijk paradoxe en daarom ook nimmer
volledig te vervullen taak der zedelijkheid, dezen afstand
te overwinnen zonder opheffing der individualiseering.
Bij alle sociaal vastgelegde waarden, welke het individu
dus niet zelf onmiddellijk beseft, kan het in 't geheel
niet meer de vraag zijn, of dat besef de gezindheid reeds
medebrengt. Zoodra de axiologische basis vaststaat,
is de gezindheid het eenige subjectief waarneembare
element der zedelijkheid (vandaar wel de mogelijkheid
van het ontstaan der enkel-formalistische theorie).
Van alle waardenbesef als zoodanig is derhalve scherp •
te onderscheiden de bereidheid, om de besefte waarden
zuiver om haar zelf „tot haar recht" te brengen, te verwezenlijken. Die bereidheid is de zedelijke gezindheid 1).
Het zedelijk oordeel, dat over de aan- of afwezigheid van
1) 1k ga hier niet in op de te ver voerende psychologische vraag,
welke psychische structuur aan, dit ethisch begrip der zedelijke gezindheid beantwoordt. Aileen zij er op gewezen, dat de neigingen-psychologie,
waarop prof. Heymans zijn „objectiviteit" bouwt, geen stand zal
ktinnen houden tegenover het inzicht, dat die „neigingen" zelf al
derivaten van onze axiologische functie zijn en met haar variabel.
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die gezindheid gaat, is dus op zich zelf in 't geheel geen
waardebeoordeeling : het is een zijns-oordeel, het zegt
jets omtrent de geaardheid van een wilsproces. Daarom
is het m.i. ook geheel onmogelijk, met M. Scheler de
eenheid, ditmaal aan de materieele zijde, tot stand te
brengen door het goede en het slechte zelf als positieve
en negatieve waarden in het waarden-systeem op te
nemen. Het goede (das Cute), en zijn tegenstelling het
slechte (das Bose) dienen scherp onderscheiden te worden en te blijven van het goed (das Wohl) en het kwaad
(das Uebel). Het eerste komt als qualificatie toe aan den
persoon van zedelijke gezindheid en wijst geen waarde
aan, doch een betrekking : de betrekking namelijk tusschen zijn waardenbesef en zijn gezindheid, het tweede
is de collectieve benaming voor alle waarden te samen.
Door het goede in den eersten zin, de „goedheid", een
waarde te noemen, verwart men waarden en goederen. Immers de betrekking, door het woord „goedheid"
aangeduid, is niet een waarde, doch wel heeft zij waarde,
zij is een goed, of als men dien term voor een persoonsqualiteit niet passend acht, een „waardedrager", onder
welk algemeen begrip men alle werkelijkheidselementen
kan samenvatten, waaraan wij waarde beseffen.
Niet anders staat het met de waarheid en de schoonheid. Als men spreekt van een „trias der hoogste waarden", dan is dat een populaire uitdrukking. Waarheid,
goedheid en schoonheid zijn niet waarden, doch waardedragers, goederen. De waarheid is een betrekking van
ons voorstellen en oordeelen tot een onderstelde werkelijkheid, de goedheid een betrekking van onze individualiteit tot de door haar besefte waarden, de schoonheid
een betrekking van onze waarnemende, voelende en zich
invoelende persoonlijkheid tot een waarnemingsobject.
Is nu echter het oordeel over de gezindheid geen waardeoordeel, doch een zijnsoordeel, hoe is het dan mogelijk,
dat niettemin de laatste formuleering van het wezen
van dat oordeel kan omgezet worden in een imperatief
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voor ons handelen ? Dat de stelling : de zedelijke gezindheid is de volledig zuivere bereidheid tot waarden-realiseering, wordt gevolgd door den hoogsten categorischen
imperatief : wees volledig zuiver tot waarden-realiseering
bereid ? Ja, wanneer men de zedelijke gezindheid volledig streng formeel en niet reeds als betrekking van
het individu tot het materieele zedelijkheidselement
formuleert, dan is die omkeering inderdaad eigenlijk
niet toelaatbaar. De objectiviteitstheorie omzetten in
het gebod „wolle objectiv" heeft strikt genomen geen
beteren zin, dan of men zonder op de haarkleur te letten
alien individuen de blondharigheid zou voorschrijven.
Men heeft de objectiviteit en het blonde haar of men
heeft ze niet, het gebod ze te hebben is of onnoodig Of
zinloos, als voorbijgaand aan de werkelijkheid. Doch
het objectiviteitsbeginsel is niet de volledige omschrijving van de zedelijke gezindheid, het is alleen een directe
consequentie, een corollarium van die omschrijving,
welke luiden moet : de zedelijke gezindheid is de zuivere
en volledige bereidheid tot realiseering der besefte
waarden overal, waar dit mogelijk is. Waarom heeft het
nu wel zin, dit om te zetten tot een formeelen hoogsten
imperatief ? Het is duidelijk, dat het antwoord van de
materieele zij de moet komen. Tot dusver beschouwden
wij de waarden, onder invloed van Brentano's verhandeling, ajleen in hare om zoo te zeggen statische verschijningswijze, als qualitatieve besefbaarheden aan op goederen (gerealiseerde waarden) gerichte gevoelens. Doch
het is nu tijd, er op te wijzen dat dit niet de eenige wijze
is, waarop zij ons innerlijk gegeven zijn, althans ons
innerlijk in beweging brengen. Naast haar comtemplatieven vorm staat een actieve, een dynamische verschijningswijze. Eenigszins laat zich ter illustratie wijzen op
het verschil in actief en passief schoonheidsbeleven :
schoonheidsschepping en- schoonheidsgenieting. In ons
„streven" kunnen de waarden als dynamische factoren
optreden, als niet reeds in een goed gerealiseerde, dock
als nog naar hun goed zoekende, nog niet „tot haar
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recht" gekomen, nog, en dat wel door ons, te realiseeren
waarden. Het zou natuurlijk verkeerd zijn, bij dit oorspronkelijk „streven" reeds aan voorstellingen van
mogelijke doeleinden en wilsbesluiten te denken, want
daarvan is het nog ver vandaan. Dit actieve waardebeleven gaat aan het willen vooraf. Het is niet wel doenlijk, op deze diepste, moeilijk verwoordbare sfeer van ons
zieleleven hier nader in te gaan : voor mijn betoog is
alleen noodig te constateeren, dat zij reeds in zich bevat
den drang tot zich doorzetten, het karakter van prikkeling tot werkzaamheid, van het stellen van eischen
aan onze individualiteit. Zij baart reeds de practische
„ideeen", de richtinggevende en aansporende elementen
voor ons handelen, en toont zich daardoor in waarheid
de doorwerking, als 't ware zooals de zon door wolken
schijnt, van die diepere werkelijkheid der waardenwereld in de wereld van ons individueel bewustzijn, van
een werkelijkheid, die door hare uitstraling dat bewustzijn en de wereld, waarin het leeft, wil vormen en omvormen opdat zij zelf, hare ideeen, daarin tot zichtbare
gestalte worden.
„Aus tiefem Gemilt, aus der Mutter Schooss
Will manches dem Tage entgegen. . . ."

Zoo treden de waarden zelf reeds met een drang tot
handelen ons tegemoet. Doch daarmede is nog niet gegeven, dat zij tot een gebod, een „Sollen" worden. Dat
dit toch het geval is, ligt aan het feit, dat het individu
den boven reeds genoemden „afstand" bewaren kan.
Het proces zou zonder weerstand, als het ware van
zelf, verloopen, wanneer de verhouding van die diepere
algemeene tot onze onmiddellijke individueele werkelijkheid van dien aard was, dat nergens moeilijkheden en
storingen ontstonden. Wij zouden ons dan van het
imperatief karakter der zedelijkheid niet bewust zijn,
en hoe zedelijker wij zijn, hoe minder wij ons ook inderdaad daarvan bewust zijn. (Dit tegen alle strenge plichtmoraal in den geest van Kant). Echter, onze mengche-
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lijke zwakheid en gebrekkigheid is niet in staat, die
werkingen zonder stoornis te laten verloopen : zoo wordt
datgene, wat naar zijn eigen wezen een van zelf sprekende uitstrooming zou kunnen zijn, voor ons tot een
gebod. Uit het waardenbesef alleen niet of te leiden, uit
het wezen van het zedelijk oordeel niet te begrijpen,
ontstaat de imperatief uit de verhouding van de waardenwereld tot ons gebrekkig individueel bewustzijn.
Zoo wordt ook doorzichtiger, hoe het ons ten slotte
toch mogelijk is, min of meer te leeren, aan den categorischen imperatief te voldoen. Hoe kan het „SoHen"
in de werkelijkheid actief worden, als het daar geheel
buiten staat, is een vraag die meermalen, o.a. door
Simmel, gesteld is. Het antwoord is m.i. : het staat
niet daarbuiten, het is de werking in ons van volkomen
reeele elementen, alleen van elementen eener diepere,
ons alleen in den vorm van ons waardenbesef gegeven
werkelijkheid, die alleen door onze individueele gebrekkigheid tegenover ons het karakter van een onvoorwaardelijk gebod krijgt. In zoover die werkelijkheid door ons
waardenbesef en ons „streven" vat op ons krijgt, kan
zij onzen wil bewegen. Men voelt, welke vergezichten
dit opent ten aanzien van de psychische causaliteit en
de vrijheid 1). Hier zij er aan herinnerd, dat ook Kant
zich de vraag gesteld heeft, hoe het zedelijk gebod
in onze psychische werkelijkheid actief kan worden.
Wat zien we Dat ook hij, de groote waarden-loochenaar, alleen een waardenbesef, de „achting" voor de
zedewet zelf, heeft kunnen aanwijzen als een mogelijk
motief voor den wil. (Bij Prof. Heymans ontbreekt een
dergelijk moment geheel. De imperatief : „wolle objectiv"
staat in voile vreemdheid tegenover de empirische
subjectiviteit.).
Begrijpelijker wordt aldus ook, dat de teleologische
moraalsystemen er geen bezwaar in zien, de bereiking
van een bepaald goed als de laatste wet van alle werke1) „Waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid" 2 Cor. 3 17.
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lijk handelen voor te stellen en dan toch nog eens weer
het nastreven van dat goed tot zedelijk gebod te maken,
aldus op hunne wijze een identiteit van zijn en behooren
stellende. Ook hierop wees Simmel. Het blijkt nu, dat
deze onlogische houding inderdaad ten deele overeenkomt
met den werkelijken staat van zaken : een werkelijkheid
echter dan de diepere van de waarden-wereld —
neemt inderdaad tegenover ons het karakter van „behooren" aan. Als men handelend steeds was wat men
in de kern zijner persoonlijkheid is, dan zou dat karakter
vervallen. Nu echter heeft de imperatief een maar al te
goeden zin. Hij zou met het oog hierop in laatste instantie aldus zijn te formuleeren : wees wat gij zift
Trouwens, als men eenmaal zich heeft duidelijk gemaakt, welke verhouding die imperatief te formuleeren
heeft, dan kan men er eigenlijk, telkens een andel e
zijde naar voren brengend, een aantal redacties voor
bedenken.
De meest treffende wellicht vindt men in het Evangelie,
b.v. Matth. 22 : 37 : „Gij zult liefhebben den Heer uwen
God" — de volstrekte waarde en al hare openbaringen,
„met geheel uw hart en
Plato's Idee van het Goede
met geheel uwe ziel en met geheel uw verstand". En
uit die volstrekt zuivere en volkomen overgave aan de
waarden, welke reeds in haar eigen karakter den verwezenlijkingsdrang met zich brengen, volgt dan van zelf,
dat men zich aan die verwezenlijking geheel onvoor-waardelijk, volkomen onpersoonlijk, strikt zakelijk te
geven heeft. Vandaar het corollarium : „het tweede,
daaraan gelijk, is : gij zult uw naaste liefhebben als u
zelven". (vers 39). Hier heeft men dan de objectiviteit
als direct gevolg van de bereidheid de waarden te verwezenlijken overal, waar daartoe gelegenheid is, doch
nu niet meer de objectiviteit alleen — objectief
kan ten slotte ook de Duivel handelen als hij maar
gelijkmatig tegen alles en allen destructief optreedt —
doch verbonden met de positieve houding tegenover de
waarden, het „liefhebben". Die christelijke liefde voor
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al het waardevolle, deze positieve objectiviteit krijgt
voorts twee verschillende aspecten : vooreerst de hereidheid, de waarden te verwezenlij ken overal, waar
daartoe gelegenheid is, ook dus waar niet het eigen ik,
doch een ander de direct belanghebbende is ; ten tweede
de bereidheid, de waarde van den ander, of den ander,
zoover hij waardevol is, te erkennen, lief te hebben,
tot haar of zijn recht te brengen, evenzeer als men dat
zijn eigen waarde tracht te doen, gelijk men voorts,
negatief, noch voor zich zelf een verder recht eischt
Hoch aan anderen toekent, dan aan die waarde evenredig is. Zoo deze beginselen het menschelijk handelen
inderdaad beheerschten — en de waardenkennis zuiver
en volledig was — ware voor elke en voor elks waarde
in de wereld der personen en goederen een evenredige
plaats, haar „recht", verzekerd, die wereld inderdaad
geworden tot een „koninkrijk Gods".
De werkelijkheid toont een ander beeld. Dat „ligt"
gedeeltelijk aan ons, aan onze gezindheid, het ligt
echter voor een ander deel ook daaraan, dat wij omtrent de wezenlijke waarde der dingen zoo menigmaal
in het duister taster. Dat laatste is niet onze „schuld".
(Wordt vervolgd)

DE IERSCHE KWESTIE
DOOR

Mr. P. N. VAN EYCK.

Onder de vele belangrijke kwesties, waarop in alle landen van dag tot dag de publieke aandacht gevestigd wordt,
zijn er weinig, zoo interessant, zoo slecht bekend, en
zoo ingewikkeld als de Iersche.
Ik noem haar interessant. Haar belang verheft zich
ver boven dat van een zuiver intern Engelsch regeeringsprobleem. Het gaat hier om de vraag, of het grootste rijk
der wereld, door een kleine Europeesche cultuurnatie uit
eigen beweging volledige zelfregeering toe te staan, zich
aan dat zelfde beginsel zal blijken te houden, waarvoor
zijn leiders met hartstochtelijke klem de groote oorlog
voorgaven vol te houden : om de vraag, of het recht
van Terland nu eindelijk sterker zal zijn dan de macht
van Engeland. Daarom is de strijd der Ieren er een, die
zij feitelijk Diet alleen voor zich zelf, maar ook voor oils,
voor de Vlamingen, wier beweging op verschillende punten
met de hunne overeenstemt, voor de heele wereld bestaan.
Welke beginselen in de toekomst de verhouding en het
verkeer der naties beheerschen zullen, zal meer, voorloopig, dan uit eenig besluit van de Volkenbond, uit het
lot van een strijd als deze af te leiden zijn. Maar het belang der Iersche kwestie gaat verder. De wijze, waarop
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men haar oplost, is een der groote factoren, van welke het
afhangt of in Terland ingrijpende sociale hervormingen
kans krijgen verwerkelijkt te worden. Zoo ergens, dan
zijn in Terland vele vooronderstellingen voor zulke
hervormingen gegeven. De norm, die men aan de Iersche vrijheid zal toekennen, en alleen volstrekte of
werkelijke vrijheid kan voor een verder reikend streven
vruchtbaar zijn, is voor dit vraagstuk beslissend.
Ik geloof niet, dat in Nederland, dat zelf eenmaal een
lange vrijheidsoorlog met een machtig overheerscher
heeft weten te winnen, de worsteling, zoo dicht nabij
nochtans, tusschen Groot Brittannie en Ierland genoeg
belangstelling ondervindt. Zij prikkelt noch voldoende
de sympathie, noch beseft men, dat werkelijk haar
afloop meer dan nationale beteekenis heeft. Wat is
hiervan de reden ? Onverschilligheid voor al wat niet
tastbaar-rechtstreeks ons zelf aangaat ? Is het de magnetiseerende kracht van sommige leidende personen, in wier
dikwijls wijze en altijd vredelievende woorden, in wier
zoete, belofterijke leuzen men ondanks de schrille werkelijkheid vertrouwen blijft stellen ? Ik noemde deze kwestie
behalve interessant ook onbekend en ingewikkeld.
Werkt zij, behalve dan door het feit, dat de gebeurtenissen den Nederlander eerst via de schiftende Engelsche pers onder de oogen komen, misschien daarom zoo
weinig diep op ons in, omdat zij, zOO ingewikkeld, nimmer volledig en met kennis van zaken wordt uiteengewikkeld ?
De navolgende bladzijden bevatten een poging die arbeid te verrichten. In een langzamerhand voller en vollediger wordende beschouwing zullen zij trachten, zonder het gevoel en de weergave van het in-elkaar der
dingen uit het oog te verliezen, de verschillende feiten
en beginselgroepen, waardoor de Iersche zaak zoo bijna
verwarrend samengesteld is, uit elkander te nemen en
in hun innerlijk wezen en historisch verband begrijpelijk te maken. Aileen als dit geschied is, kan van kennis
en inzicht sprake zijn, zal men kunnen beoordeelen, welke
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toekomst Ierland op het oogenblik wel, welke het niet
vrijwillig aanvaarden kan, en, als het sours (oppervlakkig
beschouwd) aannemelijk schijnende oplossingen laat
voorbij gaan, zonder ongeduld of spijtigheid al zijn sympathie voor het worstelend Iersch yolk behouden. Ik hoop,
dat ik mijn uiteenzetting genoeg helderheid zal kunnen
geven, om bij iederen goedwillige althans op deze uitwerking te mogen rekenen.
Een ding m,oet ik hieraan toevoegen. Mijn geschrift
is een pleidooi voor de eischen van het Iersche yolk.
Maar zeer veel is er mij aangelegen, dat de lezer mijn partijdigheid niet toeschrijft aan onbetrouwbare persoonlijke
vooringenomenheid. Ik spreek hierover uitdrukkelijk.,
omdat men in mijn betoog geen waardeering voor Engeland zal aantreffen. Dat deze in den schrijver niet afwezig
is, spreekt van zelf. De Engelschen zijn een te groot yolk,
van te kostbare cultuur en te sterke traditie, dan dat het
deze erkentenis niet van iederen vreemdeling, die tot
hen in nauwere betrekking treedt, zou afdwingen. Veel
hebben zij aan eigen kracht, aan eigen begaafdheid te
danken, van dit vele veel wederom aan, het kan wel niet
anders, lagere uitingsvormen dier kracht en begaafdheid.
Veel ook danken zij aan het geluk, en juist dat heeft hun
in menig opzicht treffende kenmerken van bedorvenheid gegeven. Op sommige punten openbaart zich dit
sterker dan op andere. Dat de Engelschen edelmoedig
zijn kunnen, weet iedereen. Dat zij wijs kunnen zijn,
dat zij kunnen vooruitzien, en Britsch zeer gaarne synoniem van eervol noemen, evenzoo. Wat was hun eeuwenlange houding tegenover Ierland ? „The moment",
schreef een Engelschman, Sydney Smith in de Plymley
Letters, „the moment the very name of Ireland is mentioned the English seem to bid adieu to common
feeling, common prudence, and common sense, and
to act with the barbarity of tyrants and the fatuity
of idiots." Een kerngroep van Engelands beste mannen uit onze tijd zou niet aarzelen deze woorden ook
nu te onderschriiven. Tot hun eer zij gezegd, dat in
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deze studie geen woord scherp is, of scherpere worden door hen gesproken of geschreven. In de politiek
der Engelsche regeering ten opzichte van Ierland, politiek door de, bij middel van vooroordeel en valsche
voorlichting gevoede, onverschilligheid van het Engelsche yolk gedragen, is bijna geen lichtpunt van waarachtig en gezond staatsbeleid aan te wijzen. Mijn work
betreft de Iersche kwestie en haar alleen. Hoezeer ik het
ook betreuren moge, als getrouwe weerspiegeling van
Engelands optreden in Ierland heeft het mij voor de
weerspiegeling van Engelands deugden op andere gebieden
noch aanleiding gegeven noch plaats gelaten.
I.
DE GRONDSLAGEN DER IERSCHE AANSPRAKEN.
Ik kan deze uitvoerige beschouwing van de tegenwoordige stand der Iersche kwestie niet aanvangen, zonder
de principieele en feitelijke grondslagen, waarop de Iersche aanspraken gebaseerd zijn, in het kort te behandelen. Ik moet daartoe beginnen, met aangaande het begingel, dat het probleem beheerscht : de vraag, of Engeland met eenig recht de eisch stelt, dat tusschen Ierland
en Groot Biittannie een band bestendigd blijve of in
welk opzicht ook zijn belang bij de vorming van Ierlands
toekomst de doorsiag geve, mijn standpunt uiteen te
zetten. Het is mijn overtuiging, en van haar gaan al
mijn gedachten uit, dat het Iersche yolk — geographisch, traditioneel, cultureel en religieus van het Engelsche onderscheiden — het onvoorwaardelijk, onvervreemdbaar recht op volstrekte onafhankelijkheid bezit
en dat enkel zijn vrije, vrijwillig gehandhaafde toestemming zelf aan een staatsvorm, die op minder dan volstrekte onafhankelijkheid gebouwd is, de noodzakelijke
rechtsgrondslag verschaffen kan.
In de eerste plaats heeft de inhoud dezer overtuiging
axiomatische beteekenis : het Iersche y olk, een cultuur-
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y olk van oudere, fijnere en oneindig spiritueeler cultuur dan die der overheerschende natie, vormt zulk
een op zich zelf staande, door speciale kenmerken gekarakteriseerde eenheid, die alleen door zelfzorg tot
voile wasdom vermag te komen en door iedere van buiten af opgelegde staatsvorm slechts geschaad kan worden. Het bezit een eigen, van de Engelsche hemelsbreed
onderscheiden, persoonlijkheid, en op dit bezit grondvest het de aanspraak, die het dierbaarst goed van iedere
persoonlijkheid is, op de vrijheid, — de vrijheid om een,
alleen door gemeenschapsverplichtingen gebonden, vrij
lid eener maatschappij van volkeren te zijn.
In de tweede plaats heeft deze stelling tusschen 1914 en
1919 de meest openlijke liefdebetuigingen der Engelsche
staatslieden ondergaan. Ik zal de diverse, zeer emphatische verklaringen van Lloyd George en zooveel andere
leidende figuren der Britsche natie hier niet herhalen.
Men heat de kracht hunner bewoordingen misschien
vergeten ; voor de inhoud houdt de strijdige praktijk
het geheugen wakker. De verhouding van de Tsjechische
natie tot de voormalige Donau-monarchie was geen
essentieel andere dan die van Ierland tot Engeland.
Engelsche politici mogen meenen, dat men voor een
beginsel als het zelfbeschikkingsrecht der kleine naties
een geestdriftige en genereuse strijd kan aanbinden, wanneer hij tot verzwakking van machtige, concurreerende
Staten strekt, in de hoop, dat het beginsel gelijk met
de strijd verdwijnen zal, de praktijk leert hen, of zal
hen, vroeg of laat en misschien hardhandig, leeren,
dat ook de kleine, door hen zelf onderdrukte naties zich
hun leuzen voor gezegd houden en nakoming der verbintenis eischen. Wenschen zij daarop achteraf, om redenen, die tegen de zedelijke grond van het eerst erkende,
nu bestreden recht indruischen, niet in te gaan, dan
breken zij voor de menschheid en voor de geschiedenis
de eenige waardevolle onderbouw van hun jongst verleden af. Moeten die kleine naties machteloos blijven,
dan ondergaan zij de straf hunner geveinsdheid : dat zij
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voor huichelaars staan, en indirect zich zelf ook materi
eel meer dan zij gelooven schaden. Zij ondermijnen de
eenige band, die het Rijk bijeen kan houden : het vertrouwen, zonder hetwelk het voortbestaan van een complex
als het British Empire onmogelijk is.
In de derde plaats heeft Engeland, aangenomen, dat
daarvan ten opzichte van een land, dat nimmer bij zijn
afhankelijkheid berust heeft, sprake kan zijn, zelfs zijn
historisch verkregen rechten onvoorwaardelijk ver
beurd. De toestand, waarin Ierland, niettegenstaande
eenige verbeteringen, vruchten van de verschillende,
niet al te talrijke, de een voor de ander op zich zelf onvoldoende maatregelen, die Engeland sinds het optreden
van O'Connell zijn afgedwongen, verkeert, is een schrille
aanklacht tegen de overheerschende staat, waarop geen
verdedigend antwoord mogelijk is. In het privaat levee
heeft de rechter in overeenkomstige gevallen de bevoegdheid de schuldigen uit de ouderlijke macht te ontzetten.
Ierland, dat het recht om zich zelf beter te besturen
dan Engeland ooit bij machte bleek te doen, altijd vergeefs
gevraagd heeft, ziet zich om sommige eigenschappen, die
eeuwenlange Engelsche vervolging, Engelsche onderdrukking, Engelsch wanbeheer in zijn bevolking te
voorschijn geroepen of ontwikkeld heeft, ten overvloede
nog vaak door Engeland en de Engelschen gesmaad en
belasterd. Zoo kort zulks immer mogelijk is, zal ik de
hoof dpunten, die een denkbeeld van de Iersche toe
standen onder Engelsch bewind geven, den lezer doen
langs-trekken. Den beoordeelaar treffen :
1. Agrarische toestanden. Het is nog maar kort geleden,
dat de heeft van de bodem, 10.112.000 acres, in het bezit
was van 744 grondbezitters. Het Iersche yolk is een yolk
van landbouwers. Het grootste gedeelte van deze,
door confiscaties verkregen grond echter, is in de loop
der negentiende eeuw tot grasland gemaakt. In uitgestrekte districten, in het Westen voornamelijk, laten de
wijde leege graslanden slechts een onvoldoend, voor het
doel veelal het minst geschikt deel van de bodem voor
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bouwland. De te dichte bevolking leeft op magere, verbrokkelde grond tezaamgedrongen, op akkers, die noch
vruchtbaar, noch groot genoeg zijn om een familie te
kunnen onderhouden en die trouwens ook zelf meestal
weer op de meest grillige en oneconomische wijze verdeeld, versnipperd en zelfs inelkaar geschoven zijn. De
verschillende Land Purchase Acts, die, door o.a. met
behulp van een voorschotsysteem de aankoop van grond
voor de boeren mogelijk, en door hooge prijzen (en dus
ten nadeele der boeren) voor de landeigenaars aannemelijk
te maken, veel Ieren onafhankelijkheid van hun oude
meesters en grootere welvaart bracht, hoewel in eery
opzicht winst brengend, (een kwart millioen landbouwers
heeft tot op heden zijn akkers aangekocht) fixeeren al
de ongezonde, op den duur onhoudbare verschijnselen,
die de onmiddellijke oorzaken van emigratie en hooge
sterfte zijn. Geen hectare grasland is als gevolg dezer
wetten tot bouwland omgeploegd. Aileen een volledige
reorganisatie van de landbouw, na expropriatie of hoe
dan ook, kan Terland op dit voornaamste punt uit het
rnoeras helpen.
2. De afwezigheid, behalve in Ulster en eenige steden,
van een nationale industrie, die, vroeger in vele takken
bloeiend, met behulp der wetgeving door de Engelsche
wedijver uitgeroeid is. Wederopleving, waartoe het land
een rijke mogelijkheid biedt, wordt tot nu toe stelselmatig voorkomen of onderdrukt. De afwezigheid van een
nationale industrie, die aan een deel der nu overtollige
bevolking in het vaderland zelf werk en brood verschaffen
kon is de tweede hoofdoorzaak der uitputtende emigratiejacht, waaraan de oorlog gelukkig althans tijdelijk een eind gemaakt heeft. Lord French, de onderkoning van het oogenblik, wijt de tegenwoordige woelingen aan het jaren lange stopstaan der emigratie, dat
eenige honderdduizenden van de energiekste jonge
mannen binnen de grenzen hield !

3. Afwezigheid eener exploitatie van al de natuurlijke
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rijkdommen, die voor Ierland een aanleiding tot welvaart konden worden, en waarvoor Engeland het op zich
zelf wenscht aangewezen te houden. De hoeveelheid
steenkolen, die de Iersche bodem bevat, bedraagt,
voorzoover zij bekend is, volgens prof. Hull (verklaring
voor de Eardley Wilnot Committee) ten minste,
voor een goed deel van de allerbeste kwaliteit, 209
millioen ton. Pogingen om tijdens de oorlog een behoorlijke exploitatie te beginnen, werden na het sluiten van
de wapenstilstand onmiddellijk gestaakt. In county
Antrim bevat een gebied van Ca. 167 vierkante mijlen
een 30 millioen ton ijzererts van de beste, 40 % ijzerhoudende soort, — Antrim is echter niet de eenige plaats,
waar men ijzererts gevonden heeft. Ierland bezit marmer-,
lei- en granietgroeven, koper, load, en 80 % zinkhoudende
zinkertslagen. Er is een groote hoeveelheid uitnemende
bakaarde en volgens Sir John Griffith' committee van
1917, 6000 millioen ton turf. De beschikbare waterkracht is aanzienlijk. Men schat dat de Shannon, Corrib,
Erne en Bann alleen reeds 100.000, met de andere rivieren
en meren samen 250.000 paardekrachten kunnen leveren.
Al deze rijkdommen en mogelijke hulpmiddelen liggen
ongeexploiteerd. Maatregelen om van Iersche zijde en met
Iersch kapitaal de exploitatie te beginnen, zijn tot nu
toe gesaboteerd.
4. Het bevolkingsvraagstuk. De bevolking is sinds de
twee de helft der voorgaande eeuw, in stede van zooals
overal elders verdubbeld, gehalveerd. In 1800, het jaar der
Uniewet, bedroeg zij in Groot Brittannie 10.500.000,
in Ierland 4.500.000 ; in 1841 in G.-B. 18.543.332, in
I. 8.175.124 ; in 1861 in G.-B. 23.128.518, in I. 5.798.967 ;
in 1914 in G.-B. 41.707.851, in I. 4.381.398. Tijdens en
na de groote hongersnood, ten gevolge van het mislukken van de aardappeloogst — de graanoogst was in
geenen deele mislukt, maar werd tezamen met zooveel
vee door de landeigenaars in 1847 en '48 uitgevoerd,
dat 12 maal de bevolking van Ierland daarvan had
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kunnen leven ') — emigreerden van 1846 tot 1851 1.240.737
Ieren naar Amerika en elders. Het aantal door de hongersnood gestorvenen raamt men op 729.000. O'Connell's
eisch, dat de export van levensmiddelen zou stopgezet
worden, werd afgewezen. Tot de oorlog toe zag Terland zich ieder jaar een deel zijner beste krachten ontgaan, met het gevolg, dat het percentage vrouwen, kinderen, ouden, en onbekwamen onrustbarend hoog is.
5. Het pauperisme. Dit zal den lezer, na kennisname
van het voorgaande, natuurlijk voorkomen. Op het land,
in het Westen bijzonderlijk, en in steden als Dublin,
is de toestand verschrikkelijk. In Dublin b.v., leefden
in het eerste decennium der eeuw van de 59.263 gezinnen (gem. 4 a 6 leden) 21.702 (d.i. 36 %) in een kamer.
Er waren 1486 huizen, die onmiddellijke slooping vereischten. In deze 1486 huizen bevonden zich 5383 kamers,
die door 12.926 personen bewoond werden. In 1914
werden 1956 huizen, met „ruimte" voor 3989 gezinnen
door het gemeentebestuur gesloten. Daar de huizenschaarschte, reeds toen belangrijk, dientengevolge nog
grouter werd en aanbouw sinds dien achterwege bleef,
heeft deze op zich zelf goede maatregel het euvel alleen
verplaatst en op die nieuwe, al overbezette plaatsen
oneindig verergerd. Het sterftecijfer, in Londen 17, in
Parijs en New York 16, 1 0/00 bedraagt in Dublin 25 0/00.
Om mijn verslag niet al te groot te maken blijf ik op dit
punt bij dit eene symptoom.
6. De overbelastheid. Ik bedoel hier uitsluitend de relatieve overbelastheid ; dat de interne lastenverdeeling
Mecht is, spreekt van zelr. Toen de Uniewet aan een 20
jaar lange periode van ongekende bloei onder een eigen,
zij het Protestantsch Parlement een eind maakte, bedroeg Ierlands schuld £ 28.500.000, die van G.-B.
£ 446.550.000. In 1817 was de tweede tot £ 737.000.000.
de eerste daarentegen tot £ 112.500.000 gestegen, in
I) In dit verband herinner ik aan het felt, dat bij een bevolking
van ruim 8 mill. de helft van de bodem aan 744 grondbezitters
behoorde.
O. E. XXI 2
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ruil waarvoor de bloei van handel en industrie inmiddels
verstikt was. De Royal Financial Relations Commission van 1896, die overigens tot voor Engeland te nadee
lige conclusies kwam, om veel te kunnen uitwerken, verklaarde, dat terwiji de heerschende opbrengstverhouding
tusschen Engeland en Ierland 1 tot 11 was, deze verhouding volgens de meerderheid der commissie 1 tot 20
volgens de minderheid 1 tot 36 moest luiden. Vojgens de
cijfers der commissie brengt Ierland per jaar ca. 3
millioen pond sterling te veel op. Welk bedrag de Engelsche schatkist derhalve sinds de Uniewet als „eereschuld" aan Ierland zou kunnen restitueeren, zal de
lezer bij benadering kunnen uitrekenen. Over de econo
mische en sociale gevolgen dezer overbelastheid behoef
ik niet te spreken.
7. Het bankwezen. De in Ierland aanwezige banken,
die voor de oorlog van 5 tot 20 % dividend uitkeerden,
hebben hun gunstige positie te danken aan het groote
cijfer der rentelooze deposito's. Zij gebruiken deze sommen echter niet tot steun van Iersche handel en industrie, maar beleggen hen in Engelsche waarden en ondernemingen. Gelijk de grondbezitters de opbrengst van
landbouw en veeteelt in Londen pleegden en plegen
op te maken en te beleggen, zoo zorgen de banken, dat
ook de spaarpenningen der lagere standen niet aan
Ierland, maar aan Engeland ten goede komen.
8. Het vervoer. a. te land. Hoofdzakelijk naar een
kant, de Engelsche, convergeerend, de natuurlijke hoof den verbindingswegen negeerend en geen samenbrenging
van productieplaatsen, markten en havens op het oog
hebbend, dankt het slechts 3270 mijlen lange spoorwegnet zijn plan aan de eischen van militaire bruikbaarheid voor de overheerschende natie. De maatschappijen
zijn meerendeels in handen van de groote Engelsche
lijnen, die daarvan het noodige misbruik maken. Door
hooge tarieven, die de Iersche dienst voor de oorlog ondanks zijn gebreken toch nog rendabeler dan de Engelsche
maken, wordt praktisch de obstructie der route-indeeling
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voor handel en industrie nog ernstig, ja zelfs preventief
verzwaard 1). Concurrentie van Iersche goederen op
buitenlandsche markten verhinderen of belemmeren
zij. Een systeem van (onwettige) differentieele tarieven
bevoordeelt volgens Paul Dubois den importeur zelfs
op de inlandsche markten. Industrie en mijnbouw 2)
ontmoeten in de toestand en de onverantwoordelijke
exploitatie der spoorwegen een der voornaamste hinderpalen voor een mogelijke ontwikkeling. b. tc water. Een,
overigens ook weer gebrekkig, systeem van 708 mijlen,
kanalen en gekanaliseerde rivieren, zou voor concurrentie met de spoorlijnen beschikbaar zijn, als niet
sommige dezer waterwegen door de spoorwegmaatschappijen zelf opgekocht, de meeste bijna of heelemaal niet
geexploiteerd waren en zoo goed als alle in een hachelijke staat van verwaarloozing verkeerden. c. ter zee. Het
zeevervoer is al eveneens ten nadeele van Ierland ingericht. Directe import in Ierland, het land der havens,
van overzeesche goederen door groote buitenlandsche
gtoomvaartlijnen bestaat niet. De pogingen der Cunard
Line, der Hamburg-Amerikalijn, na de aanknooping van
handelsbetrekkingen met de Vereenigde Staten als gevolg der tariefherziening aldaar, om Queenstown aan
te doen werden verijdeld. Voor Ierland bestemde goederen gaan eerst naar Engeland, om daar te worden overgeladen. Men begrijpt. dat deze kostbare en tijdroovende
gang van zaken iedere werkelijk levendige handel
onmogelijk maakt.
9. De praktische onmondigheid der katholieke meerderheid. Hoewel sinds O'Connell volledig geemancipeerd,
heeft deze nog steeds nagenoeg geen aandeel in de publieke betrekkingen, terwijl Trinity College, de beroemde zusteruniversiteit -van Oxford en Cambridge,
nagenoeg alle hoogere regeeringsposten, bijna al de voor1) Zoo is het voordeeliger goederen van Dublin naar Sligo, d.i. van
Oast- naar westkust, over Glasgow, dan over land te zenden.
2) Naar Castlecomer b. v., het centrUm der kolenmijnen van
Leinster, (118 mill. tons anthraciet) bestaat geen spoorlijn.
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naamste posities aan de verschillende Boards en Diensten, die under gezag van Dublin Castle staan, evenzoo
de rechtspraak, in handen der Protestantsche minderheid zijn en gehouden warden. Aileen de zeggingschap
over het plaatselijk bestuur is, hoewel eerst in 1898,
door de Local Government Act aan de laatste ontnomen.
10. In verband daarmede de toestand van het onderwijs, waarvoor pas in de laatste tijd, en dan nog zeer
ontoereikend, gezorgd is, dat althans tot voor zeer kort
en voor een .groot deel lijnrecht antinationaal was. Noch
de Iersche taal, noch de Iersche geschiedenis behoorden
tot de leervakken, en talrijk zijn de gevallen, waarin
een uitsluitend Engelsch-sprekend onderwijzer in het
Westen het eerste onderwijs moest mededeelen aan uitsluitend Iersch sprekende kleine kinderen. De onmogelijke methoden van het onderwijs werken er ijverig toe
mee, het ontstaan van een behoorlijk ontwikkelde bourgeoisie) welke blijkens de, vergeleken met de produceerende kiasse, al te groote aanwas der distributieve
kiasse gedurende de tweede helft der negentiende eeuw,
ook nog door andere oorzaken belemmerd wordt) te
voorkomen. Dublin Castle, de zetel der regeering, zal
uit de aard der zaak al het mogelijke doen om dit ontstaan van een ontwikkelde, Katholieke bourgeoisie te
verhi n_deren.
11. De anachronistische godsdienststrijd, die, in Engeland zelf afwezig, in Ulster tot een zoo hooge graad van
virulentie wordt aangewakkerd, dat men elders verscheiden eeuwen moet teruggaan, om dergelijke ongezonde toestanden aan te treffen.
Ik noemde hier eenige hoofdpunten, die ik een voor
een met cijfers, feiten en consequenties zou kunnen uitwerken tot een relaas van haast misdadig wanbeheer,
waarover menig Engelschman, als hij het kende en geloofde, versteld zou staan, die nu, vol trots over zijn
Engelschheid, geloof in de gemoeds- en geestesadel alter
Britten paart aan een volmaakte onwetendheid van
al wat er in de Britsche naam, en tot tastbaar Britsch

DE IERSCHE KWESTIE.

229

voordeel, aan de overkant van het smalle kanaal, aan
een hoogbegaafd en sympathiek cultuurvolk bedreven
wordt. Op grond van deze dingen is de stelling gerechtvaardigd, dat afgezien van het absolute recht op vrijheid, algezien van de erkenning daarvan tijdens de
oorlog, Engeland zijn factische rechten, zoo het daar
ooit een schijn van kon aanvoeren, sinds lang volledig
verspeeld heeft. Het is in ieder opzicht ongeschikt gebleken, om Ierland en het Iersche yolk te geven wat hull
toekomt, het heeft op ieder punt aan Ierland en het
Iersch y olk ontnomen wat zij rechtmatig bezaten. Het
kan misschien op sommige, meer verwijderde deelen
van het Rijk wijzen, om aan te toonen, dat het tot belangelooze en intelligente beheersching in staat is : de
toestand waarin Ierland, dat zelfs onder het zeer protestantsche klassebestuur van Grattan's Parliament een
periode van verrassende welvaart beleefde, onmiddellijk na het tot stand komen der Unie geraakt is, het
moeras, waarin het sindsdien meer en meer wegzonk,
de ontoereikendheid zelf , van de enkele goede maatregelen, die aan het Engelsche Parlement, na twee dozijn
dwangwetten en een Perpetual Crime Act zijn afgeperst, zij alle geven de feitelijke ondergrond en noodzaak aan de eischen, die het Iersche y olk met al de middelen, die het vinden kan, tracht door te zetten. Het verlangen naar staatkundige vrijheid is het rechtmatig verlangen van iedere onderdrukte natie. Het Iersche verlangen naar vrijheid is meer dan dat. Zelfbestuur, zeide
Campbell-Bannerman, is beter dan goed bestuur. Het
Britsche bestuur is een slecht bestuur. Nationaal vrijheidsverlangen kan soms een zuiver ideeele begeerte
tegen onmiddellijk voor de hand liggend voordeel in zijn.
In Ierland is zijn spoedige bevrediging noodzaak. Geen
Ier, en geen buitenlander, die de Iersche kwestie aandachtig in haar vele bronnen bestudeerd heeft, betwijfelt, dat van Engeland nooit een, enkel op het belang
van het Iersche y olk en de Iersche welvaart gericht bestuur te verwachten is. Waar zoo het ideeel verlangen
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naar vrijheid samenvalt met haar geestelijke en stoffelijke onmisbaarheid, is het een belangeloos buitenstaander
niet mogelijk onpartijdig te zijn. In de Iersche kwestie
onpartijdig zijn, is partijdig zijn voor Engeland. Wij
hebben het recht der Ieren onvoorwaardelijk te erkennen, en aan dit recht de gebeurtenissen te toetsen. De
vraag beantwoordend, wat bij de beschouwing der Iersche kwestie mijn uitgangspunt is, heb ik tevens de ondergrond aangeduid waarop de Iersche aanspraak berust.
Wij zullen nu zien, hoe die aanspraak zich in de geschiedenis van de laatste tijd geldig gemaakt heeft, en op
welke wijze zij zich tegenwoordig in Engeland en Ierland
tracht te verwerkelijken.

HOME RULE I.
Niet Engelands slecht bestuur, maar het feit van
Engelands bestuur zelf is de grootste grief der Ieren,
al is hij door het wanbewind oneindig verdiept. Vanat
het eerste oogenblik, waarop Engelsche troepen in Ierland landden, tot op deze dag heeft Ierland zich ononderbroken, en vaak met geweld, tegen het overheerschend
gezag veizet. VOOr 1800, d.w.z. voor de aanneming
der Uniewet door een met geld en titels omgekocht
Iersch Parlement, dat niet de overweldigende Katholieke
meerderheid, maar de kleine Protestantsche minderheid
van Engelsche origine ertegenwoordigde, droeg de Engelsche zorg voor Ierland het karakter van eenvoudige usurpatie. De titel, waarop Henry II zijn aanspraak tiestigde,
een schenking door Adriaan IV, die zijnerzijds zijn bevoegdheid ontleende aan de valsche interpretatie van een
waarschijnlijk everizeer valsche, in Adriaans eigen tijd al
fel bestreden donatie van Konstantijn aan Paus Sylvester,
is syntholisch voor alles wat op die „schenking" volgde.
Symbolisch is de bedriegelijke legaliseering der usurpatie door Grattan's verbasterd Parlement van 1800,
*N,
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die Uniewet, die Gladstone de zwartste schanddaad der
geschiedenis noemde en waarover hij — men zie het
derde deel van Morley's Life of Gladstone, blz. 309 —
in 1890 de meening uitsprak, dat het voor een Ier geen
moreel vergrijp is haar zedelijk gezag te ontkennen 1).
En steekt ook in die sinistere camouflage van Carsonisme,
de Better Government of Ireland Act van 1920, niet
een even groote dosis symboliek als in haar voorgangers ?
De Ieren hebben zich bij Adriaans gift en Pitts koop1) Het is karakteristiek voor de onwetendheid, waarmede Londen
de Iersche belangen pleegt te behandelen, dat zelfs een man als Gladstone een der beruchtste dwangperioden inleidde, zonder van de werkelijke toestand van Ierland ook maar behoorlijk op de hoogte te zijn,
en dat hij pas aan het einde van zijn loopbaan tot de ontdekking kvc am,
hoe de basis van het Engelsch gezag „an unredeemed blackguardism"
was. „Forster (de Chief Secretary der coercie) was quite mistaken at
that time. He told me that the lawlessness was caused by village ruffians,
and that if the Habeas Corpus Act were suspended he could lay his
hands on them all, put them into gaol, and end the whole business.
Why, it was absurd. The whole country was up, and well organised".
Is dit een stem uit het verleden of uit het heden ? Ziehier het andere
citaat : „I am bound to say that I did not know as much about the
way the Union was carried when I took up Home Rule as I came to
know afterwards. If I had mown as much I would have been more earnest and extreme. The union with Ireland has no moral force. It has the
force of law, no doubt, but it rests on no moral basis. Thatis the line which
I should always take, were I an Irischman (ik cursiveer). That is the
line which as an Englishman I take now". 1k wil hier niet alleen op
de voorafgaande onwetendheid wijzen. Hoeveel Engelsche staatslieden
zouden de moed hebben Gladstone het bovenstaande na te zeggen ?
Maar het karakteristieke voor het Engelsch beleid in Ierland wordt
daardoor te scherper.
1) Men kan in Edmund Spensers „A View of the present State of
Ireland" lezen, wat deze mannen, wier gruweldaden volgens Lecky
die van Alva en de Turken verre overtroffen, van land en y olk dier
dagen gemaakt hebben.
2) In elf jaren tijd werd de bevolking van Ierland van 1.466.000
door verdelging tot 616.000 teruggebracht. Nooit is het Iersche ras
zoo dicht dat lot genaderd, waarover de Times in de jaren van hongersnood en emigratie, (nog slechts ruim een halve eeuw geleden) jubelde :
„Weldra zal de Kelt even zeldzaam zijn aan de oevers van de Liffey
als de Indiaansche Roodhuid aan die van de Manhattan."
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acte — met de kosten der omkooping is eenige jaren
later het Iersche budget behoorlijk gedebiteerd ! —
niet neergelegd. Zoodat deze worsteling, die onder Henry
II met de bloedige geweldenarij van Strongbow en de
zijnen hewn', die onder Elizabeth van groote mom denaars als Mountjoy en Carew 1) zijn voortzetting kreeg,
die haar ongeevenaarde hoogtepunt bereikte onder den
nog feller moorddadigen maar uiterst godvreezenden
Olivier Cromwell 2), die van Ierland na Oranje's, Oranjevergeten, knevelvrede te Limerick gedurende een groot
deel der achttiende eeuw onder de Penal Laws een ontzettende gruwelkamer maakte, tot William Pitt haar
na Castlereagh's roekelooze en bloedige onderdrukking
van de opstand van 1798 door zijn Uniewet ten voordeele
van Engeland meende te kunnen beeindigen, deze worsteling, die zich, voorzoover het yolk niet in ellende neergeslagen lag, gedurende de eene periode door parlementaire, gedurende de andere door gewapende actie
of beide, over de geheele negentiende eeuw heeft uitgestrekt en thans heviger en verbitterder dan ooit gestr 'den wordt, nu ruim zevenhonderd jaar geduurd heeft. Men
moest over de eeuwenlange volharding, die tot in deze
tijd de Ieren, en de volkomen mislukking, die de onderwerpingspraktijken der Engelsche regeering kenmerkt,
dit overzicht hebben om de felheid der tegenwoordige
onafhankelijkheidsbeweging te kunnen doorvoelen. Men
moet daarna de ontwikkeling der Iersche kwestie in de
negentiende eeuw kennen, orn de onvermijdelijkheid
van alle vormen, die de strijd in zij n laatste stadium
heeft aangenomen, voldoende te kunnen begrijpen.
1k sprak daareven van parlementaire actie. Gedurende een groot deel der afgeloopen eeuw zagen vele
Ieren in haar het aangewezen middel tot het doel. Strijd
was ook deze actie ongetwijfeld. Wilder scenes dan
onder Parnell zijn er in het Engelsche Parlement tot
op de molestatie van den Belfast-Nationalist Devlin,
eenige tijd geleden, niet voorgevallen. Maar sloot de
zittingname van Iersche gekozenen in het Engelsche

DE IERSCHE KWESTIE.

233

Parlement erkenning der Uniewet niet in ? Om deze
kwestie te kunnen beoordeelen, moet men het doel der
leidende politici kennen. De voornaamste politieke figuren, die Ierland in de loop der vorige eeuw naar Westminster zond, Daniel O'Connell, die de eerste helft der
eeuw beheerschte, Isaac Butt, de zwakke vader der eigenlijke Home Rulebeweging, die het Lagerhuis door hoofsche
welsprekendheid van de nijpende hood der Ieren meende
te kunnen overtuigen, Charles Stewart Parnell, die gedurende een bepaald tijdperk van zijn leven een alleen
door die van O'Connell geevenaarde positie innam, de
eerste en de derde in het bijzonder, zagen in parlementaire actie een bruikbare, zoo niet de eenige methode,
om Engeland tot restitutie der legislatieve onafhankelijkheid te brengen. In schijn het gezag van het Parlement
erkennend, trachtten zij in werkelijkheid van de constitutioneele strijd gebruik te maken, om dat gezag metterdaad te doen verbreken. Ouder geworden is O'Connell
verslapt. Hoever hij echter gaan wou, toen hij in zijn
kracht was, toont ons zijn leuze : Repeal. Herroeping
der Uniewet van 1800 was het oogmerk, waarop hij zijn
leven lang zijn blikken gevestigd hield. Hij bereikte emancipatie, der Katholieken. Zijn. hoofddoel mistte hij. Maar
op de inhoud van zijn program komt het hier aan. Hij
wenschte een Iersche onafhankelijkheid, die met Engeland
alleen de band der kroongemeenschap zou overlaten.
Bij den stichter der Sinn Fein-beweging zullen wij later
deze gedachte terugvinden.
Parnell bleef duisterder. Hij was een politicus, die al
wat onmiddellijk bereikbaar was aanvaardde, en zijn ideaal voor Ierland althans in Londen verzweeg. Met Gladstone's Home Rule Ontwerp van 1886 1) verklaarde hij
zich tevreden. Voorloopig tevreden, ja, maar zeker niet
definitief bevredigd. Zijn haat voor de Engelschen was
1) Dit Home Rule voorstel kende Ierland een eigen tweekamerig
Parlement in Dublin toe. Ierland zou verder een eigen Exchequer
bezitten, het Rijk een jaarlijksche bijdrage van £ 4 millioen betalen
en geen vertegenwoordigers in Westminster hebben.
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opmerkelijk in een man, die meer van een Engelschman
dan van een Ier had. Zijn redevoeringen, vooral in Ierland, zijn er om aan te toonen, dat hij Gladstone's voorstellen nooit als doelpunt aanvaard had. In een rede te
Cork verklaarde hij, niet minder dan herstel van Grattan's
Parliament te kunnen eischen. Van hem is het woord,
dat niemand een grens kan stellen aan de opmarsch van
een natie. Zijn band met de Fenians, die hartstochtelijke
voorvechters van onafhankelijkheid en directe actie,
aan wier steun hij zelf toegai voor een voornaam deel zijn
positie te danken, zou zonder dat onmogelijk geweest
zijn 1). Niet in zijn parlementaire actie, in zijn persoon
stelden de Fenians vertrouwen. Noch uit O'Connell's,
noch uit Parnell's politiek derhalve mag men het bewijs
afleiden, dat de Ieren door hun deelname aan de wetgevende arbeid te Westminster afstand gedaan hadden
van het hoogste verlangen : dat naar volledige zelfbeschikking. Zelfs waar Parnell het aan Engelschen wou
doen gelooven, ik denk aan sommige zijner antwoorden voor de Parnell-commissie ten tijde van de Pigottvervalschingen — doet men wel hierin niets te zien,
dan een uiting van zijn praktisch opportunisme, dat
de kansen zijner partij niet door al te scherpe formuleeringen politiek compromitteeren wilde, ook waar zijn
intieme gedachten, over welke hij zich maar zelden of
nimmer uitte, hooger toppen bestegen.
Maar John Redmond dan ? Een leider zooals O'Connell
en Parnell leiders wareri, is Redmond nooit geweest.

1) Ziehier twee belangrijke citaten : We cannot ask for les sthan the
restitution of Grattan's Parliament, with its important privileges
and wide, far reaching constitution. We cannot, under the British
constitution, ask for more than the restitution of Grattan's Parliament.
But no man has a right to fix the boundary of a nation. No man has
a right to say „Thus far shalt thou go, and no further" and we
have never attempted to fix the ne plus ultra to the progress of Ireland's
nationhood, and we never shall". (Bede te Cork in 1885). „The Fenians,
I said, are the real Nationalist force in Ireland". „That is true", he
rejoined". (Barry O'Brien, Life of Parnell Vol. 2, Blz. 336).
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Hij had niets van een autokraat. Hij fungeerde na
de verzoening der Parnellieten en Anti-Parnellieten,
waarin, na Parnell's val om buitenpolitieke redenen,
zijn machtig instrument, de Iersche nationalistische partij
jaren lang verdeeld gebleven was — als voorzitter vat ' een
politieke groep, als uitvoerder van diens besluiten. Hij
was niet, als Parnell de Chief, maar de Chairman. Slechts
eenmaal heeft hij bij een groote gelegenheid eigenmachtig
en gcimproNiseerd gehandeld en dit optreden veroorzaakte, niet heelemaal door zijn schuld trouwens, het
einde -van zijn partij en van de politiek zijner partij : de
ondergang der Home Rule Beweging. Toen de Lords
Gladstone's tweede Home Rule Bill 1) in 1893 verworpen
hadden, en van Gladstone's opvolger, Lord Roseberry,
d.i. van de liberalen voorloopig niets te verwachten viel,
begon de invloed en de kracht der parlementaire partij
of te nemen. Niet alleen zij, maar de heele Iersche hevolking had haar eendracht verloren. Gladstone's verloochening van Parnell om uit het private levee in het politick
gesleepte redenen, de felle, verbitterde strijd, die vooral door de partijname van de Kerk tegen den gevallen
leider in Ierland zelf het yolk tot verdeeldheid bracht, de
ontgoocheling van 1893, die duidelijk beseffen deed, dat
van Engeland langs vredelievende weg niets verwacht
mocht worden, dat, Parnell's politieke geloofsbelij denis,
Engeland alleen door vrees en dwaiig tot concessies te
noopen was, hadden de aandacht van de parlementaire
partij afgevoerd en veel Ieren tot inkeer gebracht. Het
grootste deel van Redmoncls publieke loopbaan viel in de
tijd, toen in het Parlement de Iersche partij tot betrekkelijke kalmte gekomen was, Wen, niettegenstaande eenige
zeer nuttige wetten, die op speciale gebieden, o.a. plaat1) Ook Gladstone's tweede Home Rule Bill zoo Ierland een tweekamerig Parlenient gebracht hebben. De jaarlijksche bijdrage was
vervangen door de opbreligst der inkomende rechten. Ierland z( u in
Westminster 80 afgevaarcligclen zenden, met stemrecht uitsluitend
voor Rijksaangelegenheden. Evenals het vorige ontwerp kende dit
tweede den On&rkoning het recht van veto toe.
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selijk bestuur en landkoop, verbetering bedoelden, van de
politieke actie in Ierland zelf weinig tegemoetgezien werd
en de beste mannen des yolks bewegingen in het vaderland zelf begonnen, die het aanzien der partij slechts
ondermijnen konden. Stil werkende bewegingen deels, die
een belangrijke invloed op de vorming van de Iersche
geest verkregen, maar in Westminster, door Redmond,
conservatief in hart en nieren, nimmer op hun werkelijke waarde geschat werden. Daar bled de nationalistische partij met geduld het oogenblik afwachten, waarop,
in 1910, 17 jaar na Gladstone's tweede voorstel, de liberale partij, die in 1905 een te groote meerderheid behaalde
om de Iersche stemmen voor Naar politiek te behoeven,
Asquith, die in 1906 Sir Henry Cambell-Bannerman opge
volgd was, zijn overwicht ten gevolge van een verkiezing
z056 verminderd zag, dat hij zonder Redmond en de
zijnen zijn positie niet had kunnen handhaven. Iersche
bevrediging was een der inzetten van de strijd geweest.
De uitslag der stemming maakte nakoming der verbintenis onvermijdelijk. De billij kheid vereischt, hieraan
toe te voegen dat Asquith, door Iersche bevrediging in
zijn program op te nemen, ongetwijfeld een deel zijner
stemmen verloren had.
Stephen Gwynn, een bekend publicist, Redmonds
vriend en medeafgevaardigde, ontkent het in zijn boek
over diens laatste jaren niet, dat Redmond door de tijd
zijn aanraking met het Iersche y olk, wat daarin woelde
en streefde, verloren had. Parnell's houding van isolatie
in Londen hield hij vol, maar Loch was hij min of meer
verwestminsterd. In tegenstelling tot Parnell geloofde hij
te veel in de praktische waarde ook van liberale toezeggingen. Hij was de eerste Iersche leider, die in het Lagerhuis onomwonden mededeelde, dat hij Ierland in het
Britsche Rijk, waaraan hij een groote wereldfunctie
toekende, een werkzaam deel wenschte. Uiterst onpolitieke verklaring. Maar Redmond was dan ook in geenen
deele een greet politicus. Toen Asquith' Home Rule
Bill, na zijn derde aanneming in het Lagerhuis in gevolge
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de Parliament Act wet geworden was, en de toekomst
van Home Rule verzekerd scheen, kon Redmond voor het
laatst de Iersche menigte meekrijgen. Veel enthousiasme
was er niet. Dreigende stemmen gingen op. Een cede van
Padraic Pearse, den lateren 'eider van de Easter Rising,
van 1916, was rondom een zeer voorwaardelijke, voorloopige aanvaarding, een ernstige, zelfs dreigende waarschuwing, voor het geval de parlementairen wederom
misleid zouden blijken 1).
De oorlog, zegt men gewoonlijk, kwam tusschenbeide. Geheel juist is dit niet. Reeds voor Augustus
1914 was het duidelijk, dat de zaak slecht stond.
Ulster, onverdraagzaani Unionist, als immer voorheen gebeten op de gedachte van uit Katholiek
Dublin bestuurd te zullen worden, had al lang getoond
met steun der Engelsche Tories de liberale eenheidsplannen te willen dwarsboomen, en evenzoo had het
hberale kabinet al voldoende aanwijzingen gegeven,
dat het voor de aandrang der tegenpartij, die openlijk
verzet organiseerde, bevreesd was. Zoowel in Ulster als
in Zuid-Ierland — waar ik over Zuid-Ierland, in tegenstelling tot Noord-Ierland of Ulster spreek, bedoel ik
geheel West-, Oost-, en Zuid-Ierland — was men druk
in de weer overal vrijwilligerscorpsen te wapenen en te
1) „There are two sections of us — one that would be content to
remain under the British Government in our own land, another that
never paid, rind never will pay, homage to the King of England. I
am of the latter, and everyone knows it. But I should think myself
a traitor to my country if I did not answer the summons to this gathering.
for it is clear to me that the Bill which we support to day will be for
the good of Ireland and that we shall be stronger with it than without
it. I am not accepting the Bill in advance. We may have to refuse it.
We are here only to say that the voice of Ireland must be listened to
henceforward. Let us unite and win a good Act from the British I
think it can be done. But if we are tricked this time, there is a party
in Ireland, and I am one of them, that will advise the Gael to have no
counsel of dealings with the Gall (de vreemdeling) for ever again, but
to answer them henceforward with the strong hand and the sword's
edge. Let the Gall understand that if we are cheated once more there
will be red war in Ireland.
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oefenen. De toestand daar was dus al heel precair, toen
Redmond in de beroemde zomervergadering van het
Parlement, na de Engelsche oorlogsverklaring, door
zonder eenige ruggespraak botweg Ierlands loyale steun
voor de bestraffing van Duitschlands contractbreuk
jegens Belgie toe te zeggen, aan het Engelsche kabinet
de gelegenheid opende, om zonder oogenblikkelijke straf
de Iersche zaak, zoogenaamd ter wille van de heilige
eenheid, aan de reactie en Sir Edward Carson te verraden. Parnell, die, anders dan Redmond, voor zulk
autokratisch optreden de machtspositie bezat, zou zulk
een lout nooit begaan hebben. Op een oogenblik, waarop
Ierland de unieke mogelijkheid gegeven werd, eensvooral
het angstig gezag der overheerschers in ruil van zijn steun
tot ver-dragende concessies te brengen, verleidde Redmonds enthousiasme voor het Britsche Rijk hem er toe,
te vergeten, dat hij voor geen andere zaak dan de Iersche
en uitsluitend voor haar, in Westminster stond. De eerste
maal, dat Terland aan Engeland een eisch kon stellen,
verkwanselde hij die kans, vol goede trouw en met de
edelste bedoelingen, voor een waardelooze dank, die
spoedig ondank werd.
Anderen waren slimmer dan hij. Zij wenschten tot
het laatste hun vijandschap of hun wantrouwen door
te voeren. Aan de eene zijde deed het War Office onder
Kitchener, een der meest overschatte menschen der
eeuw, al het mogelijke om Zuid-Ierland, nadat het zich
eenmaal had overgeleverd, te prikkelen en te hinderen.
Aan de andere zijde liet Carson, Ulsters bij al zijn fanatisme scherp politieke leider, geen gelegenheid voorbijgaan om, te verklaren, dat Ulster voor eigen zaak tot de
tanden gewapend zou blijven, en er niet aan dacht ten
Rijksbehoeve zijn weerbaarheid te verzwakken. Het
gevolg was voor Ulster en de Tories de concessie, dat
de Home Rulewet niet ten uitvoer gelegd zou worden
voor de teekening van het laatste vredesverdrag ; voor
Carson persoonlijk, zijn opneming in het oorlogskabinet,
waarin hij, met zijn vrienden Bonar Law en Smith (den
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tegenwoordigen minister van justi l ie Lord Birkenhead)
de oorlog voor het zelfbeschikkingsrecht van kleine naties
zou voeren ; voor Redmond en de zijnen de schokkende
erkentenis, dat hij zich zelf door zijn misstap tot een
volslagen onmacht gedoemd had ; voor Zuid-Ierland
de onmiddellijke verslapping der geestdrift in dat deel
der bevolking, dat zich door een stemming van dankbaarheid voor het nu opgeschorte Home Rule had
laten meeslepen, en de plot gelinge, felle verscherping
van het strijdbaar onafhankelijkheidsverlangen in dat
andere deel der bevolking, dat van de aanvang of zijn
berusting bij het ontwerp als een laatste concessie aan het
beginsel van parlementaire actie, als streng voorwaardelijk beschouwd wenschte te zien.
Het feitelijk resultaat van al die verscherpende factoren was het optreden van Sir Roger Casement, dien
velen als een der edelste Iersche patriotten achten, en
de Paaschopstand van 1916 in Dublin, welke, op zich zelf
noodzakelijkerwijs mislukt, nochtans aan de geheele
Iersche kwestie een andere richting gegeven heeft. Voor
Redmond, bleek al gauw, was daarin geen plaats. Redmond had zich zelf overleefd. De Irish Convention -van
1917—'18, wier week het was verzoeningsplannen te
ontwerpen en wier rapporten Lloyd George naast zich
neerlegde, om, in stede van constructieve voorstellen,
conscriptie voor Ierland door te drijven, was de laatste
otficieele gebeurtenis, waaraan Redmond deelnam. Zij was
een mislukking. Ulster bleef onwillig en Sinn Fein onthield
zich. Hij stierf kort daarna. Naarmate Redmond zich, als
leider van een nationalistische partij, die zich uiterlijk
als in Londen te gast gedroeg, sterker deelgenoot van
Westminster ging voelen, had hij juist tegen dat zelfde
Westminster zijn weermacht verzwakt. Men was niet bang
voor hem. Het is moeilijk uit te maken, wat er van de
Iersche kwestie geworden ware, had Parnell in 1914
het woord gevoerd. Dat de geheele situatie een gansch
ander karakter gedragen zou hebben, vloeit uit de persoonlijkheid van den grooten leider voort.
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De mislukking van Redmonds optreden in 1914 beteekende de ondergang der nationalistische partij. Deze
kwam in 1918 slechts met enkele leden uit de verkiezingsstrijd te voorschijn. Zij beteekende, en daarom was het
noodig bij haar stil te staan, in de tweede en voornaamste
plaats de ondergang der Home Rulegedachte en de
ongeevenaard snelle opkomst der Onafhankelijkheidsbeweging in Ierland zelf. Het fatale lot der Home Rulewet, Engelands behandeling van den rebel Carson, het
fusilleeren van de patriotten van 1916, de geheele serie
trouweloosheden tegenover Ierland en zich zelf, waarmede
de liberale partij van Asquith als door de werking eener
goddelijke gerechtigheid aan haar eigen macht en invloed
voor vele jaren, misschien voor altijd, een eind maakte,
hadden in Ierland alle geloof in een verband met Engeland, als Home Rule bewaard zou hebben, vernietigd,
en de groote meerderheid des yolks tot een zoo eendrachtig besef van de noodzaak eener scherpe onafhankelijkheidspolitiek gebracht, dat de zelfde verkiezing, die aan
Redmonds partij een eind maakte, aan een hervormd
Sinn Fein met een sterke meerderheid van 70 % de
leidende macht over Zuid Ierland gaf.

(Slot volgt).

GEDICHT EN
VAN

WILLEM DE MERODE.

LIEDJE.

't Zal eenmaal door mijn liederen slaan
Alsof, een lentemorgen,
De vogelen al te zingen gaan
In lucht en loof verborgen.
Dat kwinkt en kwettert frank en frisch
Nabij en ver verdoken.
Dat komt omdat het voorjaar is
In bloesems uitgebroken.
De guile gele boterbloem,
De milde madelieven
Staan druk omkringeld door 't gezoem
Van drieste honingdieven.
De lucht hangt vol van vochte geur.
De weide drijft van roken.
Dat komt omdat het voorjaar is
In bloesems uitgebroken.
Wat bloeit en bladert, pluist en pluimt
In weiden en langs wallen,
Is nu aan zon en goedgeluimd
Plagenden wind vervallen.

0.
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Er is geen groeiseltje in 't gras,
Dat zij niet koestrend strooken,
Nu 't voorjaar zoo verrukklijk ras
In bloei is uitgebroken.
Wat was mijn leven zonder Zon,
Die blaken komt en blinden.
0, dat ik voor U zingen kon
De liederen der beminden
Maar 't zAl nu door mijn liederen slaan.
Voorgoed en onverbroken.
Dat heeft de zengende Zon gedaan
Nu 't voorjaar is ontloken.

ZOMERMORGEN.

De grijze schemering wordt violet.
Het teeder peerse waas wil geel verbleeken.
Er zweeft een fijne dauw van 't bloemenbed.
De voile hooggestamde rozen leeken.
Van heesters met hun groenverlakte blaan
Ruischt wind bijwijlen zware buien droppen.
Ter weerszij van de bronzen olmenlaan
Regent het stadig uit de hooge toppen.
't Wordt lichter ! als een adem van verlangen
Wolkt zienderoogen alle wasem weg.
De zuivre witte windebekers hangen
Zacht schommelend te drogen in de heg.
De koele wind vangt zoeler aan te waaien,
En vleugelt sneller over 't klein gazon,
Om vluchtig door de rozenbosch te zwaaien
En breedgewiekt te vliegen tot de zon.

OCTOBER.

October met uw donkerblauwe dagen
Uw koesterende warm.te en koelend licht.
't Hart kan uw heerlijkheid haast niet meer dragen.
Gij zijt to schoon voor ons verweend gezicht.
0, tranen kunnen onze ziel niet zuivren,
Zij maken ons ellendig en zoo zwak,
Dat wij bang voor uw milde weelde huivren,
Als uw wit licht in stille kleuren brak.
Gij hangt de weeke bleekten uwer misten
Verdoezelend langs bosch en bonte baan,
Dat niet de ziel door aardes schoone listen
Zich laat verhindren om tot God te gaan.
Aarde, zoo hartelijk en troostend teeder,
Moederlijk bij Octobers avondval
Ziel zag God vluchtig, wanneer komt Hij weder ?
Het schemert, wanneer dat Hij komen zal ?
De avond staat rood ontloken in het westen,
De lichte wind wordt wakker in den oost,
0, ziel uw beemden bloeien ook ten leste.
Uw rozelaar staat bloedend overbloosd.
God zal den dauw van zijn gena doen vloeien,
Dat de eglantier hem met zijn geur verrukt.
Ziel 't is October ! haast u dan te bloeien
Berst uit in bloei, ziel, want God komt en plukt.

LEESTAFEL.

Middeleeuwsche amoureuze liedekens gekozen en bewerkt
door Arnold van Lottum. Blaricum. Uitg. Mij. de Waelburgh.
Een klein bundeltje met wat naieve liedjes, sommige meer bekend,
andere minder. Het lezen van zulke dichten is voor de ziel een spel,
een spel zonder inspanning als het kijken naar het fladderen van
vlinders.
Vreugd en deugd mijn hart verheugt,
Nochtans zoo moet ik treuren.
Troost mij, lief, als gij wel meugt
en laat mij troost gebeuren !
Zoete lief Uw klaar aanschijn
dat verheugt het harte mijn.
Liefde te dragen, het is geen pijn
als liefde met liefde beloond mag zijn.
B. DE H.
A. van Collem. Nieuwe Liederen der Gemeenschap.
Bussum. C. A. J. van Dishoeck.
Het begrip van het Communisme heeft zich bij van C. verbreed.
Het is geen politiek begrip meer, maar een universeel begrip en beduidt een ziels-gemeenschap als waarvan het Schillersche woord zingt :
Seid umschlungen Millionen. Het lag in van C's. natuur om te komen
tot deze pantheistisch-religieus-extatische menschheidsverheerlijking
die geen verband meer houdt met een arbeiderspartij of met het gruwzaam politiek avontuur in Rusland. Niet dat aan den politieken zin
des begrips geen herinneringen meer over zijn in deze liederen, maar
deze wordt toch omlaag gelaten door de geestelijk-ideeele gedachteen liefdesvlucht.
De groote Communist van het heelal
Zijt gij o wind, die met uw hoogen klank
in onze arme hoofden hebt geblazen,
En ziet, wij staan doorwaaid van zaligheid,
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Gij zijt tot onze hoofden ingegaan,
Uw scherpe kreet, uw machtig geel geluid
Uw steigerende schuimend sterke stoot,
De voile rythmen van uw wijd orkest,
En ziet, het zingen werd in ons geboren ......
Wij zien elkander aan, en 0 gij zwevende
Wij zijn elkaars gelijken duizendmaal,
En duizend maal verschillend, en in ons
In alien onzer, is uw stem, o wind
Zooals in ieder ding van het heelal.

De versvloed van van C. verzwakt nergens. Deze dichter werpt
zijn woordenreeksen zingend in de lucht ; zijn gedicht is als een spraak
die opwelt en voortschrijdt — en toch niet het euvel der overladenheid heeft. Het is de rijke verbeelding, maar vooral de innerlijke drijfkracht die dit wonder voortbrengt ; er zijn zeer vele zeer prachtige
regels in deze verzen en konventioneele of geforceerde of van anderen
nagedane partijen zijn er niet. De wind is het ondetwerp van een groot
aantal dezer liederen, en hij wordt niet maar bezongen doch zingt
zelf mee in van C's woorden :
De muzikant, die het heelal ontstijgt,
De fluisteraar, de ziel, de melodist,
De waaiende wiens eeuwig lijf bevracht
Is, met de geuren en de klanken en
De kleuren en de dampen van den aether ......
Luister naar deze regels (in een ochtend) :
Zachte gebondenheid is in de lucht,
En ergens uit een diepe wereld heft
Een haan de roode kraaltjes van zijn kreet
Luid pralende den hoogen ochtend in.
De aarde ligt als een tevredene ......
of :
Liefde is de onrust van het rusten,
Het bewuste van het onbewuste,
In de liefde die zichzelf herkent
Ruischen aarde, zee en firmament.
of :
lk ben het Communisme, ben het wapen
Waarmee de mensch zichzelve overwint,
Ik zal den kleinste uit het stof oprapen
En maken tot een zingend menschenkind.
B.

DE

H.

LEESTAFEL.

247

De nieuwe Europeesche geest in kunst en letteren door
Dirk Coster, Paul Colin, Dr. F. M. Huebner, Douglas Goldring en Romano Guarnieri. N. V. Uitg. Mij. van Loghum
Slaterus & Visser. Arnhem.
Dit geschrift dat in kort bestek een begrip wil geven van wat in
ale nieuwe letterkunde omgaat, bevredigt toch (kan het ook anders ?)
den lezer slechts ten deele. Er is een te groot verschil tusschen de
schrijvers, zooals te vaak bij dergelijke samenwerkingen het geval is,
en waardoor de eenheid van het boek schade lijdt. Het boekje had
wellicht anders inoeten opgezet zijn en om een centrale gedachte gegroepeerd bij wijze eener enquete in de nieuwste litteratuur. Zoo
had de verwachting eener vernieuwing der menschheid als centrale
gedachte kunnen gelden en uitgevorscht worden hoe zich de huidige
litteratuur daartegenover verhoudt. Is zij pessimistisch of door een
nieuwe verwachting bezield ? en op welke wijze blijkt deze in gedicht,
romanwerk, essay, wijsgeerig geschrift van den laatsten tijd ? Is er
een nieuw idealisme in de tegenwoordige litteraire kunst te onderkennen ? Misschien ware ook zulk opzet eenzijdig, toch zou dan „de
nieuwe Europeesche geest in kunst en letteren" dieper zijn toegelicht
dan bijv. door Paul Colin geschiedt die eenvoudig weg het pacifism
daarvoor houdt en de tegenwoordige litteratuur beoordeelt, zonder
de minste waardeering voor iets anders, of door Huebner die het
expressionisme als inbegrip van den niettwen geest opvat. Vooral
het artikel van Colin is propagandistisch zonder dat zich daarin een
dieper begrip van Leven of litteratuur verraadt.
Veel rustiger en van letterkundig begrip getuigend is het gedeelte
dat door Dirk Coster bewerkt is. Ook hier een zeer bepaalde en persoonlijke blik op de letterkunde ; wie den heer C. kennen verwachten
ook niet anders ; maar tevens een breedte die bij Colin ten eenenmale
ontbreekt. Coster heeft zijn taak niet klein willen opvatten als chroniqueur der litteratuur, maar is daardoor te breed geworden en moest
dientengevolge voorbijgaan aan letterkundige werken en tendenties
die in het schema, zooals hij het had opgezet, niet konden ontbreken.
Zoo is hier het onvolledige een bezwaar dat bij den lezer weegt. Het
komt mij voor dat de schr. zijn taak verlicht had door de Nieuwe
Gids-beweging en wat daaraan voorafgaat niet meer dan in kernrakende definities vast te leggen, om zich vervolgens geheel te wijden
aan hetgeen van een nieuwere wereldvisie in de latere letterkunde
blijkt, aldus zich bepalend tot een oordeelend onderzoek van het
geestelijk gehalte der litteratuur in het laatste tijdvak bij jongere
en oudere schrijvers. Dat Costers oordeel steeds aannemelijk is en nooit
aan onze letterkundige figuren te kort doet, zullen velen niet toegeven ; maar wel verdient hij de eer van het recht der geestelijke
aanschouwing als hoofdwaarde ook in de letterkunde te hebben ver-
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kondigd. Hoe verre de theorie van de kunst om de kunst achter ons
ligt blijkt den lezer van deze litteratuurbeschouwing. Ten slotte is
de kunst belangrijk om haar innerlijke waarde de schoonheid is
om de waarheid. Leven, wereld, werkelijkheid groot te zien is de wezenlijke eigenschap van den kunstenaar. Dat Coster met alien gloed van
zijn woord voor deze waarheid opkomt, wekt onze groote instemming,
ook al onderschrijven wij niet elk vonnis door hem geveld.
De beteekenis van het geheele werk, zooals het voor ons ligt is die
eener kennismaking met tegenwoordige bewegingen, waarvan men
toch nog niet helder zien kan waarheen zij Leiden. Wij kunnen dit
geschrift het best waardeeren, wanneer wij daarin een schets zien als
noodigen voorarbeid voor een werk dat thans kan verricht worden
en waarvan wij de leiding gaarne aan den heer Coster toevertrouwen.
Wij hopen dat het in een lateren druk zal worden omgewerkt, gekon
centreerd en tot grooter eenheid gebracht. Want zulke levende, uit
den tijd zelf voortwellende geschiedschrijving, is van beteekenis voor
B. DE H.
het internationale geestelijke leven.
Dr. E. B. Kielstra. De Vestiging van het Nederlandsche
gezag in den Indischen Archipel. Volksuniversiteitsbibliotheek, N°. 5. Haarlem. De Erven F. Bohn, 1920.
Geen boekje over de Indische geschiedenis heeft de schrijver willen
geven, doch een overzicht van de wijze, waarop ons Indische rijk is
ontstaan en van de redenen, die tot onze vestiging in verschiliende
streken van den Indischen archipel hebben geleid. Niet voor geschiedvorschers schreef hij dit werkje, maar voor leeken wier belangstelling
moet worden gewekt.
Deze getuigenis maakte alle beschouwingen overbodig omtrent de
eischen, aan een historisch werkje over Indie te stellen en omtrent
het standpunt, dat een , koloniale geschiedschrijver thans bij voorkeur
zal hebben in te nemen. Niet het opsporen van oorzakelijken samenhang der verhoudingen of van de wisselwerking tusschen personen
en gebeurtenissen, noch een zoeken naar regelmatigheid in opvoiging
der verschijnselen, noch de uiteenzetting van den sociaal-psychischen
invloed op het historische evolutievraagstuk in de kolonien wordt
door den schrijver beoogd. Hij is in hoofdzaak refereerend en vermijdt
zelfs zooveel mogelijk het noemen van personen, zoodat men kan
nalaten dit boekje op te slaan bij het zoeken naar een karakteristiek
der koloniale figuren.
Doch het spreekt van zelf, dat bij het overzichteliik weergeven der
koloniale historische gebeurtenissen in een voor velen leesbaar boekje
twee dingen niet konden worden vermeden, te weten de oorzaken
en de gevolgen van ons optreden in den Indischen archipel bij
de vestiging van ons gezag. Voor de beschrijving en de uiteenzet-
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ting van deze factoren had de commissie van redactie voor de
Volksuniversiteitsbibliotheek moeielijk een beter auteur kunnen vinden
dan den schrijver van Indiscli Nederland (1910) en De Indische
Archipel (1917), wiens leven grootendeels is gewijd geweest aan de
koloniale geschiedschrijving in den hoogerbedoelden zin, en die nog
vOOr zijn overlijden in Juni van dit jaar het werkje in druk gereed
mocht zien.
Hij had zijn taak zOO kunnen opvatten, dat hij chronologisch de
voornaamste gebeurtenissen met betrekking tot de vestiging van
ons gezag in de drie eeuwen van onzen kolonialen arbeid had beschreven, doch hij heeft dat niet gedaan en in aanslhiting bij `zijn
hooger genoeinde studien naast een kort algemeen overzicht een territoriale indeeling van de stof gemaakt, die het gemis aan een register
op het werkje niet zoo doet gevoelen als bij de andere werkwijze het
geval zou zijn geweest.
Het schijnt een knap stuk werk te zijn in vijftig bladzijdjes een overzicht van onze geheele koloniale geschiedenis te geven en daarnaast in korte hoofdstukjes in een twaalftal Indische gebiedsdeelen de
vestiging van ons gezag te schetsen het schijnt niet weinig moeielijk
in wederom vijftig pagina's de uitbreiding van ons gezag op Java en
in twintig ons geheele optreden in Atjeh weer te geven. Toch slaagde
de schrijver in het volbrengen van die opdracht en als a nhangsel
volgt dan nog een hoofdstukje over de verloren kolonien : Formosa,
Ceylon, Malakka en de Kaapkolonie.
Zoo is dit boekje geworden, wat het wilde zijn in overeenstemming
met de bedoeling van de reeks geschriften, waartoe het behoort: een
goede orienteering op het geschiedkundige terrein in NederlandschIndie, een populaire inleiding tot de wetenschappelijke Indische geschiedschrijving en een plei + voor des schrijvers opvatting omtrent
het „gelukkig imperialisme", dat de uitbreiding vau ons gezag in den
lndischen archipel kenmerkt
J. C. VAN EERDE.

Dr. G. Hoist. Electrische Lichtbronnen en hare Eigenschappen. Volksuniversiteitsbibliotheek, N°. 4. Haarlem.
De Erven F. Bohn, 1920.
De deeltjes van deze Bibliotheek zijn zeer verschillend van aard.
Bij sommige wordt getracht een overzicht te geven van een geheele
wetenschap met de bedoeling personen, die geheel onbekend met die
wetenschap zijn, althans eenig denkbeeld te geven van de daarin behandelde stof. Van dien aard is b. v. het boekje van Prof. Mr. J.
van Kan „Inleiding tot de Rechtswetenschap". Uit den aard der
zaak kunnen dan siechts enkele grepen gedaan worden uit het reusachtige gebied dat door die wetenschap wordt bestreken. Bij het boekje
van Dr. Hoist is dit niet het geval. Het onderwerp „Electrische Licht-
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bronnen" is niet zoo uitgebreid, of hier kon meer naar volledigheid
gestreefd worden, waarbij echter in het oog moest gehouden worden
dat praktische informatie meer op den voorgrond moest staan dan
wetenschappelijke beschouwingen. Aan niemand kon dit beter zijn
toevertrouwd dan aan Dr. Hoist, die vele jaren in het Laboratorium
van Philips-gloeilampenfabriek is werkzaam geweest en er belangrijke
onderzoekingen heeft verricht. Het boekje voldoet geheei aan wat
men er onder die omstandigheden van mocht wenschen en verwachten.
W.

Grieksch Woordenboek door Dr. F. Muller Jan., Hoogleeraar aan de Universiteit van Amsterdam. Bij J. B. Wolters'
U. M. — Groningen, Den Haag. Prijs : f 13.90.
De leestafel van On-e Eeuw schijnt ter nauwernood de juiste plaats
om een lexicon, het7ij als schoolboek het-ij als wetenschappelijk werk
te bespreken. Noch de praktische bruikbaarheid, noch de taalkundige
betroiwbaarheid kunnen, -onder op ongewenschte wij-e vakgeleerdheid — en dat nog wel Grieksche — in het debat te brengen,
in zulk eene korte aankondiging worden overwogen. Toch kan ik mij
het genoegen niet ontzeggen een paar regels te schrijven ten einde de
aandacht ook van hen die niet meer elken dag Grieksch lezen op het
werk van den Heer Muller te vestigen. Vooreerst, omdat dit woordenbock rich van vele zijner confraters onderscheidt door zijne zelfstandigheid. Maar al te zeer pleegt door de schriivers of bewerkers
van Lexica het materiaal van hun voorgangers zonder veel controle
te worden overgenomen, ook wel in die richting vermeerderd dat
achter het Grieksche woord een bonte reeks vertallingen wordt aangeboden, die den jongen gebruiker soms den indruk moet geven dat
per slot van rekening een woord als logos b.v. alles wel kan beteekenen
en dat hij nu maar moet zoeken, welke vertaling hem in het Grieksche
stuk waarmee hij zich bezig houdt of afpijnigt — het beste past.
Dit nu is door den zeer stoeren arbeid van Prof. Muller in zijn woordenboek vez meden. „Niet een Brij van beteekenissen — zoo schrijft
hij op blz. IX van zijn voorrede wilde ik opdisschen, waarin men
op den tast rondploetert, tot men ergens een wankel steunpunt meent
gevonden te hebben opschrikkend met een „halt hier is het," maar
een reeks zorgvuldig gekozen beteekenissen, hoofdpunten waarover
het woord zijn verschillende levensdraden heenspant."
Wie naar 7ulk eene behandeling streeft, schrijft in den vorm van
een lexicon geschiedenis, hij maakt de „doode" taal levend en geeft,
zij het ook vaak onvoliedig en niet zelden onzeker — immers het
materiaal waarover wij hier beschikken is beperkt ! — inzicht „op
dien langen weg, de ontwikkeling van menschelijk denken en men-
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schelijk voelen tusschen die verruiinend hooge punten in, hier Homerus,
ginds aan het einde het N. T."
Om dat doel althans ten deele te bereiken heeft de schrijver zich
niet geringe moeite gettoost. Den „Iangen weg" heeft hij zelfstandig
nog eens afgelegd. Wel bewust, hoezeer de woorden in eene taal
nttanceering ondergaan door de omgeving waarin zij gebruikt worden,
heeft hij zorgvuldig de schrijversplaatsen die ter toelichting van de
woordbeteekenissen dienstig schenen uitgezocht — of nagezocht — en
overwogen. Zoo kan zijn woordenboek uitnemenden dienst bewijzen
indien de leeraar zijn leerlingen door gezamenlijk gebruik aanwijst,
hoe men een lexicon behoort te raadplegen en waartoe het dient :
niet slechts als hulpmiddel bij het vettalen, maar als leiddraad tot
de boeiende geschiedenis eener taal.
Maar ook nog om een andere reden verdient de verschijning van
dit woordenboek de aandacht van belangstellenden : de bewerking
zelve is een symptoom van een nieuwen tijd. „Doorloopend" zoo schrijft
de Heer Muller, „heb ik getracht ieder artikel te geven als een taalpraeparaat, een klein stukje taalleven in doorsnede. De vOOrgeschieden is
van het woord, voor het binnen ons gezichtsveld, de Grieksche taal,
treedt, moest kort behandeld warden, de etymologie volgt dus op het
lemma zelf...... Die taalkundige inleiding nu bestemde ik voor den
student of ook den leeraar, in verreweg de meeste gevallen niet voor
de gymnasiast."
Ik kan niet ontkennen, dat aan deze wijze van bewerking zekere
bezwaren zijn verbonden. Vele — en dikwijls de belangrijkste artikels
worden op die wijze bezwaard met eene inleiding die de leerling wel
is waar wordt geacht over te zullen slaan, maar die, indien hij er
in gluurt, of door een op „linquistiek" al te belusten leeraar er in wordt
ingewijd, hem op hopelooze wijze zullen verwarren. Ook zullen meer
der zake kundigen dan ik ben, allicht in deze — zeer ineengedrongen
etymologische aanwijzingen zeker veel vinden dat nog in vrij hooge
mate problematisch is. Intusschen dat weet ook de geleerde schrijver
zelf wel. Het gold hier eene proefneming en in ieder geval is de moed
en de zorgvuldigheid te prijzen met welke hier die proef is ondernomen.
K. K.
H. Bavinck. Bijbelsche en Religieuze Psychologie. Kampen. J. H. Kok, 1920.
Een boek van Bavinck is altijd lezenswaardig. Al ware het alleen
om ons opnieuw te toonen, dat de verchillen tusschen Gereformeerden en andere Protestanten niet zOO fundamenteel behoeven
te zijn, als somtijds wordt beweerd. Men zie bijv. uitingen als deze
(p. 13) : „De H. S. Levert geen populaire of wetenschappelijke psychologic, evenmin als zij ons een schets aau de hand duet van geschie-

252

LEESTAFEL.

denis, aardrijkskunde, sterrenkunde, ldndbot.wkunde enz." En iets
verder : „Voor een tekstenrol of wetenschappelijk handboek is zij
niet geschikt noch bestemd." Gulden woorden voorzeker, die wij
van harte hopen dat gelezen en ernstig overdacht zullen worden in
den kring, waarvoor dit boek allereerst was bestemd (het Gerefor
meerd Schoolverband). Van even groote ruimheid en onbevangenheid
van blik getuigen de beschouwingen over godsdienstige opvoeding
en de behandeling van kinderen. 1k denk aan de verdediging van de
blijheid in kin deren, aan het bestrij den van een vroegtij dig opdringen
van zondebesef, aan het waardeeren van het goede ook in tegenstanders
(Rousseau, Basedow, Pestalozzi). Onwillekeurig denkt men hierbij
aan wat Gunning in zijn opstel over Christelijke opvoeding (Verz.
Opstellen, I, p. 115) over de verhouding van deze tot de „ongeloovige
wetenschap" heeft gezegd. Ook de ruiterliike erkenning „dat velen
in hun later leven getuigen, dat de godsdienstige opvoeding in huis
of op school hen juist van den godsdienst afkeerig heeft gemaakt"
(p. 207) stemt tot dankbaarheid. Want hoe droevig dit feit zelf ook
zij, het onomwonden erkennen ervan is de eerste en noodzakelijke
stap tot verbetering.
Wanneer ik nu, ondanks dit en zoo veel meer dat in dit boek te
roemen valt, mij omtrent het geheel onvoldaan moet verklaren dan
komt dit hoofdzakelijk doordat het boek niet biedt wat ik afgaande
op den titel had hoopen te vinden : Een Bijbelsche Psychologie.
Want hoe waar het ook zij dat de Bijbel geen psychologisch handboek is, tot de psychologie staat hij toch in andere betrekking dan
tot bijkans alle andere wetenschappen, omdat hij in de levensvolheid
en levensgetrouwheid van de daarin geteekende karakters en personen
een psychologisch materiaal bezit, zOO rijk als nauwelijks 66n andere
bron. Dat materiaal te verwerken met de gegevens der moderne psychologie, die gelukkig niet meer de physiologische psychologie is van een
menschenleeftijd terug, is een uiterst moeilijke, een uiterst dankbare
en een dringend noodzakelijke taak. Natuurlijk moet men dan niet
bij de „algemeene psychologie" blijven, maar op de wij7e der „differentieele psychologie", de karakters en typen, die de Bijbel ons leert kennen,
psychologisch ana1yseeren. Juist in den allerlaatsten tijd hebben
werken als die van Muller—Freienfels en vooral het magistrale boek
van Jaspers (Psychologie der Weltanschauungen) getoond hoe vruchtbaar deze methode is. Maar dezen hebben uitsluitend de psychologie van niet-Bijbelsche personen bestudeerd, vermoedelijk omdat de
Bijbel voor hen niet een levende werkelijkheid is. Welk een rijk
geschenk zou Bavinck ons hebben geboden 700 hij ons (ik wil niet
zoo onbescheiden zijn te zeggen „de Bijbelsche Psychologie" maar
althans) de psychologische analyse van eenige der groote figuren
nit den Bijbel had geschonken. Wat ons in stede daarvan hier geboden wordt over vragen der algemeene psychologie als : De eenheid
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der menschelijke natuur, ziel en lichaam. De vermogens der ziel enz.,
kan
dit Bemis niet vergoeden.
Ph. K.

Dr. W. Leendertz. „Geliik of ongelijk".
Dr. Leendertz heeft in dit bock de quaestie der wezensgelijkheid
of ongelijkheid der menschen gesteld en daarbij zeer sterk het licht
op de ongelijkheid laten vallen wat natuurlijk niet wil zeggen, dat
volgens hem, de menschen in bun diepste wezen niets gemeen zouden
hebben, doch alleen dit, dat de verschillen in denken en voelen in
levensopvatting en levenshottding, die tusschen de menschen onderling bestaan, geen toevallige, oppervlakkige verschillen zijn, geheel
of grootendeels voortkomend uit verschillende omgeving en opvoeding,
denk- en levensgewoonten, doch diepe kern- en grondverschillen, die
men des te duidelijker zal gevoelen, hoe meer men tracht tot den diepsten kern van eigen en anderer leven door te dringen. Het levensrytlime der menschen is verschillend, het „levensrythme waardoor
de menschen in voelen en willen in hun diepste uitingen als religie
en moraal, qualitatief verschillend zullen zijn."
Wie deze ongelijksoortigheid diep gevoelt, hij zal ook beseffen dat
dezelfde waarheden door zoo ongelijksoortige menschen op andere
wijze moeten worden beleefd, dat dezelfde wereld der eeuwige dingen
tot verschillende menschen op verschillende wijze komen moet, dat
hetzelfde Christendom iets anders zal moeten zijn voor den een dan
voor den ander. Ja, waren alle menschen „klare geesten, bij \vie de
denkbeelden en bewustzijnsvormen autochthoon uit hun ziel opbloeiden", de groote en rijke zisinsverscbe i denheid zoo op religieus en moreel,
ja op ieder, gebied nog tot een veel grootere bewustzijns-verscheidenheid
Leiden, dan zich thans vertoont, nu het op verschillende wijze beleefde
nog zoo vaak op dezelfde wijze beleden wordt. Aileen dit inzicht kan
de juiste hooding geven tegenover opvattingen en overtuigingen, die
van de onze afwijken, zonder toch ons persoonlijk geloof te verzwakken.
„Mijn overtuiging van de ongelijkheid die menschen verzwakt mijn
geloof niet" getuigt de schrijver, „hoe zoo dit mogelijk zijn, waar ik
erken, dat mijn innerlijk wezen mij tot dat geloof dringt, dat ik
ander mensch zou moeten worden, om mijn geloof te kunnen loslaten ?"
Maar, zegt hij, hoewel nu ieder in het practische leven dagelijks
de ongelijkheid van menschen uit een kring, vaak van gelijke opvoeding
ervaardt, en daar onwillekeurig rekening mee houdt, hoewel de takken
van wetenschap, die de ongelijkheid naspeuren als : differentieele
psychologie, paedagogie, crimineele anthropologie, erfelijkheidsleer,
enz., in den laatsten tijd zoo sterk op den voorgrond treden, hoewel
Nietsche, de groote profeet en prediker der ongelijkheid zijn stem
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zoo krachtig heeft doen hooren, gaan juristen en economen en politici,
gaat men in theologie en ethiek nog vrij geregeld stilzwijgend, ja
axiomatisch, van de gelijkheid der menschen nit. Of zoo men de feitelijke ongelijkheid al toegeeft, men stelt de gelijkwaardigheid — religieus
uitgedrukt de gelijkwaardigheid voor God— daarvoor in de plaats,
en trekt dan uit de gedachte dier gelijkwaardigheid voor God, — die
waarschijnlijk berust op het gevoel, dat voor Gods oneindige liefde
alle zielen oneindige en dus gelijke waarde hebben ? — conclusies,
die uit een dergelijke gelijkwaardigheid nooit kunnen voortvloeien.
Alle democratie, oordeelt de schrijver, gaat, ook zoo de ongelijkheid
wordt betoogd, toch onbewust van de fictie, van het „alsob", der
gelijkheid uit.
lk heb het belangwekkend boek van Dr. Leendertz, gedeeltelijk
met groote instemming gelezen. lk gevoelde, dat het goed was, dat
tegenover de vaak gedachteloos aanvaarde gelijkheid, de ongelijkheid
eens krachtig naar voren werd gebracht hetgeen natuurlijk niet
wit zeggen, dat ik het overal met den schrijver eens zou zijn in zijn
waardeering der ongelijkheidsverschijnselen, of in de conclusies, die
hij daaruit trekt. Tal van verschillen, die hij als „wezenlijk" beschouwt,
zie ik wel als wezenlijk onder de gegeven omstandigheden, doch niet
als kern- of wezensverschillen. Vooral, waar de schrijver de groepsverschillen bespreekt, kwamen ernstige bezwaren en bedenkingen
in mij op.
Zouden de menschen van verschillenden stand wel zoo andersoortig
zijn als de schrijver aanneemt ? Zouden die, — ik gevoel het, zeer diepgaande — verschillen, hoe kras ze zich soms ook doen gevoelen, niet
veelal tot verschillende denk- en levensgewoonten kunnen worden
terug gebracht ? En het seksenverschil ? 1k gevoel, hier spreken kernverschillen mee, maar zou werkelijk mijn vrouwelijk intellect, mijn
vrouwelijke logica zich zoo geheel anders, zoo veel vruchtbaarder
hebben kunnen ontwikkelen, zoo ze daarin niet belemmerd ware geworden door de specifiek mannelijke taal- en begripsvorming ,waaraan
ze zich had aan te passen ? Vleiende, doch weemoedige gedachte !
En de beroepsverschillen ? Want ook de verschillende beroepen, betoogt de schrijver, eischen een verschillende geaardheid en vertoonen
een verschillende moraal. Zouden werkelijk de meeste menschen in
onze maatschappij zOO algemeen juist dat beroep hebben gevonden, dat
met hun specialen aard overeen kwam, dat de beroepen natuurlijke
groepen vormen ? Doch hoe dan met de dubbele moraal van den
politicus qua staatsman en qua particulier persoon, die dr. Leen-dertz
aanvaardt en verdedigt ? Indien die diplomatenmoraal autochthoon
uit zijn ziel opbloeide, hoe zou bij hem een dergelijke dupliciteit te
verkiaren zijn ?
Deze en tal van dergelijke vragen kwamen onder het lezen in mij
op. Misschien zou het boek overtuigender op mij hebben gewerkt, indien
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de vorm krachtiger ware geweest. Al te veelvuldig echter geeft de
schrijver zijn eigen overtuiging met de woorden van het een of andere
citaat weer, dat, gelicht uit het wellicht overtuigend betoog, waarin
het voorkwam, op zich zelf niet overtuigt en slechts bewijst, dat nog
anderen, wellicht zelfs deskundigen, de opvattingen van dr. Leendertz
hebben gedeeld. Deze eigenaardigheid van den stij1 gepaard aan een
overvloed van uitheemsche termen, wekken onwillekeurig den indruk,
alsof de stof nog niet volkomen het eigendom van den schrijver was geworden. Het komt mij dan ook voor, dat het boek er op gewonnen zou
hebben, indien dr. Leendertz nog gewacht had, tot hetgeen hij te zeggen had — en dat waarlijk wel waard was, gezegd te worden ! — voldoende gerijpt was, om van zelf den daarvoor passenden, eigen,
klaren, krachtigen vorm te vinden.
JACQUELINE E. V. D. WAALS.

Précis historique et anthologie de la littérature francaise
par J. B. Besancon et W. Struik. Deuxieme partie. Groninque.
J. B. Wolters.
In de October-aflevering van 0. E. heb ik het eerste deel van dit
boek aangekondigd. Het tweede deel is zeker niet minderen lof waard ;
het bevat de litteratuur der negentiende eeuw en handelt achtereenvolgens over, om het kort te zeggen romantis'me, realisme, symbolisme.
De duideliike indeeling en heldere toelichting der overzichten, de pun tige
behandeling, waarin algemeene karakteraanwijzing wordt gegeven,
de beperking door de schrijvers aan zichzelf opgelegd, de toevoeging
van portretten en de goede keus uit de negentiende eeuwsche litteratuur, maken dit boek tot een aantrekkelijk leerboek voor de leerende
jeugd. Een opmerking die zich bij de bezichtiging aan mij voordeed
was de 7 e : waarom is van Jules Laforgue een gedicht opgenomen,
terwij1 toch zijn prva (Moralite's legendaires) veel belangrijker is ?
B. DE H.
Peter Aerds. De Heilige Vreugden des levens. Amsterdam. Em. Querido.
Een dichtbundel met een voorrede, waarin de schr. zijn gedichten
juist karakteriseert met den term : wildzang van een gelukkige liefde.
Meer willen den verzen niet zijn en zijn ze ook niet. Toch bedoelt
de dichter met de uitgave, zooals zijn ietwat hoogdravende voorrede
vermeldt, een protest tegen de „openbare wereld". Die voorrede
stemt weinig overeen met het karakter van wildzang ; want wildzang
is alleen aardig als de dichter natuurmensch is en niet erbij gaat
filosofeeren over het verval der maatschappij. Dat hij ook zelf nog
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meer maatschappijmensch is dan hij voorwendt, blijkt uit het uitgeven deter verzen onder een schuilnaam, zooals in de Voorrede wordt
vermeld.
Wanneer deze gedichten voor veertig jaren waren geschreven, zouden
ze een teeken van groote vrijheid en zelfstandigheid zijn. Thans kunnen ze ons niet sterk verrassen ; wij hebben in de litteratuur alreeds
alle vrijheden veroverd. Zeer bizonder zijn deze verzen dan ook niet ;
zij geven uiterlijke observatie en natuurlijkheid van gevoel, waarin
de toon slechts zelden tot grooter golving zwelt (zooals in: o heimelijk
feest, o zoete rozen-nacht, en : 0 Heilige Daad die gloeit ons leven door).
Het Faunachtige is er meer dan het Dionysische ; terwip de paringsdaad
rnythologisch als kosmische daad kon beseft zijn, blijft zij bier besloten
in het individueele geval en verbreedt zich niet tot den omvang van
het mythische. Het zou juist gave des dichters zijn om haar groot
te zien. Deze dichter komt niet verder dan de natuurlijke echtheid.
Dat lijkt ons Hollandsch-zonder meer, en heeft wel verdienste, maar
toch niet zoo veel als Peter Aerds zelf schijnt te meenen. Wanneer
deze verzen gelegd worden naast die van Richard Dehmel, eveneens
verheerlijker van de naakte natuurlijkheid, dan mag bij Dehmel somtijds de echtheid twijfelachtig zijn, de bezieling is toch over het algemeen van grootscher gehalte en van verder blik. Daarmee wil ik niet
B. DE H.
zeggen dat er niet ook wildzang mag zijn.

Martien Beversluis. Zwerversweelde.
MT de Waelburgh.

Blaricum. Uitg.

Deze verzen hebben een bekorende frischheid. Diepte hebben 7e
niet, maar beweging zit er in ; ze zijn goed gedicht, volbloed Nederlandsch, zonder zwakke plekken, waaraan het te zien ware dat de
dichter was blijven steken en zich met moeite had voortbewogen. De
natuur wordt met heldere oogen aangezien en met een kloeke, zuivere
verbeelding begrepen. Maar na dezen bundel met genoegen te hebben
doorgelezen, vraag ik mij of of het leven niet om grootere dingen
bestaat dan waarvan deze dichter weet, en of ook niet de tijd grootere
dingen noodig heeft ? En of het voor de dichtkunst wel zin heeft aan
de buitenzijde der werkelijkheid te blijven ?
Van het plastisch vermogen van B. geeft het volgende koeplet een
voorbeeld :
Je rappe ranke vingertjes cadansten door d'octaven
een luchtig Licht vertelseltje kwam langs de toetsen draven.
En als wel honderd pareltjes, die rolden na elkander,
ging dat maar losjes toon na toon van d'eenen kant naar d'ander.
B. DE H.

DE IERSCHE KWESTIE
DOOR

Mr. P. N. VAN EYCK.

SINN FEIN.
Wat is Sinn Fein ? Het is een vraag welker beantwoor,ding een nauwlettend onderzoek vereischt. Ik moet
echter teruggaan en tegenover de schets der politieke
beweging in het vorige hoofdstuk een parallel overzicht
van de geschiedenis en ontwikkeling der „physical force
movement" stellen. Na het sinoren van de opstand van
1798, na de executieschuwende zelfmoord van Wolfe
Tone, na het aan zijn verwondingen bezwijken van Lord
Edward Fitzgerald, na het ophangen van den leider der
laatste „rebellie", den jongen Robert Emmett, scheen
haar invloed gefnuikt. O'Connell's welsprekendheid
bracht het yolk in de waan, dat ook zonder geweld zijn
rechtmatig verlangen bevredigd kon worden : het vergieten van ook maar een druppel bloed achtte hij de Iersche
vrijheid niet waard. Zijn vrees voor gewapend optreden
en bloedvergieten deed hem, door zijn noodverijdeling
van de massameeting to Clontarf in 1843 — O'Connell wilt ontzaglijke menschenmassa's op zulke meetings
O. E. XXI 3
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te bezielen : die van Tara telde 250.000 aanwezigen
op het gunstigst oogenblik de overwinning verspelen,
vernietigde zijn prestige bij het opkomend geslacht van
leiders, en bracht hem ten overvloede in de handers der
Engelsche regeering, die hem na dit echec eindelijk
aandurfde en in de gevangenis wierp. Toch is de strooming,
schoon meest verborgen, onafgebroken in actie gebleven.
Het optreden van Whiteboys, Ribbonmen en dergelijken
staat er deels niet in rechtstreeksch verband mede, maar
is niettemin een symptoom van de zelfde geest. Over het
geheel zien wij Naar teikens, wanneer een der groote politieke verschijningen de hoop op een bevredigende oplossing van uit Westminster op zich gevestigd houdt,
onder de grond duiken, one eerst na de kennelijke mislukking der parlementaire actie met vernieuwde aandrang naar boven te komen en in kracht en invloed te
winnen. Terwiji O'Connell's Repealpolitiek, zijn taktiek
van afwisselende aansluiting bij de Whigs en de Tories —
zijn steunen van het kabinet Melbourne wordt als een der
grootste fouten van zijn carri.,:re beschouwd vruchteloos bleek, en de oude „Bevrijder" zijn eigen herroepingsgedachte ten slotte liet schieten, scheidde een groep
jonge intellectueelen zich van hem af. Zij zijn de befaamde Young Irelanders uit de jaren '40. De hoogbegaafde, jonggestorven Thomas Davis, dichter en
essayist, John Mitchell, pamfletist en historicus, schrijver van een Jail Journal dat een der meesterwerken van
in het Engelsch geschreven menu oirekunst is, leiders van
dat beroemd organ „The Nation", waren ander hen
de voornaamsten. Van de anderen noem ik Smith O'Brien
en Gavan Duffy, geschiedschrijver van de beweging en
biograaf van Thomas Davis. Mitchell, die, na de dood van
Davis in 1845, uit de gematigd geworden Nation getreden was en een sterke invloed ondergaan had van
den fellen James Fintan Lalor, op wiens aanzweepend
verkondigd land-evangelie ik later terugkom, predikte
in de United Irishman onverholen de opstand. Zijn
optreden voerde de beweging, onder aanwakkering van
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de continentale revoluties, na zijn gevangenneming en
deportp tie in 1848 tot een wapengang, voor welks
mislukken de weerzin tegen gewapende actie bij Mitchell's meegesleepte vroegere genooten, Smith O'Brien
en Gavan Duffy, niet weinig schuld draagt.
De groote hongersnood en zijn gevolgen : emigratie
en verslagenheid, schortte voor een aantal jaren de ontwikkeling van de physical force movement op. Betrekkelijk spoedig niettemin herstelde zij zich en vond zij haar
uitdrukking in een beroemde organisatie, die tijdens de
gansche tweede helft der negentiende eeuw de innerlijke
gtuwkracht van de strijd om zelfbestuur leverde : de
Fenians. Leiders waren James Stephens, John O'Mahony,
John O'Leary en O'Donovan Rossa. Hoewel ook hun gewapend optreden, of hun voorbereidingen daartoe, in 1867
verijdeld werden, verloren zij, mede door de krachtige
steun der meerendeels wild republikeinsche Amerikaansche Ieren, en hoewel op hen gemeenlijk de verantwoordelijkheid gelegd werd van de politieke gewelddadigheden van mannen als de z.g. „Invineibles", met
vie zij niets te maken hadden, niets van hun invloed die,
onder Parnell, de voornaamste kracht bleef, waarop deze
gedurende zijn gansche cp:reden steunde. Aan den oudFenian Michael Davitt, naast Parnell de grootste Iersche
leider uit de tweede helft der vorige eeuw, was hij de gedachte verschuldigd, die hij tot de hoeksteen van zijn politick gebouw maakte : dat de groote massa in Ierland niet
beter voor de nationalistische strijd te winnen was,
dan door deze vast te koppelen aan de strijd voor een
oplossing der scandaleuse en onhoudbare landkwestie.
Door de moreele en financieele hulp der Fenians behield
Parnell de macht, waarover hij tot op het oogenblik van
zijn val beschikte. De vijandin der Fenians, de Katholieke overheid, trof in haar Parnell-vervolging haar
felst-bestreden tegenpartijders tevens. Dat de Fenians
voor de slappe taktiek der parlementairen na de „split"
geen sympathie gevoelden, behoef ik na het voorgaande
niet nader uiteen te zetten.
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Na Parnell's dood en de „split", na de verwerping
van Gladstone's tweede Home Rule Bill in 1893, openbaarden zich, zeide ik, verschillende stroomingen. In
de eerste plaats de Gaelic Movement, die, in 1893, toen
de Gaelsche dichter en literatuur-historicus Douglas
Hyde de Gaelic League stichtte, haar organisatie kreeg.
Een zuiver onpolitieke beweging van mannen, die gezien
hadden, hoezeer, behalve de betreurenswaardige werkingen van de in 1831 ingestelde Board of National (!)
Education, de eeuwlange orientatie van de belangstelling naar Londen, zonder de verlangde winst, het
Iersche yolk ten nadeele van zijn nationaliteit volledig
dreigde te verengelschen. In zijn aanhoudende zorg voor
de staatkundige vorm zijner vrijheid, had het schade
geleden aan het eenige, dat die vorm zijn inhoud, zijn
rechtvaardiging en symbolische waarde geeft, zijn ziel.
Als het vrij geworden was, zoo moest het blijken, vreesden
zij, en terecht, zou er geen natie meer zijn, om in die
vrijheid zich te ontwikkelen en van zich zelf te getuigen.
Daarom is voor alle geloovigen in de Gaelsche nationaliteit van het Iersche yolk 1893 een der groote data uit
hun geschiedenis. Een der grondstellingen der Young
Irelanders, dat nationale opvoeding der Ieren — educate that you may be free — het eerste vereischte is
overnemend, maar consequenter doorvoerend, trachtte
de Gaelic League met behulp van verschillende methoden
de nationale persoonlijkheid van het yolk te herstellen
en te ontwikkelen, het tot besef en geloof in zijn kracht,
tot vertrouwen in zijn eigenheid te brengen. Haar voornaamste middel daartoe was haar poging om de landstaal, het Gaelic, dat voor een eeuw buiten de Pale (de
Oostelijke kuststreek) algemeen, tegenwoordig nog slechts
door eenige honderdduizenden in het Westen en op de
eilanden gesproken wordt, haar karakter van y olkstaal terug te geven. Aan dit streven besteedde zij, doordrongen van de waarde, die een eigen taal voor een yolk
bezit, een belangrijk deel van haar werkzaamheid. Of
het mogelijk zal zijn het Engelsch als volkstaal door
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het Gaelic te vervangen, is een moeilijk te beantwoorden
vraag. Ongetwijfeld heeft zich het verschijnsel, dat een
bijna afgestorven taal weer tot levende landstaal werd,
voorgedaan en moet men bij algeheele vrijheid de belangrijke invloed van onderwijs en priesterschap niet onderschatten. Bilinguisme zal in het gunstigste geval vooreerst wel het uiterst bereikbare zijn. Het heeft, paedagogisch, kennelijke bezwaren, maar vele Ieren zullen, vooral
als zij mogen aannemen, dat het slechts een voorbijgaand
stadium behoeft te zijn, wanneer zij het behoud hunner
taal er door kunnen waarborgen, de nadeelen aanvaarden.
Vraagt men vervolgens, of de Gaelic League veel Engelsch
sprekende Ieren tot Iersch spreken gebracht heeft, dan
luidt het antwoord, al is het aantal in verhouding tot
de groote massa nog gering, toch bevestigend. Haar
groote beteekenis echter ligt in de algemeene opwekkende invloed, die zij naast, en essentieeler dan, de begeleidende ontwikkeling der Engelsch-Iersche literatuur,
waarvan W. B. Yeats, Synge en 1E de bekendste figuren
zijn, heeft uitgeoefend. Het aantal taalbekeerlingen moge
nog betrekkelijk klein zijn, het aantal diergenen, die door
het werk der Gaelic League tot het gevoel van hun rationale waardigheid ontwaakt zijn, overtreft het eerste ontelbare malen. Dat de Bond op die wijze ook op de ontwikkeling van het politick besef, en gemeenlijk in de richting
van een intransigent republikanisme, een levendige stimuleerende invloed gehad heeft, spreekt, al was het nimmer
de bedoeling der leiders, van zelf.
In de tweede plaats de coOperalieve beweging, de stichting
van eenige verstandige en ervaren Ieren, onder wie de
Protestantsche, toen Unionist, nu Dominion Home Ruler
Sir Horace Plunkett de leider was. Door Sir Horace
Plunkett is in 1894 de Irish Agricultural Organisation
Society, de beroemde I.A.O.S. opgericht, wier weldadige
inspanning op materieel al evenmin-overschat kan worden
als die van de Gaelic League op geestelijk gebied. Plunkett
en de zijnen hebben het zich zelf tot levensarbeid gemaakt
en hebben getracht de overheid aan te drijven, om voor
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landbouw en veeteelt datgene te bewerken, wat landeigenaars en regeering altijd verwaarloosd en meestal
verhinderd hadden : de verheffing van de boerenstand,
de economische en technische organisatie der kleine
landbouwers en veeteelers, de opvoeding der landlieden
tot een modern niveau van vakkennis, tot coOperatie in
bedrijf en financie, tot een psychische opleving, die met de
voor de hand liggende consequentie van het mateiieel succes, dat hij nauwelijks kende, het bestaan van den kleinen
Ierschen boer (in het Westen man voor man armzalige keuterboertjes, die onder het juk van den gombeen-tusschenhandehar, den winkel- en kroegbaaswoekeraar — die vloek
van Ierland in het verleden — de opbrengst der magere,
uitgemergelde en versnipperde terreintjes wel niet vergunde te sterven, maar toch in een ondermijnende toestand van aanhoudend en hopeloos gebrek hield) weder
menschelijk en levenswaard maakte. Dat op het land tegenwoordig een grootere welvaart heerscht dan voorheen, dat
een aantal wantoestanden uit de weg geruirnd zijn of op
het punt staan te verdwijnen, dankt de Iersche boerenstand, en dus heel Ierland, niet alleen aan de Land Acts,
die een deel van hen wel in staat stelden zich het blijvend
gebruik van hun land te verzekeren maar een paar der
ergste misstanden fixeerden, ook, en in de eerste plaats
aan het volhardend pionierswerk der I.A.O.S. Maar deze
had nog een andere invloed. Door de landslieden overeind te helpen, door een nieuw besef van eigenwaarde in
hen op te wekken, door hen de vruchten van coOperatie
te laten aanschouwen en genieten, hen te doordringen
van het besef, dat in gezamenlijke arbeid voor een gemeenschappelijk doel buiten alle politiek en godsdienst om
de onmiddellijke voordeelen liggen die zij altijd gemist
hadden, heeft Plunkett's organisatie, al evenzeer strikt
onpolitiek als de Gaelic League, zoo goed als deze medegewerkt tot de ontvilikkeling van een zelfvertrouwen en
van een gemeenschapsbesef, die indirect ook op de vorming en sterking van het politiek besef zoo heilzame
invloed hebben uitgeoefend.
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In de derde plaats, nu komen wij reeds lets later,
de oorspronkelijke Sinn Fein-beweging, die, eenige jaren
vroeger, door de stichting van Wolfe Tone Clubs in 1898
en de oprichting van de United Irishman door
Arthur Griffith in 1899 ingeleid, op haar beurt in 1904
het beslag eener organisatie kreeg. Arthur Griffith, een
der sterkste persoonlijkheden, die Ierland in de laatste tijd
heeft voorgebracht, was tot de overtuiging gekomen, dat
het doel van Ierland niet zoozeer in Home Rule, als we!
in Repeal der Uniewet lag. Hij zag in deelname aan het
politieke leven in Westminster een formeele erkenning
van Engelands usurpatie, die stoffelijk en geestelijk op
het Iersche y olk de allerhachelijkste uitwerking had.
Hij wilde restitutie van de toestand, zooals die na
George's .,onherroepelijke" onafhankelijkheidsverklaring
van 1782 geweest was, d.w.z een van Engeland volkomen
onafhankelijk Ierland, bestuurd door een eigen tweekamerige wetgevende macht, met een uitvoerend gezag
van uitsluitend aan het Iersche Parlement verantwoordelijke ministers en een aan Ierland en Engeland gemeenschappelijken koning. Men ziet, dat Griffith's vroeger politiek wat betreft de gewenschte staatsvorm met dat van het tegenwoordige Sinn Fein niets
te maken heeft. Wat zijn taktiek betreft, het essenticele
kenmerk van Griffith's beweging wordt door de woorden Sinn Fein, „ons zelf", voldoende aangegeven. Niet
in de hulp van eenige Engelsche partij, niet in wetgevende arbeid te Westminster, maar in de Ieren zelf
moest de overwinning Op eigen kracht en volharding hadden zij te bouwen, van eigen vastbeslotenheid
en opofferingsgezindheid de verwezenlijking hunner
denkbeelden te verwachten. Een overtuigd aanhanger
van Friedrich List's nationaal-economisch stelsel, ontwierp hij al in 1905 een uitvoerig programma voor de
ontwikkeling van Ierlands onderwijs, landbouw, handel,
nijverheid, visscherij, geldwezen, enz. Griffith was,
men merke het tweede onderscheid op met wat men
tegenwoordig Sinn Fein noemt, nimmer een voorstander
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van gewapend verzet, dat hij tegen de Engelschen in
laatste instantie altijd nutteloos achtte. „It is because
Ireland is to-day unable to overcome England on the
battlefield we preach the Sinn Fein policy", schreef
hij. „We believe that the four-and-a-quarter millions
of unarmed people in Ireland would be no match in the
field for the British Empire. If we did not believe so, as
firmly as we believe the eighty Irishmen in the British
House of Commons are no match for the six hundred
Britishers opposed to them, our proper residence would
be a padded cell." Wel van dat lijdelijk verzet, dat door
Engeland in Ierland zelf het regeeren onmogelijk to
maken, tot toestaan eerier Iersche regeering moest dwin
gen, en van die stille activiteit, die, in Terland zelf con
structief en organiseerend arbeidzaam, het door het
lijdelijk verzet onmogelijk of gebrekkig gemaakt Engelsch
bewind van zelf door Iersche levens- en bewindsvormen
verdringen zou. Het typische van Griffith's overtuiging
is dit : dat zij van de indirecte politieke winst der geestelijke en materieele beweging van Hyde en Plunkett, die
aan haar voorafging, het grondbeginsel tot fondament van
haar taktiek maakte. Veel uiterlijk merkbaar succes had
Griffith, die zijn standpunt en programma, behalve in zijn
tijdschriften, in zijn boek : Resurrection of Hungary uiteenzette, niet. Een oogenblik, in de loop van het eerste
decennium der eeuw, scheen het of zijn gedachte aan
invloed zou winnen. Later, toen de massa, zonder welke
zijn Sinn Fein-taktiek nooit zou kunnen werken, zich nog
eenmaal door Asquith en Redmond met Home Rule
liet paaien, kromp zijn invloed zoo zeer, dat Sinn Fein
op zichzelf bij het uitbreken van de oorlog nauwlijks
meer een beweging kon heeten.
In de vierde plaats de arbeidersbeweging. Men heeft
tot op deze bladzijde weinig of riiets over haar gelezen,
en ook dit is de plaats nog niet om iets uitvoeriger
op haar in to gaan. Het zij hier kort gezegd, dat de politieke nationalistische beweging, bijna altijd beheerscht
door mannen van de zelfde klas ge en de zelfde klasse-

DE IERSCHE KWESTIE.

265

gedachten als de vertegenwoordigers van hun tegenpartij,
zoo noodig en waar zij kon van de lijdende standen der
Iersche maatschappij gebruik gemaakt had om haar doel
door te zetten, maar voor de aanspraken Bier standen
als een individueele klasse met eigen rechten niets voelde,
noch uit andere dan humanitaire of praktisch utilitaire
overwegingen jets op haar pi ()gramma zette. Zooals -wij
later zien zullen : Wolfe Tone voor de Unie, James
Fintan Lalor en (onder zijn invloed) John Mitchell
in het midden der negentiende eeuw, Parnell, die, protestant en landlord, de landstrijd niet alleen aan de
zelfbeschikkingsstrijd vastkoppelde, maar hen zelfs in
de scherpste en helderste woorden identificeerde 1)
waren de zeer belangrijke uitzonderingen op de regel,
die James Connolly de strijd der „crows and kites"
noenide. Deze laatste, James Connolly, stichtte in 1896
„The Irish Socialist Republican Party", het begin van
de moderne Iersche socialislische beweging, waarvan
hij met Jim Larkin tot zijn dood de groote leider bleef.
Als socialist heeft hij bovenal gewerkt voor de organisatie
van „unskilled labour", voor de ontwaking van het sloppen-proletariaat in Dublin en Belfast, en voor de innerlijke emancipatie der industrieele arbeiders, slaven van
arbeid en religieus-politiek fanatisme in Ulster. Maar
Connolly was niet alleen hartstochtelijk socialist, hij was
bovendien hartstochtelijk patriot. Velen hebben zich
verwonderd over de nationalistische ijver van een man,
voor wien internationalisme een axioma van zijn geloof

1) „We went down to Mayo and we pre y shed the eternal truth
— the truth which one day or other will be recognised throughout
the lenght and breadth of Ireland, England, and Scotland — that the
land of a country, belongs to no man. They were not made by any
man, and they belong to all the human race. We believe that fixity
of tenure means fixity of landlordism, fixity of degradation and that
if the people of Ireland really desire to settle the land question, that
they must strike at the root of the evil — the system of landlordism
under which the land of Iceland was first confiscated and robbed from
its original holders". Rede te Navan, 4th May, 1880.
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was. Men vergeet, en vooral dogmatische socialisten vergeten of kunnen vaak niet inzien, dat nationalisme in
internationalisme voorondersteld is. „We are Republicans,
schreef Connolly in het eerste nummer van The Workers
Republic, because (ik cursiveer) we are Socialists, and
therefore enemies to all privileges and because we would
have the Irish people complete masters of their own
destinies, nationally and internationally, fully competent to work out their own salvation." Dat de band
tusschen de socialistische en de nationalistische strijd
in Ierland door historisch bepaalde toestanden en
door het karakter van Connolly's Gaelsch-communistisch socialisme nauwer is dan overal elders, daarover
zal ik later nog spreken. Van het bestaan van die band
heeft Connolly zijn volgelingen weten to doordringen. De
socialistische Irish Citizen Army, vrijwilligerscorpsen,
tot wier organisatie Carson's rebellie de stoot gegeven
had, leverde bij de Easter Rising van 1916 het grootste
deel van de phalanx. In het gedenkschrift voor O'Donovan Rossa had Connolly geschreven : „In honouring
O'Donovan Rossa the workers of Ireland are doing more
than merely paying homage to an unconquerable fighter.
They are signifying their adhesion to the principle of
which Rossa till his latest days was a living enbodiment
the principle that the freedom of a people must in the
last analysis rest in the hands of that people — that
there is no outside force capable of enforcing slavery
upon a people really resolved to be free, and valuing
freedom more than life. We in Ireland have often forgotten that truth, indeed it may be even asserted that
only an insignificant minority of the nation ever learned
it. And yet, that truth once properly adopted as the creed
of a nation would become the salvation of a nation.
For slavery is a thing of the soul, before it embodies
itself in the material things of the world. I assert that
before a nation can be reduced to slavery its soul must
have been cowed, intimidated or corrupted bij the op-
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pressor. Only when so cowed, intimidated or corrupted
does the soul of a nation cease to urge forward its bodyto resist the imposition of the shackles of slavery ; only
when the soul so surrenders does any part of the body
consent to make truce with the foe of its National existence." Aan het einde zeide hij van zijn strijdbare organisatie : „The Irish Citizen Army in its constitution pledges
its members to fight for a Republican Freedom for Ireland. Its members are, therefore, of the numbers -who
believe that at the call of duty they may have to lay
down their lives for Ireland, and have so trained themselves that at the worst the laying down of their lives
shall constitute the starting point of another glorious tradition 1) — a tradition that will keep alive the soul of
the nation." Bij nog een andere leider van de Rising
zullen wij dezelfde gedachte terugvinden en dezelfde
vurige beslotenheid aantreffen.
In de vijfde plaats het oude, onvervalschte r epublikanisrne zelf . Het was er al die jaren geweest. Zijn werkingen waren lange tijd wel niet duidelijk zichtbaar,
want de republikeinsche broederschap was nu en
voorheen een geheim genootschap, maar zij bestonden
niettemin, en zij waren sterk. Zonder twijfel beinvloedden
zij velen, die, schoon hoofdzakelijk op ander gebied werkzaam, bewust of onbewust door hen medebepaald werden.
De groep separatisten, die, uit de reeds vermelde Wolfe
Tone Clubs voortgekomen, in 1910 de tweewekelijksche
Irish Freedom oprichtte, vormde een soort linkervleugel
der Shin Fein-beweging, maar maakte in elk opzicht de
oude Fenianbeginselen tot hun eigen. Wenschte Griffith
behoud van het koningsschap, zij begeerden een repuMick. Verhield Griffith zich tegenover de arbeidersbeweging afwerend, zij richtten zich veel meer naar het
aanwassend Socialisme. Van de gedachte aan gewapende
actie deden zij nimmer afstand : voor en na, meenden
zij, kon doze noodzakelijk worden. Carson's rebellie
1) 1k cursiveer.
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tegen het Engelsch gezag, zijn vorming van een provisioneele regeering, zijn organiseeren van vrijwilligerscorpsen voor Ulster, zijn importeeren van wapenen
en ammunitie uit Duitschland te Larne, zijn parades
en defiles der regeering ten trots, begroetten zij niet,
gelijk men oppervlakkig beschouwend denken zou,
met verontwaardiging over een zoo vuige poging om
Home Rule te smoren, maar met vreugde. Zonder
eenige illusie overigens ten opzichte van Ulsters onveranderd vijandelijke gevoelens tegenover de rest van Ierland, zagen zij in Carson's optreden die echt-Iersche
actie, die, zoodra over Terland iets tegen de zin der Ieren
door het Engelsche Parlement besloten zou worden,
klaarstaat, om zelfs het anders vurig aangebeden Britsch
gezag de gehoorzaamheid op te zeggen. Zij herkenden
met een schok in dit doortastend handelen de ware
gedragslijn, waar langs ook Zuid-Ierland de vervulling
zijner wenschen moest afdwingen, en organiseerden,
gelijk Connolly naar het zelfde voorbeeld Larkin's
Citizen Army, de Irish Volunteers over het geheele
land tot een Iersch leger, dat in het uur der noodzaak zou klaar staan. Padraic Pearse, de leider, die
zijn levee als hartstochtelijk Gaelic Leaguer begonnen
was, die zijn advocatenloopbaan vaarwel zeide om als
hoofd eener Gaelsche school — de beroemde Sgoil
Eanna — naar oorspronkelijk Iersche begrippen zijn
leerlingen tot nationale Ieren op te leiden, de pamfletschrijver, die in een aantal twopence brochures, waarin
hij Wolfe Tone, Davis, James Fintan Lalor en Mitchell
als zijn geliefde meesters beleed en hun gedachten groepeerde, een republikeinsch ideaal van Terland voor de
Ieren en het Iersche land voor de Iersche werkers opstelde, waarop Connolly zich met hem vereenigen kon,
de dichter, die in zijn Gaelsche gedichten en verhalen
een zuivere, poetische uitbeelding (en profetie) van zijn
zeldzaam nobel leven gaf, Padraic Pearse was de laatste
jaren voor en de eerste jaren na het uitbreken van de
oorlog de belangrijkste figuur der Republikeinen. Hij
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was het, die naar aanleiding van Asquith's Home Rule
Bill de waarschuwing uitsprak, waarin Redmond de
grenzen gewezen werden, tot waar hij het yolk kon meekrijgen. Toen de politieke 'eiders (officieel de overmacht)
door de loop der gebeurtenissen opgejaagd uit hun loomheld en bevreesd geworden, dat hun invloed hun ontglipte, de centrale leiding der vrijwilligers bemeesterden,
bleven de republikeinen desondanks de levende en
levenwekkende stuwkracht, die op getrouwe compagnieen
haar geloof en geestdrift overbracht.
Ik heb de vijf genoemde stroomingen ietwat uitvoerig
geteekend, omdat zij vrij volledig de zuiver Iersche factoren
doen begrijpen, die tot de tegenwoordige toestand geleid
hebben. Toen in 1915, na de ontgoocheling, O'Donovan
Rossa, de laatst overgebleven leider der oude Fenians
van '65, op Glasnevin begraven werd, sprak Pearse de
aanjagende rede uit, die tot zijn Heist herdachte daden
behoort. Het belangrijke is, dat in een uitgave ter gedachtenis aan deze gebeurtenis voor het eerst de namen van
Griffith, Pearse en Connolly to zamen stonden. Wil dat
zeggen, dat de eerste ook aan de voorbereiding van de
Paaschopstand van 1916 medegewerkt heeft ? Geenszins.
Maar Griffith was nimmer in beginsel een vijand van
gewapende actie. Hij is een fel, maar koel denker, die
naar scherp-omlijnbaar praktisch nut ziet : praktisch
nut zag hij onder normale omstandigheden in een opstand niet. Altijd echter had hij rekening gehouden met
de abnormale omstandigheden, die een oorlog van Engeland en Duitschland met zich zou meebrengen. Reeds
in 1912 schreef hij daarover : „Ireland can be freed by
forms of arms ; that is the fact which ever must be
borne in mind. The responsibility rests with the men of
this generation. They can strike with infinitely greater
hopes of success than could their fathers and their grandsires : but if they let this chance slip, if they strike no
blow for their country whilst England herself is in handgrips with the most powerful nation in Europe, then the
opportunity will have passed and Ireland will be more
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utterly under the heel of England than ever she was
since the Union." De oorlog was er nu. „The Fenians and
the Fenian faith incarnated in Allen, Larkin and O'Brien
were of a fighting and revolutionary epoch. They can
only be commemorated by men of another fighting and
revolutionary generation. That generation we have with
us to-day. For we have the material, the men and stuff
of war, the faith and purpose and cause for revolution.
We shall have Ireland illumined with a light before which
even the Martyrs' will pale : the light of Freedom, of a
deed done and action taken and a blow struck for the
Old Land." Al waren deze woorden, die in 1915 in zijn
tijdschrift verschenen, niet van Griffith zelf, en al was
Sinn Fein bij de opstand niet rechtstreeks gemoeid, wij
zien er toch uit, hoe dicht hij in 1916 de militante groep
van Pearse en de zijnen genaderd was. Pearse en Connolly waren idealisten, in wie de martelaarsgeschiedenis
van Ierland tot vleesch en bloed geworden was : zij
geloofden aan de volstrekte macht van het bloedoffer,
ook waar onmiddellijk slagen onwaarschijnlijk was.
Zij achtten de mogelijkheid, dat hun opstand het begin van een breede verzetbeweging zou zijn, niet
uitgesloten. Een breedere beweging was voorbereid.
Engelands vijand
Onderhandelingen met Duitschland
Ierlands vriend — hadden plaats gehad. Zij werd
op het laatste oogenblik door John Mac Neill, een
tegenwoordig minister van Dail Eireann, afbesteld.
„We declare the right of the people of Ireland
to the ownership of Ireland and to the unfettered
control of Irish destinies to be sovereign and indefeasible." Deze woorden uit de Republikeinsche Proclamatie bevatten de essentieele geloofsstellingen van den
republikeinschen socialist Connolly en den socialistischen republikein Pearse. De werking van hun daad
lag niet alleen in de daad zelf, die alle gematigde Ieren
schrik aanjoeg en de meesten een waanzinnige krachtsverspilling leek. De leiders wisten, dat, zoo hun opstand
niet slaagde, de dood hun verzekerd was, zij wisten ook
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wat het martelaarschap van zijn zonen voor een onderdrukt yolk vermag. Die werking lag in hun lot na de
daad : dat Connolly, Pearse, dat MacBride en Pearse's
broeder, de beeldhouwer William Pearse, dat de dichters
Macdonagh, Plunkett en MacEntee, na in het geheim
berecht te zijn, gefusilleerd werden. Zij lag in dat van
dag tot dag herhaalde doodschieten van Terlands edelste
geesten, het gedenken van Engelands trouweloosheid en
partijdigheid, dat dien anderen rebel, Carson, tot minister maakte. Die werking was deze : dat het yolk, dat
zich kort tevoren met Asquith's Home Rule tevreden
gegeven, dat Redmonds loyauteitsverklaring bijna twee
jaar tevoren Mei' met een zekere mate van meegaandheid, daar zelfs met geestdlift, gesteund had en tienduizenden jongen mannen aan het Britsche leger had
afgestnan, door een zelden zoo treffend voltrokkcn

innerlijke omwenteling in een kort tijdsverloop een
republikeinsch y olk werd, hetwelk van geen band met
Engeland iets verwachtte, en alleen op „zich zelf" aangewezen, zich het bereiken van het republikeinsch ideaal
als eerste doel voor oogen plaatste.
Een zoo snelle en massale verschuiving van gematigdheid tot extremisme in de overgroote meerderheid van
een heel yolk is, zeide ik, zelden gezien. De inwerking
bleek sterk. In de Irish Convention, die onder Sir Horace
Plunkett het middel voor een vereeniging van heel Ierland, en het schema voor een bevredigende verhouding
tusschen vereenigd Ierland en Engeland zocht, heeft,
misschien, maar zeer misschien, de mogelijkheid eener
verzachting der publieke stemming gelegen. Sinn Fein
nam er geen deel aan. Toen Lloyd George de rapporten
der Conventie, \velke overigens, dank zij Ulster, niet
tot de „substantieele" overeenstemming gekomen was,
die de Prime Minister zoo voorzichtig geweest was als
eisch te stellen, naast zich neerlegde en, opnieuw de
Iersche aan de Engelsche zaak opofferend, een conscriptiewet voor Ierland doordreef, verwekte hij in het yolk,
dat door zijn priester,,chap gesteund werd, een zoo fel
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verzet, dat hij haar uit vrees voor een grOOte opstand,
niet durfde toepassen. De nu leidende partijen hadden
zich inmiddels georganiseerd. Vroeger onrepublikeinsche
Repealers als Griffith hadden ingezien, dat ook de kroongemeenschap niet bewaard kon blijven. Zij waren, althans
voorloopig, republikeinen geworden. Het verzet tegen
Engeland had al wie de parlementaire actie een schuldige en overleefde misleiding achtten, vereenigd. Sinn
Fein, zoolang een scheldwoord, zoolang wat het voor
de Engelsche regeering nog is, een woord, waaronder alle
mogelijke richtingen vereenigd en veroordeeld werden,
was de naam die de nieuwe organisatie, als in ons land
de Geuzen de hunne, uit het gebruik aanvaardde. Een
National Council werd opgericht. Deelname aan tusschentijdsche verkiezingen bracht het resultaat, dat na hevige
strijd een paar Sinn Fein-candidaten zich verkozen zagen.
De Volunteersbeweging herleefde. Tegelijk met de officieele, hield ook Sinn Fein een Convention, waarop het
een breedvoerig uitgewerkte Constitutie vaststelde. Bij
de Algemeene Verkiezing, die in Engeland de nederlaag
van het democratisch beginsel to zien gaf, bleek in Terland
de oude nationalistische partij op een heel enkel lid na
weggevaagd. Sinn Fein had haar, met behulp der Arbeiderspartij, die, hoeveel verschillen er tusschen haar en
Griffith ook bestonden en bestaan mogen, tot nu toe
de nationale strijd liet voorgaan, en op een ondulobelzinnig republikeinsch programma, vervangen. Van zijn
candidaten werden, ondanks alle officieele tegenwerking,
ondanks gebrek aan verkiezingspraktijk, de meesten gekozen. Ruim 70 % der bevolking van heel Ierland,
Ulster inbegrepen, had op de republikeinen gestemd.
Deze republikeinsche afgevaardigden, die de eed van,
trouw aan den Engelschen koning natuurlijk niet aflegden en het Britsch Parlement niet erkenden, constitueerden zich onder de naam van Dail Eireann tot Iersch
Parlement, dat ministers benoemde, en den voorzitter van,
Sinn Fein, Eamonn de Valera als president, den ondervoorzitter Arthur Griffith als vice-president aanwees.
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Dit Dail Eireann is de officieele vertegenwoordiging der
partij, die tot op heden de meerderheid van Ierland
beheerscht en met het Engelsch gezag in een openlijke
strijd verkeert, welks uiterlijke vormen aan ieder min of
miler bekend zijn.

(Wordt vervolgd).

O. E. XXI 3
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KIERKEGAARD
DOOR

JACQUELINE E. VAN DER WAALS.

IL (slot).
Soren Kierkegaard heeft zijn vader liefgehad met al
de hartstocht zijner zwaarmoedige natuur, zijn vader
wien hij, menschelijkerwijze gesproken, alles to danker
had, die zijn opvoeding had geleid, zijn fantazie ontwikkeld, zijn scherpzinnigheid geoefend, zijn religiositeit opgewekt, hem, wien hij alles verschuldigd was —
ook zijn zwaarmoedigheid, en die hem ongelukkig
had gemaakt — uit lief de.
„Daar was eens," schrijft hij in zijn „Stadien op den
weg des levens," „daar was eens een vader en een zoon.
Een zoon is als een spiegel, waarin de vader zichzelf
ziet en den zoon is wederom de vader als een spiegel
waarin deze zich in de toekomst ziet. Toch beschouwden
ze elkaar zelden op deze wijze, want hun dagelijksche
omgang had al de opgeruimdheid van een levendig,
vroolijk gesprek. Slechts enkele malen geschiedde het,
dat de vader stilhield, met zwaarmoedigen blik op den
zoon nederzag en zeide : „Arm kind, je verkeert in
stille vertwijfeling." Verder werd daar nooit over gesproken, hoe dat verstaan moest worden en hoe waar het in
den grond was. En de vader meende, dat hij schuld had
aan de zwaarmoedigheid van den zoon, en de zoon
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dacht, dat hij het was, die zijn vader die smart veroorzaakte maar nooit werd daar een woord over gewisseld."
Zooals het tusschen dezen zoon en dezen vader was,
zoo was het ook, meende Kierkegaard tusschen hem
geweest en zijn vader. Ook deze had in den kleinen
Soren, dien hij met zwaarmoedige teederheid liefhad,
in het kind van zijn ouderdom, dezelfde stille vertwijfeling vermoed, waarmee hijzelf te kampen had, en hij
had voor dat kind gehoopt en gebeden, dat het eenmaal
dezelfde troost, denzelfden vrede zou mogen vinden,
dien hij zelf in het geloof had gevonden. „Zie, dat je
Jezus Christus van harte kunt liefhebben," sprak hij
soms, als hij het kind in droeve gedachten verzonken zag.
Maar die Christus, dien hij zijn zoon leerde kennen,
was niet de goede, teedere Herder, die zijn schapen op
grazige weiden, aan de oevers van zeer stille wateren
leidt, nog minder het kleine Kerstkindje, bij Wiens geboorte de engelen zongen en die vreugde brengt en blijdschap in de huizen en harten, het was de stille, ernstige
Man van Smarte, die bespot en bespuwd en gehoond en
gekruisigd werd, die door de wereld werd uitgeworpen,
door de wereld, waar alle waarheid wordt gesmaad, al
het goddelijke wordt gekruisigd. Dien Jezus lief te hebben,
het beteekende : het kruis op te nemen en Hem te volgen op zijn lijdensweg ; met Hem te overwinnen, het
beteekende „te overwinnen in eeuwigen zin, hetwelk
in tijdelijken zin lijden is."
Dat laatste begreep de kleine Soren natuurlijk nog
niet en ook de jonge theologische student zag de toekomst van den Christen, zijn toekomst nog niet zoo
duister in. Toch begon in die dagen reeds zijn strijd,
de strijd van het zich toeeigenen van hetgeen tot nog
toe slechts aanvaard was, de strijd van het gedeeltelijk
loslaten : de omzetting van objectief in persoonlijk geloof. Want niet de waarheid, die we aanvaard, maar de
waarheid, die we beleeld hebben, is onze waarheid,
ons persoonlijk bezit, of zooals Kierkegaard het uit-
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drukt in de laatste woorden van „Eaten-Eller" : „Eerst
de diepe, inwendige beweging, de onbeschrijfelijke ontroering des harten, eerst dat brengt u tot de zekerheid, dat, wat gij erkend hebt, uw eigendom is, dat
geen macht het u ontnemen kan : want alleen de waarheid, die opbouwt, 1) is waarheid voor u."
En inmiddels genoot hij van het studentenleven. Hij
reed paard, ging naar de comedie, verdiepte zich in litteratuur en filosofie en meer dan zijn theologische studie
boeide hem de Romantiek en Hegel, hield de figuur van
Faust, van Don Juan, van den Wandelenden Jood hem
bezig. Naar alle kanten ging zijn belangstelling uit en
van examendoen kwam niet.
Toen was het, dat de „aardbeving", waarvan hij in
zijn dagboek spreekt, geschiedde, dat het verschrikkelijke gebeurde : hij leerde in den vader, dien hij bewonderde en vereerde, den zondaar kennen doch zijn liefde
verflauwde niet, ze werd hartstochtelijker door zijn
smart, dieper, donkerder door meegevoel. Nu zag hij
zichzelf als Salomo, den zoon van David en Bathsêba
en hij denkt zich sidderend het oogenblik in, dat Salomo
de schuld zijns vaders vernam.
„Is daar," vraagt hij zich af, „een liefdessmart, gelijk
aan die, zich over zijn vader te moeten schamen, voor
hem, dien men het diepst bemnint en wien men het meest
schuldig is ? Zich hem rugwaarts te moeten naderen
met afgewend gelaat, om zijn schande niet te moeten
aanzien ? Maar welke zaligheid is grooter dan die, hem
te mogen beminnen, zooals een zoon dat wenscht ? En
als dan het geluk meebrengt, dat men trotsch op hem
zijn mag, omdat hij de eenige uitverkorene is, groot
boven alien, de sterkte van het yolk, de trots van het
vaderland, geprezen tijdens zijn leven, glorierijk in de
herinnering. Gelukkige Salomo, dat was uw lot I
1) Opbouwt, die uw persoonlijkheid opbouwt, dus onafscheidelijk
deel uitmaakt van uw persoonlijkheid. Het Deensche woord „opbygger" beteekent zoowel sticht a's : opbouwt. In het Nederlandsch
verliest het woord dus jets van zijn paradoxalen klank.
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Zoo leefde Salomo gelukkig, bij den profeet Nathan.
De kracht en de groote werken des vaders bezielden
hem niet tot daden, want daar vond hij geen gelegenheid
toe, maar ze bezielden hem tot bewondering en de
bewondering maakte hem tot dichter Maar was de dichter bijna afgunstig op zijn held, de zoon was zalig in
de overgave aan zijn vader.
Toen bezocht de jongeling eens zijn koninklijken vader.
In den nacht ontwaakt hij, doordat hij beweging hoort,
waar de vader slaapt. De angst grijpt hem aan, hij vreest,
dat daar een booswicht is, die David wil vermoorden.
Hij sluipt naderbij — hij ziet David in de verbrijzeling
des harten, hij hoort de kreet der vertwijfeling van de
berouwvolle ziel.
Onmachtig zoekt hij zijn legerstede weer op ; hij slui
mert in, maar hij vindt geen rust. Hij droomt ; hij droomt,
dat David een zondaar is, verworpen door God, dat de
koninklijke majesteit Gods toorn over hem is, dat hij
tot straf het purper moet dragen, dat hij gedoemd is
tot heerschen, gedoemd de zegen des yolks aan te hooren,
terwiji de Goddelijke Gerechtigheid in het verborgene
het vonnis over den schuldige velt, en in den droom vermoedt hij, dat God niet de God der vromen is, maar der
goddeloozen en dat men een zondaar moet wezen om
Gods uitverkorene te zijn, en de verschrikking van den
droom ligt in die tegenstrijdigheid" 1).
Hij zag zichzelf als Antigone, de dochter van Oedipus
en Jocaste, geboren uit het geslacht van Labdacus,
waarop de vloek der goden rustte en hij stelde zich den
invloed voor, die de wetenschap van de schuld haars
vaders op haar inoest hebben en op haar verhouding tot
den man, dien ze liefhad. Neen, het was niet het dramatisch gegeven van het oud-Grieksche treurspel, dat zijn
aandacht bezighield, het was de modern tragische strijd
van zijn eigen verloving, die hij in de liefdestragedie
van Antigone gaf.
1) „Schuldig — niet schuldig" uit „Stadien op den weg des !evens".
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„Oedipus," schreef hij in zijn verhandeling, „over de
reflexie van het antiek tragische in het modern tragische", „Oedipus heeft den Sfinx gedood, Thebe bevrijd,
Oedipus heeft zijn vader vermoord en is met zijn moeder
getrouwd en Antigone is de vrucht van die verbintenis.
Dus in de Grieksche tragedie. Hier wijk ik af. Bij mij is
alles eveneens en toch is alles anders. Dat hij den Sfinx
gedood en Thebe bevrijd heeft is alien bekend en Oedipus
leeft geeerd en bewonderd, gelukkig in zijn huwelijk
met Jocaste. Het overige is voor de oogen der men.schen verborgen en geen vermoeden heeft ooit dien
vreeselijken droom tot werkelijkheid gemaakt. Aileen
Antigone weet het. Hoe ze het to weten is gekomen
ligt buiten de sfeer der tragische belangstelling en ieder
kan in dat opzicht zijn eigen fantazie den vrijen teugel
laten. Op jeugdigen leeftijd, voor ze nog volkomen ontwikkeld was, hebben duistere aanwijzingen omtrent
dat schrikkelijk geheim reeds nu en dan haar ziel ontrust, tot de zekerheid haar met een slag in de armen
van de angst heeft geworpen." Oedipus sterft en nog
steeds is zijn geheim niet bekend, Antigone is er zelfs
onwetend van of hijzeif het geheim van zijn schuld
gekend heeft. In de herinnering van het yolk leeft hij
als een gelukkig koning en Antigone, die haar vader even
hoog heeft bewonderd als bemind, geniet van zijn roem,
van iedere lofspraak, haar gedachte houdt zich voortdurend met hem bezig — maar haar enthousiasme voor
haar vader is de eenige wijze waarop ze haar smart citing
kan geven, „haar leven heeft slechts deze beteekenis
voor haar, dat het, gewijd door onverbrekelijk stilzwijgen,
hem iederen dag, ja ieder uur de laatste eer bewijst."
Maar Antigone heeft lief en „hij, dien ze liefheeft, is
daar niet onwetend van. Ze is geen alledaagsch meisje
en dus is ook haar huwelijksgift jets buitengewoons, n.l.
haar smart." Mag en kan ze nu haar smartelijk geheim
verbergen voor den man, dien ze liefheeft ? Mag en kan
1) Uit „Enten-Eller", deel I.
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ze dat geheim, het geheim haars vaders, aan iemand ter
wereid meedeelen ? Ze verbergt zich, ze trekt zich terug.
„Haar teruggetrokkenheid verwondert den beminde ;
hij bemerkt, dat hier buitengewone moeilijkheden te
overwinnen zijn ; maar ze schijnen hem niet onoverkomelijk. Alles, waar het voor hem op aankomt is, haar er
van te overtuigen, hoe diep hij haar bemint, ja dat zijn
leven voorbij zal zijn, indien hij van haar liefde afstand
zal moeten doen. Zijn hartstocht wordt ten slotte bijna
onwaar, maar des te vindingrijker, hoe sneer tegenstand
hij ontmoet. Maar iedere verzekering van zijn liefde
verhoogt haar droefheid, met iedere zucht boort hij de
pip der smart dieper en dieper in haar ziel. Hij laat
geen middel onbeproefd, om haar te bewegen. Hij weet,
als alle anderen, hoe innig ze haar vader heeft liefgehad.
Hij treft haar aan bij het graf van Oedipus, waarheen
ze zich heeft begeven, om lucht te geven aan haar smart....
hij verrast haar, hij beroept zich op de liefde, waarmee
ze haar vader bemind heeft, hij bemerkt, dat hij buitengewonen indruk maakt, hij houdt aan, hij verwacht
alles van dat rniddel en hij weet niet, dat hij hiermee
zichzelf tegenwerkt."
Direct heeft Kierkegaard natuurlijk in geen zijner
werken over zijn verhouding tot zijn verloofde gesproken. Doch hij verborg zijn geheim, zooals een dichter
zich verbergt, zooals hij ook het geheim zijns vaders
heeft verzwegen, d.w.z. bijna op iedere bladzijde, die hij
schreef, verborg en beleed hij zichzelf en zijn liefde.
Telkens anders gekleurd, telkens anders belicht, vertelt
hij hetzelfde verhaal. Hij geeft het als Constantijn
Constantius in de geschiedenis van het „jonge mensch"
uit de „Herhaling," als proeve van „experimenteele
psychologie", hij belijdt het, bijna historisch getrouw,
in het dagboek van Quidam, in „Schuldig Niet
schuldig."
Hij verhaalt, hoe hij reeds dadelijk na de verloving,
reeds zoodra hij den stap uit het rijk der fantazie in de
werkelijkheid gewaagd had, had gevoeld, dat hij, de oude
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man van 26 jaar, het recht niet had, het leven van het
jonge, levenslustige kind aan het zijne te verbinden, hij,
die immers duizend jaar te oud was, om ooit een meisje
gelukkig te kunnen maken ! Gevoelde hij als Antigone,.
dat zijn zwaarmoedigheid in verband met het geheim
zijns vaders tusschen hen stond, dat hij met zijn huwelijksgift der smart niemand mocht toebehooren ? Wist
hij, zoo hij trachtte zich te openbaren, als Quidarn, de held
uit „Schuldig — Niet schuldig ?", dat het meisje hem niet
verstaan zou, omdat ze den ernst, de religieuze voorwaarde miste, noodig om een leed als het zijne te kunnen
begrijpen, te kunnen dragen ? Of, zoo hij zich verborg,
vreesde hij wellicht, dat ze hem, als het jonge mensch
uit de „Herhaling" tot last zou worden, omdat ze hem
stoorde in zijn vertrouwelijkheid met zijn liefste vriendin
de smart ? Heeft hij behoefte alleen te zijn met zijn
herinnering, alleen met zijn verlangen, omdat zijn kunstenaarsnatuur de gave mist, eenvoudig en spontaan lief
te hebben, met de natuurlijke vertrouwelijkheid, waarmee een man zijn vrouw moet beminnen ? Is zijn liefde
voor Regine slechts de liefde van den dichter voor zijn
muze, voor het meisje dat hem tot dichter heeft gemaakt ?
Eên ding weet hij, weet hij met volkomen zekerheid,
dat hij haar niet gelukkig zal kunnen maken, noch zij
hem, zij die „het zwijgen zijner melancholie niet heeft
kunnen breken" en hij vraagt haar zijn woord terug.
Doch, neen, ze heeft hem immers lief en ze weet ook,
dat hij haar liefheeft, ze bezweert hem bij al wat hem
heilig is, bij de nagedachtenis van zijn vader, dat hij haar
niet zal verlaten, ze zou sterven, zoo hij het deed, ze kan
niet leven zonder hem. Dan besluit hij zich langzamerhand van haar los te maken, zijn liefde te verbergen,
zich anders voor te doen dan hij is, opdat ze er zelf toe
zal komen, de verloving te verbreken, en haar vrijheid
als een verlossing te gevoelen. En die houding houdt hij
vol, ook nadat hij zelf ten slotte, zonder nadere verklaring, den band verbroken heeft, die hen bond.
„Ms het kind gespeend moet worden," schrijft Kierke-
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gaard in zijn beschouwing over Abraham" 1), „maakt
de moeder haar borst zwart, opdat de borst er niet aantrekkelijk zou uitzien, als het kind die niet meer hebben
nag. Dan meent het kind, dat de borst veranderd is ;
maar de moeder is dezelfde, haar blik is liefdevol en zacht
als altijd ; gelukkig wie geen verschrikkelijker middelen
behoeft om het kind to spenen !"
Hij heeft later op dezen tijd teruggezien als op de
„verschrikkingsperiode" zijns levens. Want innerlijk
blijft hij Regine trouw, „haar en mijn gestorven wader,`'
schrijfi hij, „zullen mijn gezamenlijke boeken worden
gewijd.". Zijn leven lang, ook als Regine reeds lang
getrouwd is, ja, tot op zijn sterfbed toe, blijft ze het
rniddelpunt, waarom al zijn gedachten zich bewegen.
Hij hoort de „Don Juan", ziet Scribes blijspel „De,
eerste leest Goethes „Faust", zijn „C1avigo " , de
„Antigone" van Sofocles maar de reeks verhandelingen
en lyrische ontboezemingen, die hij haar aanleiding
van dat alles schrijft, die Victor Eremita in het verborgen laadje eener oude secretaire vindt en als het
werk van den „aestheticus" in „Enten-Eller" uitgeefc,
verhalen slechts van haar en hemzelf en hun lief de.
Alle mogelijkheden, die in hun liefdesverhouding verborgen lagen, vervolgt hij dialectisch tot in haar uiterste
consequenties met al de zelfkwellende hartstocht zijner
melancholie.
Hij denkt aan don Juan, den verleider, die alleen in
Spanje 1003 jonge meisjes en vrouwen verlokt heeft en
verlaten, en hij vraagt zich af, wat het verschil is tusschen
dezen genialen verleider ach, op het aantal komt het
niet aan — en hemzelf. En in zijn verhandeling over
het „muzikaal-erotische" beschrijft hij don Juan als
den vertegenwoordiger van het spontaan erotische, dat
buiten de ethische sfeer van goed en kwaad ligt en dat
in de muziek zijn natuurlijke uitdrukkingswijze vindt.
Tegenover die geniale onmiddellijkheid, ziet hij dan
1) „Vreezen en beven" door Johannes de Silentio.
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zichzelf en zijn reflexie, ziet hij zichzelf, zooals de wereld,
die zijn verzwegen strijd niet kent, hem zien moet, zooals ook zij, die hij liefheeft, voor haar eigen welzijn hem
moet blijven zien en hij reproduceert zichzelf in het
dagboek van den Verleider als den aethetischen genieter,
die met geraffineerd koele zelfzucht met de liefde van
een jong meisje experimenteert, haar liefde opwekkende
en die weer verwerpende.
Hij vraagt in de „Ongelukkigste" aan zijn „medeafgestorvenen" wie het meeste recht heeft op het graf,
dat zich ergens in Engeland moet beiinden, dat het
opschrift ,,de Ongelukkigste" draagt en dat, toen men
het opende, ledig werd bevonden en hij kent zichzelf,
zichzelf en niet het meisje, dat hij verlaten heeft, dat
voorrecht toe.
Hij ziet ook het comische in de figuur van Emmeline
in het blijspel van Scribe, de diepe ironie, die in haar
onwankelbare trouw aan haar eerste liefde ligt, — die
immers de ware, de eenige is ! — in haar verzekeringen,
dat ze Charles voor niets ter wereld zou kunnen opgeven,
omdat dal haar door zou zijn, („zoo'n juffertje als Emmeline pleegt altijd het standvastigst to zijn als haar minnaar van haar of wil," schrijft Kierkegaard bitter), terwijl ze ach Regine toch zoo gemakkelijk een ander
lief krijgt en trouwt.
Dan weer laat de gedachte aan het huwelijk hem niet
met rust, het huwelijk, waarin de liefde, wedergeboren
in de keuze, in het besluit, uit het onmiddellijke stadium
van de romantische willekeur, waarin de aesthetischt:
schrijver van bovengenoemde lyrische verhandelingen
immers verkeerde — in de ethisch religieuze levenssfeer
wordt overgebracht; en het is de hartstocht van het
eigen onbevredigde verlangen, de bitterheid van het
buiten gesloten zijn, die doorklinkt in den welsprekenden
lofzang van den ethicus Wilhelm, den schrijver van het
tweede gedeelte van „Enten-Eller," op de blijde veiligheid, ja, de meer dan aesthetische schoonheid van het
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huwelijk, waarin de ethische eisch van de algemeen menschelijke zedewet zijn uitdrukking vindt.
Aesthetisch ethisch ! Het is met afgunstige bewondering voor den normalen mensch, die de kunst verstaat,
zich ethisch in de algemeen geldige vormen van huwelijk of vriendschap, van maatschappelijke betrekkingen
of socialen omgang uit to drukken en to verwezenlijken,
dat Kierkegaard in deze tegenstelling zichzelf als den
romanticus, die zich als de uitzondering boven het nor-.
male stelde, heeft gezien en veroordeeld.
Doch ook in ander licht heeft hij zijn isolatie,
zijn verhouding tot het normale leven gezien. De vraag
schuldig, niet schuldig ? die hij zich ten opzichte van
zijn verloofde stelde, verdiepte zijn Christelijk zondebesef en bracht hem in inniger verhouding tot God.
Schuldig ? Niet schuldig ? Ja., natuurlijk schuldig, antwoordt hij in de lijdensgeschiedenis van Quidams verloving,
schuldig, omdat hij begonnen is, wat hij niet heeft kunnen
realiseeren. Maar daarna ? Heeft hij, zoodra hij gevoelde,
dat hij Regine niet geiukkig kon makers, het offer zijner
lief de niet in volkomen gehoorzaamheid, in absolute
overgave aan Gods wil gebracht ? Ja, maar : hij heeft
zich in bedrog en mystificatie gehuld, zijn woord gebroken, hij zou, zoo ze waarlijk niet had kunnen leven zonder
hem, schuldig zijn geweest aan haar dood
Kierkegaard is in „vreezen en boven" genaderd tot de
tegens telling ethisch — religieus, die in „Enters — Eller"
nog geen tegenstelling vormden. Had hij vroeger tegenover
de aesthetische levensopvatting, die in spelende willekeur
de lusten en begeerten van het oogenblik volgt, de min
of meer religieus getinte ethische opvatting, zooals die
in den algemeen geldigen vorm van het huwelijk haar
uitdrukking vindt, als de hoogere gesteld, thans voegt
hij aan de twee levenssferen van „Enters Eller" nog
een derde stadium toe, stelt hij boven het normale het
buitengewone, boven den regel de uitzondering, boven
het ethisch algemeen geldige, de persoonlijk religieuze
verhouding tot God.
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Uit een ethisch standpunt is Quidam schuldig : hij
verbrak zijn woord, hij bedroog de geliefde, religieus
is hij gerechtvaardigd, want de religieuze zin van zijn
daad is deze, dat hij het offer zijner liefde in volkomen
gehoorzaamheid gebracht heeft. W aarom hij het deed ?
waarom hij het doen moest ? Ach, in de religieuze sfeer
is het onmogelijk zich te rechtvaardigen, zich voor anderen
verstaanbaar uit te drukken : het is Frater Taciturnus,
die „Schuldig — niet schuldig" schreef ; het is Johannes
de Silentio, die, het offer van Abraham overdenkende,
voor dezelfde tegenstrijdigheid stond, die de verschrikking
van Salomo's droom geweest is, toen hij bedacht, wat
het beteekende, Gods uitverkorene te zijn. De ethische
uitdrukking voor hetgeen Abraham deed, was immers
deze, dat hij zijn zoon heeft willen dooden, — doch
religieus was hij gerechtvaardigd, omdat het God was,
die hem verzocht. God verzocht Abraham, daar is geen
andere uitdrukking voor deze vreeselijke godsverhouding, waarin het ethische tijdelijk wordt opgeheven,
geen andere uitdrukking dan deze — die niets verklaart.
Noch Johannes de Silentio, noch Frater Taciturnus kunnen
ethisch hun held rechtvaardigen, doch religieus voelt
Kierkegaard Abraham en Quidam en zichzelf gerechtvaardigd — door Gods bevel. En toch —
En toch, hij en Regine ze hadden elkaar immers lief.
Tegenover de zekerheid, dat ze elkaar niet gelukkig
konden maken, stond de zekerheid hunner liefde, tegenover den eisch, die liefde op te geven, de belofte, die in
die liefde lag. Schuldig ? Niet schuldig ?
Daar was eens, verhaalt Kierkegaard, een eenvoudige
jongen, die een prinses liefhad, hij weet, dat van een
huwelijk geen sprake kan zijn, dus geeft hij zijn wensch
haar te bezitten op, hij berust ...... Ach, indien hij geloof
had bezeten 1) — en indien Kierkegaard dat geloof, het
geloof ook voor dit leven, had gehad ! Indien hij krach1) „Indien ik geloof had gehad," zegt Kierkegaard, „ik zou bij
haar zijn gebleven."
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tens het absurde het onmogelijke had geloofd, indien hij,
na absoluut afstand te hebben gedaan, na het offer, dat
hij moest brengen, te hebben overgegeven, zonder dien
afstand te herroepen of terug te nemen, wat hij gaf
eenvoudigweg het geluk van hun liefde aanvaard had !
Maar, toen hij de religieuze beweging
Ja, indien
der oneindige resignatie had gemaakt, heeft hij de daarop
volgende beweging, die van het geloofsvertrouwen, dat
krachtens het absurde het tijdelijke, het aardsche, teruggrijpt, niet kunnen maken.
En hij denkt aan een, die het wel heeft gekund ; aan
Abraham, den Vader des geloofs, die vertrouwd heeft,
dat God zijn belofte, hem een zoon te schenken, gestand
zou doen, die gelooven bleef, ook toen de vervulling der
belofte zich liet wachten, ook toen het menschelijkerwijze onmogelijk was, dat Sara, zijn vrouw, hem nog een
kind zou schenken.
„Als Abraham gewankeld had," zegt Kierkegaard,
„zou hij zijn hoop hebben opgegeven. Hij zou tot God
gezegd hebben : „Het is wellicht niet Uw wil, dat dit
geschieden zal, ik zal mijn wensch dus opgeven, het was
mijn eenige, het was mijn zaligheid. Mijn ziel is oprecht,
ik voed geen heimelijken wrok, omdat Gij mij dit ontzegdet." Hij zou niet vergeten zijn geworden, hij zou door
zijn voorbeeld, velen ten zegen zijn geweest, maar hij zou
niet de Vader des geloofs zijn geworden ; want het is
groot een wensch op te geven, maar het is grooter, om
er aan vast te houden na dien te hebben opgegeven ;
het is groot, het eeuwige te grijpen, maar het is grooter
het tijdelijke vast te houden na het opgegeven te hebben."
Hij denkt aan Abraham, die niet gewankeld heeft,
zelfs niet toen God, hem verzoekende, zeide : „Neem
nu uwen zoon, uwen eenigen, dien gij liefhebt, Isadk en
ga henen naar het land Moria en offer hem aldaar tot
een brandoffer op een der bergen, dien ik u zal zeggen."
Indien Abraham, als Quidam, als Kierkegaard, het
offer gebracht had, gehoorzaam aan Gods bevel, indien
hij „de beweging der oneindige resignatie" gemaakt
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had en zijn zoon had opgegeven en daarmede het geloof
aan de vervulling van Gods beloften, indien hij niet de
Vader des geloof geweest ware, — het bijbelsche verhaal
had aldus moeten luiden :
„Het was bij het krieken van den ochtend, Abraham
stond vroeg op, liet de ezels zadelen, verliet zijn tent en
Isaak ging mee, maar Sara keek hen na door het venster
tot in de vallei, totdat ze hen niet meer zien kon. Zwijgend reden ze drie dagen. Op den ochtend van den vierden
dag sprak Abraham nog geen woord, maar hij hief de
oogen op en zag in de verte den berg Moria. Hij liet de
jongens achter en ging alleen met Isaak aan de hand op
naar den berg. Maar Abraham zeide tot zichzelf : „Ik
wil toch niet voor Isaak verbergen, waarheen deze weg
hem voert." Hij stond stil en legde zegenend zijn hand
op Isaaks hoof d, en Isaak boog zich om dien zegen te
ontvangen. En Abrahams aangezicht was dat van een
vader, zijn blik was zacht, zijn woord vermanend. Maar
Isaak kon hem niet verstaan, zijn ziel liet zich niet opheffen ; hij omvatte Abrahams knieen, hij viel hem smeekend te voet, hij bad hem voor zijn jonge leven, voor
zijn schoone verwachtingen, hij herinnerde aan de
vreugde in Abrahams huis, hij herinnerde aan de smart
en de eenzaamheid.... Toen hief Abraham den jongen
op en zijn woorden waren vol troost en vermaning. Maar
Isaak kon hem niet verstaan. Hij beklom den berg Moria
maar Isaak begreep hem niet. Toen wendde hij zich een
oogenblik van hem af, maar toen Isaak Abrahams
gelaat weerzag, was het veranderd, zijn blik was wild,
zijn gedaante was verschrikking. Hij greep Isaak in de
borst, wierp hem op den grond en sprak : „Domme
jongen, geloof je, dat ik je vader ben? Ik ben een afgodendienaar. Geloof je, dat het Gods bevel is ? Neen, het is
mijn lust." Toen sidderde Isaak en riep in zijn angst :
„God in den hemel, ontferm U over mij, Abrahams
God, erbarm U mijner, ik heb geen vader op aarde, wees
Gij mijn Vader !" Maar Abraham sprak bij zichzelf :
„Heer in den hemel ik dank U. Het is beter voor hem te
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gelooven, dat ik een onmensch ben, dan dat hij het
geloof aan U verliest."
Of misschien indien Abraham, evenals de jonge
minnaar, de dichter uit „de Herhaling", den wanhopigen
moed tot deze schrikkelijke mystificatie had gemist :
„Het was bij het krieken van den ochtend, Abraham
stond vroeg op, hij omhelsde Sara, de bruid zijns ouderdoms en Sara kuste Isaak, die haar smaadheid had weggenomen, haar trots, haar hoop in alle geslachten. Zoo
reden ze zwijgend op den weg, en Abrahams blik was
naar de aarde gericht tot op den vierden dag ; toen hief
hij de oogen op en zag in de verte den berg Maria, maar
hij sloeg den blik weer naar de aarde. Zwijgend schikte
hij het brandhout, bond Isaak, zwijgend trok hij het
mes ; daar zag hij den ram, dien God had beschikt.
Dien offerde hij en ging naar huis . ...... Van dien dag
of aan was Abraham oud geworden, hij kon niet vergeten,
dat God dit van hem geeischt had. Isaak groeide voorspoedig op als te voren, maar Abrahams oog was verdonkerd, hij had geen vreugde meer."
„Het was een stille avond ; Abraham reed alleen nit
en hij reed naar den berg Moria ; hij wierp zich neder
op zijn aangezicht, hij bad God hem zijn zonde te vergeven, dat hij Isaak had willen offeren, dat de vader
zijn plicht jegens zijn zoon vergeten had. Hij reed dikwijls
eenzaam dien weg, maar hij vond geen rust. Hij kon
niet begrijpen dat het zonde was, dat hij God het beste,
dat hij bezat, had willen offeren, dat, waarvoor hij gaarne
vele malen zijn leven zou hebben gegeven ; en als het
zonde was, als hij Isaak niet zoo lief had gehad, dan
kon hij niet begrijpen, dat het vergeven zou kunnen worden, want welke zonde is vreeselijker ?"
Den weg naar den berg Moria, Kierkegaard is dien
telkens en telkens weer gegaan en hij vond geen rust.
Hij kon niet begrijpen, dat het zonde was, dat hij zijn
lief de, zijn eenige, de vreugde zijns levens had willen
offeren en, zoo het zonde was, zoo hij Regine niet lief
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genoeg gehad had, begreep hij niet, dat zijn handelswijze
hem ooit kon worden vergeven....
„Indien ik geloof had gehad...."
Kierkegaards geheele productie, de pseudonyme geschriften van Victor Eremita, van Frater Taciturnus,
van Johannes de Silentio, zoowel als de religieuze overdenkingen, die hij onder eigen naam liet verschijnen,
ze zijn een lange alleenspraak met God, een groote, eenzame worsteling om het geloof, en ze zijn niet — behoef
ik het nog te zeggen ? — neergeschreven met de bewuste
pedagogische bedoeling, de menschheid op te voeden
tot het ware Christen zijn
Maar dat geloof, waarom hij streed, dat Christelijk
geloof, het was natuurlijk niet dat, waaraan de meeste
Christenen denken, wanneer ze over hun „geloof"
spreken. Het was niet het aannemen en belijden van een
leer, het beteekende niet het aanvaarden en onderschrijven van een aantal geloofswaarheden, om dan rustig
verder te gaan door het leven op den vasten grond der
objectieve zekerheid een zoo uitwendige verhouding
tot God als die van het objectieve geloof kon een natuur
als Kierkegaard niet bevredigen — „Het geloof is een
onrustig ding," zegt Luther, — het is ook voor Kierkegaard een onrustig ding geweest ; het is, zegt hij, het
zich toeeigenen met de hartstocht van het persoonlijk
oneindig geInteresseerde individu van hetgeen objectief onzeker is, het is een drijven boven 70.000 vademen
water, en toch blijde zijn, het is een rusten in het ongerijmde, in de paradox.
Het geloof is een verhouding, de verhouding van de
ziel tot God. En juist daarin ligt de onrust, de spanning,
ja het lijden van het religieuze leven, dat deze absolute
verhouding in het tijdelijke, het betrekkelijke haar uitdrukking moet vinden. Want de taak van den vrome is
niet, de godsverhouding filosofisch te begrij pen en met
Hegel de tegenstrijdigheid daarvan door middel van de
mediatie op te lossen, maar als levend, existeerend mensch
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zijn bestaansvorm aan zijn godsverhouding adaequaat te
maken.
Dat de godsverhouding zich niet direct in het leven
laat uitdrukken spreekt van zelf. In de Middeleeuwen
heeft men gemeend, in het kloosterleven of in het kluizenaarsbestaan een aan het geloof adaequaten bestaansvorm te hebben gevonden, doch hetgeen zich aldus verwezenlijken liet, het was slechts de resignatie, slechts
het negatieve deel der godsverhouding ; het positieve
geloofsvertrouwen, dat ook voor dit leven alles van
God hoopt en verwacht, dat na oneindig van deze wereld
met al, wat men daarin zou kunnen zijn of doen of genieten of beteekenen, niet slechts voor enkele zalige oogenblikken maar absoluut en oneindig te hebben geresigneerd,
dit alles krachtens het absurde, weer terug ontvangt,
dat aan het geluk gelooft en aan de vreugde, vond in de
kloosterbeweging zijn juiste vertolking niet. En zooals
de religieus bewogene, die zijn lief de uiten wil, zijns ondanks zal moeten grijpen naar het incognito der kunst,
zoo zal ook de minnaar van God, die ethisch openbaar
wil worden, naar het bedrog, het incognito als bestaansvorm moeten grijpen.
De „ridder des geloofs", dien Kierkegaard schetst,
onderscheidt zich dan ook in geenen deele van den eersten
den besten burgerman. Hij leeft en handelt uiterlijk als
alle anderen en toch is bij hem alles anders, want al wat
hij bereikt en bezit, bereikt en bezit hij krachtens het
absurde, omdat hij niet alleen reeds bij voorbaat van
alles oneindig heeft geresigneerd, doch die beweging der
oneindigheid nog ieder oogenblik maakt. „Hij ledigt
in deze oneindige resignatie den ganschen beker van den
diepsten weemoed van dit leven. Hij kent de zaligheid
der oneindigheid, hij heeft de smart gevoeld, alles, het
liefste, dat hij in deze wereld heeft, prijs te geven, en
toch smaakt de eindigheid hem even goed, als dien, die
nooit iets anders kende."
Maar deze „ridder des geloofs", die werkende en
strevende met al den ijver en de hartstocht, waarmee
19
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men alles najaagt, wat Been werkelijke waarde bezit
immers hij weet, dat deze wereld met haar vreugde en
haar smart en de heilige taak, die ze ons oplegt en de
dwaze eischen, die ze ons stelt, er in den grond niet op
aankomt ! — al wat hij bereikt en al wat hij ontvangt,
met een lichten glmlach van blijde verwondering zal aanvaarden, hij zal ook bereid zijn, zoo het moet, zijn incognito op te geven voor den bestaansvorm, die wellicht nog
volkomen de intiemste godsverhouding weergeeft : door
de wereld te worden uitgeworpen, een levenshouding, die,
hoewel de botsing met de wereld gewoonlijk juist daar
ontstaat, waar een poging wordt gedaan het incognita
op te heffen en zich direct kenbaar te maken, wederom
in de religieuze sfeer is het nu eenmaal onmogelijk
een directen uitdrukkingsvorm te vinden een incognito
zal moeten zijn. Immers het is het hoogste en heiligste,
dat zich hier, noodgedrongen, als een ergernis, een dwaasheid geeft.
Langen tijd heeft Kierkegaard gehoopt, dat God hem
zijn dubbel incognito zou laten en hem zou toestaan,
zich slechts te openbaren achter het masker der kunst.
Hij, de geslotene, schroomde immers te toonen wat
slechts voor God bedoeld was, hij, de ongelijkvormige
aan deze wereld vreesde de miskenning, de verwarring,
de ergernis, die zouden ontstaan bij elke poging, zich
direct verstaanbaar te maken, de botsing, die tot het
martelaarschap in strenger of milder vorm moest leiden.
Eerst langzamerhand leerde hij deze laatste 'evenshouding als den hoogeren, neen, als den eenig mogelijken
bestaansvorm voor den Christen in deze wereld, in
deze „Christelijke" wereld, zien.
Het was de botsing met het spotblad, de „Corsar", dat
hem, — trouwens op zijn eigen overmoedige uitdaging
tijden lang in zijn karikaturen belachelijk heeft gemaakt, die deze levensstemming in hem heeft gewekt.
Een gebeurtenis kan op zichzelf natuurlijk hoogst onbelangrijk zijn, en toch voor het zieleleven van den schrijver
en daardoor voor zijn werk van de hoogste beteekenis.
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Zoo ook bier. Zijn overgevoelige, zwaarmoedige natuur
deed hem afkeuring, minachting, bespotting, pijnlijker
gevoelen dan anderen, die, minder geisoleerd levende,
aan botsingen met de omgeving gewend zijn. Zijn fantazie vergrootte de kwellingen van zijn leed. Trouwens
wat bij hem botste, het was iets fijners en kw etsbaarders
dan politieke overtuigingen of objectieve waarheden,
wat hij ontwijd voelde door de massa, het was het intiemste, schrijnendste leed, dat hij slechts achter het
masker der kunst voor den „enkele" had geschreven.
„Maar dat is Gods genade met een mensch," schrijft hij,
„als deze gelijk een wonderlijk instrument juist in rampen
zoo gelukkig geconstrueerd blijkt, dat met iedere nieuwe
ramp niet alleen de snaren niet beschadigd worden,
maar hij een nieuwe snaar op zijn instrument verkrijgt."
Het persoonlijke lijden, het bittere gevoel van
onmacht tegenover de vaak laffe, persoonlijke aanvallen van het Mad — ach, eenmaal had hij gemeend van
de goden de gave te hebben ontvangen, dat hij de lachers
steeds op zijn zijde zou hebben 1 van vereenzaming,
waar niemand hem bijsprong in zijn strijd, van vernedering en mislukking, opende zijn oog voor de noodzakeniet alleen van het innerlijk
lijkheid van het lijden
maar van dat van
lijden van den Christen voor God
den waarheidsgetuige in zijn strijd met de wereld, met
de massa, die als zoodanig de onwaarheid is, met de
publieke opinie, door een onpersoonlijke en dus onverantwoordelijke dagbladpers geleid, in een maatschappij,
die door stemmenmeerderheid beheerscht wordt. En de
overtuiging, waarin hij reeds als kind was ingewijd, dat
„slagen in eeuwigen zin in tij delij ken zin lijden beteekent",
dat men „Christelijk alleen overwint door overwonnen
te worden," werd meer en meer de grondtoon van zijn
productie.
Hij aanvaardde den strijd tegen de „wereld", tegen het
officieele Christendom, dat zoo uitstekend met die wereld
overweg kon, waarin alien, die zoo veilig met de meerderheid meeliepen, zich Christenen noemden, omdat ze

292

KIERKEGAARD.

des Zondags in de kerk met instemming de Christelijke
waarheden hoorden verkondigen, waar niemand naar
leefde.
Het Christendom in zijn zuiverheid en strengheid aan
de wereld te brengen, „met Gods hulp alles aan te wenden,
om het duidelijk te maken, wat de eisch van het Christendom in waarheid is, al zou dan ook geen enkele daarop
willen ingaan," het scheen hem de taak, door God hem
opgelegd. Doch niet aldus, alsof nu ieder, die aan dien
eisch niet beantwoordde, daardoor veroordeeld zou zijn,
doch zóó, dat ieder, die daarmee in aanraking kwam,
zou moeten erkennen : „Ik ben geen Christen, de eischen
van het Christendom zijn mij te hoog." Die waarheid,
die eerlijkheid ten minste meende hij van de kerk, van
de Christenen, te mogen verwachten, zooals hij ook zichzelf niet als Christen gaf ......
Het was de eisch, dien hij ook aan bisschop Mynster
gesteld heeft, het algemeen geachte en geziene hoofd
van de Luthersche staatskerk, den biechtvader zijns
vaders, dien ook hij, en niet alleen uit pieteit voor zijn
vader, bewonderd heeft en vereerd, maar dien hij meer
en meer als den representant van het bestaande, het
officieele Christendom begint te zien. Zal de grijsaard,
die gedurende geheel zijn leven zoo rustig, zoo behaaglijk Christen is geweest, hem toch in zijn hart geen gelijk
moeten geven, dat het ware Christendom — n.l. dat,
waarvan reeds Swift in zijn „Arguments against the Abolition of Christianity" heeft getuigd, dat dat Christendom natuurlijk nooit kOn worden afgeschaft, omdat
het nooit bestaan heeft toch nog iets anders was ?
Doch zoo Kierkegaard zich een oogenblik met die
hoop heeft gevleid, heeft zijn verwachting hem bedrogen.
Mynster toonde zich ontstemd, ja persoonlijk gekrenkt
door de opvattingen, door Kierkegaard in zijn „Oefening
in het Christendom" gepredikt.
Maar bisschop Mynster sterft en Martensen, die hem
weldra op den bisschopszetel zal opvolgen, houdt een
gedachtenisrede, waarin hij hem eert als „een waarheids-
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getuige, een van de heilige keten van waarheidsgetuigen,
die zich van de dagen der apostelen of tot op heden uitstrekt ; een waarheidsgetuige, niet alleen in woord en
prediking, maar in daad en waarheid."
Een waarheidsgetuige in daad en waarheid — de
man, die zich in deze wereld zoo thuis had gevoeld, die
rijkdom en aanzien en wereldsche eer had genoten, die
met pracht en praal begraven was ! Alsof de waarheid
niet overal ergernis moest wekken en miskenning Hij
gevoelt dit woord als een persoonlijke uitdaging, waarop
hij het antwoord niet schuldig mag blijven. Hier te zwijgen zou ontrouw beteekenen aan de taak, hem door God
gesteld. De strijd ontbrandt en wordt met steeds feller
hartstocht, steeds heftiger verbittering gevoerd. Met
steeds vlijmender sarcasme spreekt Kierkegaard over
die waarheidsgetuigen, die duizend waarheidsgetuigen,
die de staat heeft aangesteld en die hij bezoldigt om alle
menschen tot Christenen te maken, terwijl toch hun
geheele „leven en streven wereldschgezind blijft, hun
werken en trachten van den ochtend tot den avond,
hun waken en droomen —" Want zoo hij vroeger geloofd heeft aan het incognito van den „ridder des geloofs", thans vermoedt hij blijkbaar, dat de bestaansvorm dezer duizend predikers geen incognito is, doch
hun ware gedaante !
„Maar God in den hemel", zegt hij, „gaat anders te
werk, als hij het Christendom (die leer van zelfverloochening en en ongelijkvormigheid aan de wereld) wil verbreiden. Hij verzekert er zich van, dat er in elk geval
toch een Christen wordt, n.l. de prediker van het Christendom. En dan gaat het er op los om de menschen voor
die leer te winnen. Nu daar komt niet veel van terecht
en even zeker als de prediker een Christen is, even zeker
eindigt het er mee, dat de prediker gedood wordt en de
geheele zaak op niets uitloopt dan op dien eenen prediker.
Maar het ontbreekt God in den hemel dan ook aan wijsheid, vooral aan de hooge wijsheid van den Staat."
Midden in den strijd is Kierkegaard gestorven, de
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onafgebroken arbeid, de zenuwspanning had te veel
van zijn krachten gevergd, hij stierf in de voile verzekerdheid van de genade Gods door Jezus Christus, maar tevens
in de vaste overtuiging, dat hij een werktuig was geweest
in de hand van God en niets zou mogen of kunnen terugnemen van hetgeen hij had geschreven.
Of de geheele zaak toen op niets, op niets dan op dien
eenen prediker is uitgeloopen ?
Of misschien de Macht, die alles bestuurt, ten slotte
aan zijn arbeid nog wereldhistorische beteekenis heeft
toegevoegd ?
„Een in waarheid groote ethische persoonlijkheid",
had hij eens in zijn „Afsluitend onwetenschappelijk
naschrift" geschreven, „zou het leven aldus inrichten.
Met inspanning van alle krachten zal hij zich, als persoonlijkheid, ontwikkelen ; bij wijlen zal hij misschien naar
buiten grooten invloed oefenen, maar daar zal hij zich
niet mee bemoeien, omdat hij weet, dat de uitwendige
omstandigheden niet in zijn macht staan en dus noch
pro, noch contra jets te beteekenen hebben
Hij wil daar onwetend van blijven door een besluit van
den wil, en nog in den dood wil hij niet weten, dat zijn
leven nog een andere beteekenis heeft gehad dan die
van ethisch den weg te hebben gebaand tot de ontwikkeling zijner ziel. Of de macht, die alles bestuurt de omstandigheden daartoe zou willen leiden, dat hij een wereldhistorische figuur werd : ja, daar zou hij eerst in de
eeuwigheid schertsend naar vragen : want eerst dan
is er tijd voor de lichtzinnige vragen der zorgeloosheid.
„Daar namelijk een mensch niet uit zichzelf, door de
vrijheid, door den wil ten goede, een wereldhistorische
figuur kan worden.... zoo is het onethisch om zich
daarover te bekommeren. En als een mensch, in
plaats de bekommering van zich of te zetten en zich
aan de aanvechting ervan te onttrekken, die met een
vromen schijn versiert, dat het tot nut van anderen is,
dan is hij onzedelijk en wil listiglijk in zijn rekening met
God de gedachte binnensmokkelen, dat God hem toch
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wel een weinig noodig heeft. Maar dat is dom, want
God heeft geen mensch noodig. Het zou anders lastig
wezen am schepper to zijn, als het einde was, dat God
zijn schepselen noodig had."
Maar die vraag, waarover Kierkegaard, als een in waarheid ethische persoonlijkheid, zich niet heeft willen
bekommeren en waarvoor hij in het leven geen tijd heeft
gehad, wij willen die hier stellen en bevestigend beantwoorden. Kierkegaards invloed is groot geweest in het
Noorden. Zelfs een schrijver als Ibsen, die, naar hij zelf
beweert, „weinig van hem gelezen en nog minder van
hem begrepen heeft", verstaat men slechts onvolkomen,
wanneer men Kierkegaard niet kent. Ook in het buitenland neemt de kennis van zijn geschriften voortdurend
toe. Doch natuurlijk daar heeft hijzelf het niet op aangelegd ; alles immers wat hij moest uitrichten met zijn
arbeid was : zich zelf redden.

AMALIA VAN DUURSTEDE
(Een Indo-Europeesche kampongfiguur)
DOOR

F. PONT.

Amalia van Duurstede is geen standtype, waarin een
reeks van karaktereigenschappen, die men als specifiek
Indo-Europeesch pleegt te beschouwen, verwerkt zijn.
Ze is een mensch uit de rare werkelijkheid en veroorlooft
zich als zoodanig, een loopje te nemen met algemeene
regels. Men houde het haar ten goede, dat ze niet belachelijk krom Hollandsch spreekt, niet indolent is en niet
te pas en te onpas zenuwachtig lacht. Ze is geen exposé
van Indo-Europeanisme, maar eenvoudig een mensch
met oostersch en westersch bloed, opgegroeid in de
kampong.
Eigenlijk heette ze niet Amalia van Duurstede. Men
noemt haar in de kampong nog altijd Mali Smid ; maar
feitelijk heet ze ook niet Smid, doch gewoon Amalia
zonder meer, krachtens haar doopakte. Haar vader,
thans misschien een eerzaam echtgenoot in patria, heeft
zich niets van haar aangetrokken en haar dus ook zijn
naam niet gegeven ; die is zelfs totaal onbekend. Mali
weet ook niet, wie haar moeder eigenlijk is, maar ze
vertelde, dat er in de kampong een vrouw was, die zei,
haar moeders naam te weten en met de finesses van haar
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eerste levenslot bekend te zijn. De zaak interesseerde
Mali nooit genoeg, om er een grondig onderzoek naar
in te stellen. Die vrouw uit de kampong zegt, dat de
moeder Mali aan Smid heeft afgestaan, toen die eens,
nog vrijgezel, door de neiging bevangen werd, een kindje
aan te nemen. Hij had haar het zuigelingetje afgeperst
door te beweren, dat hij een broer van den naar Holland
vertrokken vader was. De moeder gaf toe, geintimideerd
door den brutalen Sinjo, of wellicht blij dat ze van haar
hstpakje of was. Zoo kwam Mali in het bezit van Smid.
Hij was er erg blij mee, want het kindje was in zijn oog,
vergeleken met de andere kampong-europeaantjes, bijna
blanda — blank.
Smid heeft zijn pleegdochtertje niet officieel aangenomen. Eerst liet hij het na, uit die laksheid, die de vloek
van zijn soort is ; later uit berekening. Dus is ze voor
de wet slechts Amalia, — de meerderjarige inlandsche
vrouw Amalia, niet geadopteerd pleegkind van Gonsalvo Octaviano Palamedes Smid.
Vader onbekend ;
— moeder onbekend.
Kort geleden zou zij bijna gelijkstelling met Europeanen
verkregen hebben ; dominee was er al over in correspondentie. Maar daar kwam niets van, omdat de weg, waarlangs Amalia, juist in die dagen, van „Smid" tot „Duurstede" kwam, wat al te avontuurlijk was en dom nee
van hulpbetoon deed afzien. Mali was op de jongejuffrouwenschool te Warongbaroe geweest en was daar
door blanke en bruine nufjes tamelijk hooghartig behandeld. Men fluisterde van haar, dat ze stal, maar het
is te betwijfelen, of dat wel waar was. Kinderen die
kleeren en schoenen v an de „Steunvereeniging" dragen
en 's morgens uit de kampong komen opdagen, worden
weleens meer belasterd. Mali had haar kinderidealen
en die verrieden energie. Eerst zou ze kleinambtenaars
examen doen en dan juffrouw bij de post worden. Soms
droomde ze zelfs van de lagere akte ; maar als daar iets
van kwam moest het haar op onwaarschijnlijke manier
meeloopen. Ze leerde haar Fratisch, spitste zich toe op
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zuiver Hollandsch spreken en deed stil en stug, teruggetrokken en gesloten, haar best. Maar vader Smid had
hulp in de huishouding noodig en vond het om minder
nobele redenen niet wenschelijk, dat Mali zich boven
haar kampongmilieu zou verheffen. Dus zette hij met de
meest cynische harteloosheid een streep door haar toekomstilluzies en maakte haar tot huisslavin. 't Werd
voor haar een leven van weinig vreugde en hard werken,
waarin ze weliswaar leerde aanpakken, maar tevens
innerlijk verbitterd werd. Het passeruur bracht haar
slechts eenige welkome variatie. Tegen dien tijd kwam
ze dan in statige deftigheid langs de pastorie gewandeld,
kort gerokt en met haar prachtige lange vlecht op de
rug, gevolgd door een inlandsch kind, dat de groentemand droeg. Dominee sprak haar dan weleens aan en
had medelij den met het stugge, sombere kind, dat tegen
haar noodlot mokte en haar vader aanklaagde, die haar
sloeg en haar nooit eens naar de bioscoop liet gaan. Ze
wilde in betrekking, maar mocht niet ; ze moest al het
werk doen voor de talrijke familie. Ze kon natuurlijk
niet op catechisatie komen Na haar wrok geuit
to hebben ging ze in koninklijke houding verder met
haar gevolg op tien pas afstand achter haar. En op de
passer genoot ze dan de gezelligheid der marktdrukte,
voerde discourser met al haar bruine vriendinnen, dong
of als de beste kokkie en snoepte van het uitgespaarde
geld, zooals de passeradat dat meebrengt, totdat de
zwijgende optocht naar huffs weer werd aanvaard,
prinsesselijk voornaam. Daarna was ze weer asschepoetster tot 's avonds. En als ze de kinderen naar bed gebracht had, vond ze pa, moe van het lanterfanten, in
zijn huissarong, die hem als verinlandscht type deed
kennen, op de baleh-baleh uitgestrekt. Dan moest ze,
stijf van het werken, haar pleegvader, die stijf van het
luieren was, pitjitten (masseeren).
Later kreeg de vader werk op een suikerfabriek. In
het huiselijk leven kwam weinig verandering ; alleen
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moest pa nu gepitjit worden, omdat hij thans stijf van
het arbeiden was.
In deze dagen gebeurde het, dat Smid zijn pleegkind
eens een vertrouwelijke mededeeling deed : „Als je moeder
altemet eens komt te vallen, moet jij met mij trouwen.
Dat kan, want je bent mijn kind niet en ik heb je niet
aangenomen." De stugge weerzin, dien Mali aan den dag
legde, was den verliefden pa een aanleiding, haar gevangenschap te verzwaren. Hierbij moet genoteerd worden,
dat Mali's stiefmoeder niet de minste neiging vertoonde,
dit aardsche bestaan vaarwel te zeggen. 't Was alleen
maar een los ideetje van pa, dat de omstandigheden er
wel eens toe konden leiden.
Mali vond in die verrassende huwelijksannonce aanleiding, dominees hulp in te roepen, of ten minste zich
van zijn hulpvaardigheid te bedienen. Ze begaf zich
daartoe haar zijn voorgalerij, dat territoor, waar telkens
weer een stukje Indisch pauperleven opdoemt uit den
triestigen nevel der kampongafgeslotenheid, zoo vol
gore en jammerlijke geheimenissen. Mali posteerde zich
eerst bij een pilaar, bedremmeld en bescheiden. Toen
ze de haar aangeboden plaats ingenomen had, stiet ze
met haar eigenaardige harde stem een reeks van verwijtingen aan het adres haars vaders uit ; hij wilde haar
niet eens kousen en schoenen geven ! Ze was volstrekt
niet vriendelijk en op haar gezicht vertoonde zich ook
geen spoor van dien breeder, nerveus over 't geheele
gezicht gespannen lach, waarmee haar soortgenooten
de droevigste boodschappen zoowel als de blijdste tijdingen plegen mede te deelen. Met stug gelaat constateerde
zij alleen het felt, dat haar vader haar tyran was en dat
haar zelfs behoorlijk schoeisel onthouden werd. Ze wilde
nu graag geld voor kousen en schoenen leenen. Het
schoeisel, dat ze droeg, had ze van een ander moeten
leenen. — Dominee was blij, dat ongelukkige kind,
tegenover wier levensleed hij machteloos stond, nu ten
minste eens te kunnen helpen en gaf haar het vereischte
bedrag uit de diakoniekas.
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Met dit geld is Amalia een paar dagen later naar de
groote stad gegaan, vluchtend voor haar pleegvader.
Hoe alles in elkaar zit en hoe Amalia ertoe gekomen
is, even na aankomst in de groote handelsstad deze weer,
in gezelschap van een oudere vriendin, te verlaten en
naar haar woonplaats terug te gaan, dit al gaat schuil
onder het verwarde gehaspel van Mali's mededeelingen.
Vast staat, dat de schout eerst is komen informeeren
naar Mejuffrouw Smid, die voortvluchtig was en in de
voorgalerij van dominee was gezien en dat vierentwintig
uren later dezelfde ijverige politieman te dier plaatse
verscheen met de juffrouw zelve. De schout had haar
al eens verhoord, en ja, het was zooals hij gedacht had :
Smid had op het huwelijk na den dood van zijn wederhelft willen vooruitgrijpen en de pleegdochter was hem
toen ontvlucht. Dominee werd uit het verdere, ietwat
kiesche onderzoek niet recht wijs. Ach, als een onontwikkeld Indisch meisje een uiteenzetting van een of
andere zaak geeft, is er gewoonlijk geen touw aan vast
te knoopen, zoo spoedig die wat gecompliceerd wordt.
En dan bij zoo'n kiesche kwestie ! Zeker, het verband
tusschen de vlucht en de ondersteuning is niet duidelijk ;
maar al hoeft haar schuw om de dingen bij den naam te
noemen haar ook tot leugen verleid, is het niet te vergeven ? Een ding treedt uit de duistere ondoorgrondelijkheid van Amalia naar voren : ze is gevlucht omdat de
brutale pleegvader geweld had willen plegen. De nu eerst
gedane en gestaafde mededeeling, dat Smid Amalia's
vader niet was en geen rechten op haar kon doen gelden,
gaf den doorslag. Een meisje, dat geheel alleen in de
wereld staat, heeft . de woning van een tyranniseerend
pleegvader moeten ontvluchten ; ze doet een beroep op
den predikant en ...... de goedmoedige schout zegt met
vriendelijk bol lachend gezicht : „dus ik zal juffrouw
Smid nu maar aan uw zorg overlaten." Hoe kan dominee
er anders over denken dan de schout ? Amalia werd door
hem naar de achtergalerij gevoerd, hetgeen zooveel beteekent als in den huiselijken kring binnengeleid te wor-
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den. De domineeske maakte korte metten en schikte
haar een plaats aan den huiselijken disch in.
Vier weken later zit Amalia nog geregeld in de achtergalerij als een inlandsche op den grond te naaien, teruggetrokken, ijverig, hulpvaardig, hard werkend met haar
gastvrouw aan haar uitzet voor haar nieuwe betrekking. Het is n.l. gelukt, een positie voor haar te vinden
bij een familie in de bergen, waar ze goed bezorgd zal
zijn, verre van de perverse omgeving der kampongeuropeanen van het berucht „Kebon Kerambil" ; maar
ze kan niet oogenblikkelijk geplaatst worden. Amalia
maakt zich den tijd ten nutte op velerlei wijze ; werkt ze
niet, dan leest ze. Ze heeft nog een kinderlijken smaak
en leest het Heist in de meisjesboeken van dominees
dochtertje. In een daarvan komt de geschiedenis van
Ada van Duurstede voor ......
En in het ver verwijderde Kebon Kerambil treurt de
familie over de afwezigheid van Mali, eene oprecht
gemeende treurigheid van uiteenloopenden aard ! Pa
vloekte den dominee en had hartepijn. ; mama was het
bitter onaangenaam, geen hulp te hebben, als de kinderen
naar school waren en de kinderen zuchtten onder de
verzwaarde taak na de leeruren. Pa was bang voor den
predikant en zond de stiefmoeder er op uit, om haar
eventueele opvolgster op te halen ; maar dominee verwees haar naar den assitsent-resident. Toen lieten ze
de zaak loopen, want voor dien toewan besar waren de
Smids nog banger dan voor den dominee. Tot de treurenden behoorde ook een „zusje" van ongeveer elf jaar,
een catechisantje van den gastheer der gelukkige Amalia.
De kinderen van Indische paupers zijn over het algemeen schuchter en gesloten. Ze zijn geen onaangename
leerlingen, lachen vriendelijk en zijn beleefd, en ze geven,
als ze al eens antwoorden, zoo zacht bescheid, dat men
het niet verstaan kan ; doch gewoonlijk doen ze er het
zwijgen toe. Er komt niets uit. Zit er wel wat in ? — Men
wordt soms wonderlijk verrast, als men eens toevallig
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in staat gesteld wordt, een dieperen blik te slaan in een
kinderzieltje uit dat rampzalige milieu van de gedegenereerde Indo-Europeanen. Estella, het zusje, ten einde
raad over het wegblijven van Amalia, heeft op een goeden
dag een velletje uit haar schoolschrift gescheurd en haar
overkropt hart in potloodkrabbels daarop uitgestort.
Die brief is door vriendelijke bemiddeling van een inlandsche vriendin van Kebon Kerambil naar de pastorie
getransporteerd en Amalia heeft hem den dominee met
een goedhartig lachje te lezen gegeven, een kostelijk
stukje kinderpoezie vol verdriet en verlangen, vol levendige fantasie en stoute onderstelling. Het dokument
ligt thans in kopie voor mij en ik geef het zonder verandering weer in zijn hartstochtelijken eenvoud. „Lieve
vriendin Mali ! Hoe gaat het met jou ! Zeker goed, maar
met mij slecht, hoor ! Je vindt daar zeker prettig. Je
hoeft daar niet te werken maar luieren en bij ons moet je
zoo hard werken. Ik kom nu in je plaats met werken,
net als een kokkie. Je hebt misschien mooie kleeren en
mooie schoenen en ik net als een bedelaar, ja. Je lacht
mij misschien uit en ik zit elken dag droevig te klagen.
Mali, als je geld hebt, geef mij toch, want ik krijg geen
kleeren van mama en moet met een sepatoe rosoon 1)
loopen. Ja, je bent nu rijk en ik ben arm. Mali, kom toch
bij mij. Je zegt „pa" en „ma" tegen den dominee ; dat
is toch geen moeder en -vader en je wilt niet op ons erf
trappen. Papa en mama is zoo mager geworden. Ze
piekeren altijd naar jou en mama gaat altijd huilen over
jou alleen, ja ik verlang naar mooie schoenen en naar
mooie kleeren, Mali, net als van jou. 1k heb gehoord,
dat je mooie kleeren en mooie schoenen van den dominee
gekregen hebt. En ik geen enkel van pa en ma. Onze
koeien, Mali, werden door een man gepajokt 2) bijna
dood alle drie ; te erg ja. Jansje Land is bij ons, ze werkt
bij ons. Heerlijk, Mali. Kom toch over, Mali, dan is het
prettig. 1k verlang, jou te zien. 1k geloof, dat je blank
1) versleten schoen. 2) mishandeld.
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bent. En je wordt misschien een kind van een koning,
dus een prinses. Zoo lief ben jij geworden. Je gebruikt
zeker sloffen ; maar bij ons niet. Ik vraag toch linters,
Mali, ik heb geen enkel lint. Want ik ben een kind van
een bedelaar. In haast geschreven. 1k schrijf dit stilletjes.
Nou geen nieuws meer. Daaaaaag Mali ! Je vriendin
Stella."
Zoo dacht en schreef de kleine kampongfantaste, die
er op catechisatie nooit toe te bewegen was, een gedachte
te uiten. Zouden er achter al die donkere oogen en in al
die zwartkopjes dergelijke overpeinzingen broeden ?
Zouden er meer zijn, die tot dominee opzagen als tot
een groot potentaat in Wiens macht het staat, donker
getinte nonnaatjes tot blanke prinsessen te maken ?
Hoeveel verstaan wij eigenlijk van de psyche dier IndoEuropeanen, in wie het Javaansche element overheerscht?
Zou er achter al die geslotenheid ook bij ouderen een
fantasieleven verborgen zijn, dat met jaloersch oog de
maatschappelijke verhoudingen in een tegelstelling ziet,
die door het verbindingsteeken in „Indo-Europeaan"
samengekoppeld, maar gewoonlijk niet opgelost wordt ?
Rijk ! blank ! voornaam ! Ja, zoo zien de niet ontwikkelde
getinte Europeanen het glansen aan den anderen karat
van het verbindingsteeken, — met bittere jaloesie
Mali's verblijf in het dorado van Stella's droomen
nam een einde en met stille dankbaarheid, klaarblijkelijk
gemeend, verliet ze, w61 toegerust, het gastvrij dak en
toog naar de bergen.
Er kwamen brieven, aardig van toon en niet zonder
pit, die bewezen, dat ook Mali haar gevoelens beter met
de pen dan met den mond kon vertolken. Ze had het
daar boven erg koud en ze vond het wat stil. Ach, zoo
gaat het gewoonlijk met de kinderen der heete vlakte,
als ze naar de bergen getrokken zijn. Er wonen daar
zoo weinig Europeanen en het bergvolk is hun vreemd.
Wat zou Mali trouwens onder die lieden zoeken, zij,
die zich boven de inlandsche wereld verheffen wilde ?
Maar ze hield zich goed en ze vond het er toch wel pret-
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tig. Die brieven gaven den ontvangers veel voldoening.
Dominee beweerde, dat dit nu toch eens een kampongzaakje was, waar hij vreugde aan beleefde en dat hem
met veel teleurstelling in zijn arbeid wat meer vrede
deed nemen. Zijn vrouw constateerde met innerlijk genoegen, dat haar man nu eens satisfactie van zijn werk had
en zag daarbij over het hoofd, dat ze zeif de meeste
beslommering door de zaak had gehad. En samen hadden
ze pleizier over het aanvankelijk goede verloop van Amalia's nieuw leven.
De bloemisterij der firma Meunier ligt in slapende rust
tegen de berghelling. Ze klimt terrasgewijze omhoog ;
telkens een smalle strook, gescheiden door een donkere
schaduwlijn, waarin de tuinpaden, die horizontaal loopen,
zich verliezen. De vlakke aanplantingen zijn hel verlicht door den glans van den heerlij ken Indischen maannacht.
Onder de donkere boomers om het landhuis sluipt
een vrouwengestalte in Javaansche dracht ; ze steekt
even snel een maanbeschenen tuinvlak over en verdwijnt
in een der donkere scheidingslijnen der terrassen. Even
later is ze in het bosch, waar ze door de vriendinnen,
die haar zooeven een sein gegeven hebben, wordt opgewacht. Nu trekken de vrouwtjes, gracieus en clank met
veerenden gang op haar bloote voetjes, in ganzenrij het
bosch door, een lange bewegelijke slier van fijne silhouetten met groote haarwrongs achter op het hoofd. Een
zwaardere gestalte, knap en forsch van onlijning, valt
even op ...... Amalia Smid !
Een uur later zit ze onder een feestelijk versierd afdak
voor een inlandsche woning gehurkt, de handen in Javaanschen stijl in de schoot hangend. Ze zit tusschen de vriendinnen, turend van onder de zwart gepenseelde zware
wenkbrauwen, met stille hartstochtelij kheid genietend
van de tandakkende dansmeid, wier schrille stem de
Javaansche ooren streelt, wier bewegingen vol soepele,
golvende gratie de mannen in verrukking brengen, —
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in stille verrukking, in verborgen gloed van binnenbrand.
Zoo te kunnen tandakken De vrouwen worden met
jaloersche bewondering vervuld ; Amalia gevoelt zich
in dezen verreweg de mindere van die bruine gratie daar,
die met lenige slangenbeweging de schoonheid der oostersche lichaamslijnen in harmonieuze aktie uitviert in
haar magistrale danskunst. Hoe wellen de vloeiende
vingergolvingen ; hoe zuiver wordt elke beweging afgerond in onverbroken doorgang ; — de fijne, doorzichtige
slendang stijgt vluchtig op in de hoogte en blijft een
wipe in de lucht staan ; dan zakt ze zachtkens naar omlaag in nevelige daling, als een kleurige wolk. En al die
beweging is een samenvloeiende eenheid van gratie.
Elk echt javaansch hart baadt zich in weelde bij dat
tandakken ; maar ze zitten stil en zacht lachend bewonderen ze zonder luidruchtigheid. De mannen rooken een
strootje ; de gamelang verklankt en gongt zijn droomerig
zoet gezang, vol onbestemde geheimzinnige hartstocht. —
Ook Amalia geniet met volle teugen de vreugden van een
Javaanschen feestnacht.
VOOr den morgen is ze weer thuis en vroeg staat ze
op ; ze is dien dag alleen wat slaperig en suf. 't Was juist
drie dagen, nadat ze de domineesfamilie verlaten had, —
dien kring, waarin ze zich wonderwel had weten te schikken, maar waar ze niet tandakten en rijst met suiker
aten, ...... met suiker inplaats van bedis, 1) en waar
ze geen sarong droegen en geen kweekwee van de passer
aten, noch 's avonds laat sate 2) kochten van den toekang3)
met zijn verlichte draagbare warong 4), die nuchtere
blandafamilie, waar men den haut gout van het Javaansche leven ontbeerde en ...... waar Amalia ten slotte
geen weg geweten had met haar lief de, omdat die niet
paste bij haar kwaliteit van „nonna blanda", en die
toch ......
Jammer, dat Paidin er nog niet was op de tandak1) sterke kruiden. 2) geroosterd vleesch. 3) koopman of werkman. 4) stalletje.
O. E. XXI 3
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partij ...... Paidin is een mooie vent met groote zwarte
snor ; en in zijn bruine oogen, ...... oah, die oogen van
Paidin ! Wie zou er weerstand aan kunnen bieden ?
Alleen een blanda, die hun taal niet verstaat ; maar
geen echt Javaansche, geen nonna, die een gloeiend inlandsch hart heeft onder den dekmantel harer afgesloten
heid. Paidin ziet er uit als een radhen. Hij is getrouwd,
maar dat hindert niet ; Mali zal die andere wel naast
zich dulden of er uitwerken ...... Er is nog geen antwoord
op den brief gekomen, dien ze direkt na haar aankomst
op de bergen geschreven heeft. Ze heeft hem toch met
opzet niet in de brievenbus der familie gedaan, maar
hem afzonderlijk aan den brievengaarder gegeven. Paidin,
waarom antwoordt je niet ? „Masoek koeboer tida
bernanti Paidin laki" Als ik in het graf ga, zal ik niet
langer op Paidin wachten ! 0 Paidin !
Toen de brief in hander der misleide verzorgers van
Amalia kwam, had ze hen zoo grof bedrogen en brutaal
geexploiteerd, dat geen kieschheidsbezwaren het lezen
beletten. En zoo bleek het, wie ze eigenlijk was. Ze had.
zooveel mogelijk zwijgend om niet al te zeer in het gedrang te geraken, voortdurend de rol gespeeld van een
eerzaam meisje, wier lust het was, zich een positie in de
Europeesche maatschappij te veroveren, en tevens heel
kalm een liefde onderhouden met een Javaan uit de
lagere klasse. Ze had haar gastheer 1 ustig over een eventueele gelijkstelling me Europeanen laten correspon
deeren, terwij1 ze de liefde zocht van een huisbediende,
in de hoop, zijn tweede vrouw te worden of de eerste
te verdringen. Men moet het Oosten kennen, om te begrijpen, hoezeer de vrouw zich verlaagt, die zich wil
laten neervoeren tot de positie van echtgenoot van een
kampongjavaan, die, natuurlijk, in een vrouw niet meei
ziet dan de overgroote meerderheid van zijn geloofsgenooten : een begeerenswaardig objekt, dat den echtgenoot toebehoort.
Wat Amalia dan toch met haar valsch spel bereiken
wilde ? Ach, ze liet zich eigenlijk in de bijzaken leiden
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door de omstandigheden en maakte daar gebruik van,
zonder veel over de verdere ontwikkeling van haar levensroman te denken, den loop van zaken, echt fatalistisch,
aan de toekomst overlatend. Maar in de gene groote
hoofdzaak, haar liefdeleven, streefde ze met starre volharding naar haar doeleinden, alles aan dat eene opofferend, alle ontvangen weldaden zoo noodig exploiteerend ter bereiking van haar liefdedoel. Geen moreel
besef weerhield haar ; ze bog juist zoo veel als haar
voordeelig scheen en was voor het overige wel zoo goed,
den dominee en zijn vrouw niet meer te misleiden dan
strikt noodig was voor haar belangen. Eindelijk ging ze
met een dankbaar hart weg, waarlijk, ze huichelde
geen dankbaarheid, — om in haar nieuwen werkkring
het spelletje van voren of aan te herhalen. Ze was een
avonturierster, die geraffineerd de omstandigheden gebruikte zoolang het ging, om het dan met oostersche
berusting op een explosie te laten aankomen. Daarna
zou ze haar weg wel weer verder vinden !
Amalia schreef haar brief met potlood in het vertrek,
waar de Javaansche meisjes uit de kweekerij sliepen.
Even te voren hd ze te midden der dochteren van den
Islam haar mohammedaansche gebeden opgezegd, met
een doek over het hoof d, korrekt in hare ritueele bewegingen, imponeerend de vrouwtjes, die voor 't meerendeel dat bidden aan de mannen overlaten. Amalia kent
aan den ritus van de Islam meer effectieve kracht toe
dan aan het christelijk gebed ...... Nu zit ze, gesterkt
door hare devotie, op den grond tusschen de bruine
slaapsters, wier gezelschap ze steeds zoekt en schrijft
met een plankje a s onderlegger. 't Is een Maleische brief,
waarin haar vriend op tamelijk vervelende wijze over
de refs, die hij naar de bergen ondernemen moet, onderhouden wordt. Er moet in de familie, waar Mali kinderjuffrouw is, een nieuwe huisjongen komen ; kan het
mooier ? Natuurlijk moet Paidin het worden.
De brief staat in waarde verre ten achter bij het litteraire produkt van haar zusje. Mali is geen interessante
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minnebrieischrijfster, en wij zouden niet geweten hebben,
hoe warm ze lief had, als ze niet op het idee gekomen was,
alles wat ze tevergeefs in proza-woorden trachtte weer
te geven, in een gedicht te uiten. Het lied moet wel extraordinaire gevoelens en stoute gedachten in Paidin hebben
opgewekt. Tot mijn spijt gelukte het mij, ook na veel
navraag, niet, het voldoende te commentarieeren ; maar
uit het volgende zal toch blijken, dat Javaansche passie
soms flikkert en gloeit in hyperromantisch vlammenspel, zoo heet, dat het haar te benauwd wordt en ze
smachtend afkoelende reaktie zoekt in de bleeke kilte
van den dood.
Amalia zong mijmerend in gedachten het Maleische
lied, dat haar potlood in den brief neerschreef :
0, hoe flikkert, hoe flikkert de regentenpajong !
Plant melatti in den grond ! (Op het javaansche kerkhof zijn melattiboomen geplant en de melatti dient ook bij de bruiloft. F. P.)
Indien ik in het graf daal, wacht ik met meer op Paidin
Maar indien het mogelijk is, wil ik met hem samen sterven !
Hier is een berg en daar is een berg
En in het midden is de berg Merapi.
Hier ben ik gek en daar ben ik gek, lk ben heelemaal in den war !
Mijn hart is overkropt van smart.
Ik zoek een koeli om suiker te dragen,
lk wilde spaansche peper koopen, maar kreeg een stuk goed. (De
laatste regels zijn onbegrijpelijk. F. P.)
Wanneer Mali terugkorni, vergeet haar dan niet.
En laat geen ander in haar plaats treden.
Pluk groene kruiden op de rijstvelden.
De melattibloemen groeien naast elkaar.
Een graf zullen wij met ons beiden deelen. (Nauw verbonden als de
melattibloemen. F. P.)
De melatti heeft steeltjes, die naast elkaar staan.
Neem een plank en die zal ik spijkeren.
Als het eenigszins kan zullen wij samen een lijkenpaartje zijn,
Opdat wij beiden ook in den dood e'en zullen zijn.

Amalia, wier liefde blijkbaar sterke neigingen voor het
doodenrijk had en gaarne voor altijd onder melatti
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sluimerde met Hem, doch die praktisch haar gansche
omgeving tot het bereiken van haar levensdoeleinden
wist op stelten te zetten, heeft, ondanks dat haar gedicht
in andere handen viel, het genoegen mogen smaken,
in levenden lijve met haar Paidin, als een koppeltje
melattibloemen in de verborgenheid van het bergleven
te bloeien, zij het ook, dat het niet lukte, Paidin als
huisjongen te introduceeren. Paidin is naar boven geko
men, maar niet met die lugubere plank en met andere
intenties dan om een lijkenpaartje te vormen.
Wie weet, hoe lang ze samen hadden genoten van de
berglucht, als Mali, door het succes overmoedig geworden,
niet op de onzalige gedachte gekomen was, eens een
paar dagen verlof te vragen. Er was meer van haar bekend
dan ze dacht en nu kreeg ze op eens haar ontslag, daar
het doorzichtig genoeg was, dat ze.op een liefdesavontuur
uit wilde. Mali pakte getroost haar Europeesche en.
Javaansche garderobe in ; ze sprenkelde nog eens rijkelijk odeur uit mevrouws flakon op het zakdoekje, dat
uit mevrouws linnenkast in haar zak was verzeild geraakt en kleedde zich toen in haar hemelschblauwe
blouse en kort rokje. Toen zag ze er weer uit als een
meiske, dat den kinderschoenen nog niet ontwassen
was. En zoo kwam ze kleurig en geurig tegen den avond
het erf van den dominee opstappen. Haar dienstheer
had haar gezegd, dat hij den laatste niets zou vertellen,
omdat hij haar de gelegenheid wilde geven, het leven
opnieuw en beter aan te pakken. Daarop vertrouwende
ging ze kaim naar het tehuis terug, waar menschen
woonden, die voor haar opkwamen. Amalia wist, op wie
ze zich verlaten kon !
En daar zat ze nu bij de theetafel en vertelde van een
harden meester, die haar ten laatste had weggestuurd,
omdat ze een paar dagen verlof vroeg. Er was weer niet
zoo heel goed wijs te worden uit haar berichten en de
familie besloot, per ommegaande berichten omtrent
haar in te winnen, maar men diende haar wel op te nemen.
Ze kon immers het gelijk wel aan haar kant hebben en

310

AMALIA VAN DUURSTEDE.

in elk geval zet men een meisje, dat alleen in de wereld
staat, niet zoo maar op straat. Amalia zal dus weer haar
intrek in het paviljoen nemen. Ze stelt den dominee
heel gemoedelijk vijftien gulden ter hand met het verzoek, die voor haar op de spaarbank te zetten. Dat neemt
den dominee weer voor haar in ; ze is dus zuinig geweest !
Eigenlijk gaf Amalia het geld, omdat ze het bij den
dominee veiliger achtte dan in eigen handen. Als men
een Javaanschen geliefde bezit, moet men rekening
houden met diens neiging, beslag op het geld van de
vrouw te leggen !
Ginds voor een der bijgebouwen zit een man op een
matje uit te rusten onder het genot van een strootje.
„Die man komt ook van boven," deelt Amalia mee ;
„hij heeft mij met mijn bagage geholpen en verzocht
nu, hier even wat te mogen uitrusten." — Die man
heette Paidin en zijn lievelingsnaampje was „Din".
Doch dat vertelde Mali niet.
Terwijl Paidin de omgeving precies opneemt en zit
te staren alsof hij rechtuit in het Nirwana tuurt, richt
Mali haar Pavilljoenkamer weer in voor haar logis. Dien
dag ging er nog een brief naar de bergen met verzoek
om inlichting. Maar vOOr het antwoord kwam, had de
katastrophe reeds plaats.
Toen de dominee den volgenden avond hals over kop
in een dogkar kwam aangereden met al de politieoppassen
die hij op zijn weg had ontmoet en die hij had meegenomen op grond van de verwarde alarmeerende beHchten, die men hem bij zijn schaakpartijtje in het huis
van een vriend was komen brengen, toen was het al
reeds geschied ! Het bleek trouwens niet zoo heel verschrikkelijk te zijn. Paidin was gearresteerd ; men had
hem onder de legerstede van Amalia gevonden en weggevoerd. De bedienden hadden lont geroken en gespionneerd. Ze hadden hem zich door het ijzeren hek zien
wringen, nadat hij er eerst een paar tralies uitgehaald
had. — Amalia had hem gewezen, waar de losse staven
zaten, even na haar aankomst op den vorigen avond.
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Kort na zijn binnensluiping had het onbloedige drama
plaats gegrepen, waarbij politieoppassen met blanke
sabels een ongelukkigen inlander bedreigden, op het
oogenblik, waarop hij een zeer belachelijke figuur maakte,
opduikend van onder de legerstede der geliefde. Nu was
hij weggebracht en ...... Mali was zoek ! Maar ziet, daar
achter op het erf dwaalt een onbekende inlandsche
vrouw ; in het donker der waringin tracht ze te ontsnappen, maar als ze den huisheer op zich ziet afkomen,
begint ze haar drooge oogen met haar zakdoek af te
vegen en probeert ze te huilen.
Even later maakt dominee zijn tweede dogkarritje,
nu met ...... de inlandsche vrouw Amalia, geliefde van
den Javaan Paidin.
Bij den schout zit de knappe held van de droevige
figuur een strootje te rooken tusschen de bruine politiedienaars. Hij wacht af, wat Allah over hem zal besluiten,
omdat hij het huffs van een blanda heeft geforceerd en
wederrechtelijk in diens vertrekken is doorgedrongen ;
tevens peinst hij over de wenschelijkheid, voortaan de
hemelsche fataliteit wat nit den weg te gaan en zich
niet meer in avontuurtjes met nonna's blanda te steken.
Het verhoor, dat de schout Mali in tegenwoordigheid
van haar gastheer afnam, is weinig interessant. Mali
stored rustig en kalm tegenover den ondervrager en verklaarde, dat ze dien man liefhad. Ze gevoelde niet eens,
dat ze een verachtelijke rol tegenover haar beschermers
gespeeld had. In dezen was ze eigenlijk een echte Javaansche van de mindere soort, die den blanda niet haat,
maar zoo mogelijk, hem exploiteert ; die hem dankbaar
is voor zijn goedheid en daar tevens een beminnelijke
zwakheid in ziet, die uitgebuit dient te worden. Ze wees
alleen maar met verontwaardiging het denkbeeld af,
dat andere dan liefdesbelangen tot den inbraak hadden
aanleiding gegeven.
Dominee vertrok na verzocht te hebben, zijnerzijds
geen werk van de zaak te maken. Hij had alleen zijn
gast, hem eertijds door den schout gebracht, terugbezorgd
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aan den gene, die haar aan hem had toevertrouwd.
Amalia was niet anders dan een meerderjarige inlandsche
vrouw met wat Europeesch bloed, wie het er alleen om te
doen was geweest, van de bescherming, waarmee men
haar tegemoet gekomen was, misbruik te maken. Het
had Been zin meer, haar te helpen. Ze zou in elk geval
haar eigen wegje wel gaan.
Ze heeft dit gedaan met besliste schreden. Paidin
vond haar ten slotte wel wat te bazig en zag tegen de
beslommeringen, die de verbintenis met een nonna
blanda met zich mee zou brengen, wel wat op. En toen
de doodkistliefdestemming door Dins tijdelijk verblijf
in „de boei" wat afgezakt was, was Mali toch eigenlijk
ook van oordeel, dat haar Javaansche Belief de haar niet
veel verder zou helpen in het leven. Toen installeerde
ze zich met haar Europeesche en inlandsche garderobe
in het Chineesch hotel en heette voortaan Mejuffrouw
Amalia van Duurstede.
Het jaloersche zusje is er nu nog meer dan vroeger
van overtuigd, dat de asschepoetster uit het ouderlijk
huis toch een echte prinses geworden is ; want ze rijdt
in auto's ! En Amalia zelve maakt haar Chineeschen
„beschermers" wijs, dat ze een afstammelinge van het
oude geslacht der Duurstedes is. En de ijdele zoon van
het hemelsche rijk lacht dan tevreden, omdat voor
Chineesch geld zelfs afstammelingen van ouden Hollandschen adel te koop zijn.
De dominee wordt ertusschen genomen, omdat hij
in de troostelooze armenpraktijk van de kampong nu
„eindelijk eens een voldoening gevend geval gevonden
heeft." Hij haalt de schouders op en neemt zich voor,
er nog meer naar te streven, de pauperkinderen, die in
de kampong verwaarloosd worden, zoo jong mogelijk
naar de gestichten, naar Oranje-Nassau, waar papa van
der Steur zijn uitnemend liefdewerk verricht, of naar het
niet minder zegenrijk werkend „Bethanie" of naar welk
gesticht dan ook te sturen, waar weezen en nog ongelukkiger arme kinderen worden opgevoed. „Haal ze als
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kleine kinderen uit de kampong, hoe jonger hoe liever",
zegt onze papa to Magelang, die meer dan vijfhonderd
kinderen vaderlijke liefde geeft. — „Dat is de weg !" ......
In gedachten hoort de dominee het antwoord van den
slappen, verhongerden, in luidheid oud geworden vader,
aan Wien hij laatst goede gestichtsverzorging voor zijn
schandelijk verwaarloosd, uitgeteerd kroost aanbood :
„Kassian die arme kindertjes, ik verlaat mijn kindertj,-,s
niet !"

VORM EN INHOUD IN ZEDELIJKHEID EN RECHT
DOOR

Mr. Dr. J. H. LABBERTON.

(Slot.)
IV.
In het voorgaande heb ik getracht aan te toonen, dat
de zedelijkheid is samengesteld uit een formeel en een
materieel element, een gezindheid en een besef van
waarden.
Uit dit waardenbesef dan en deze gezindheid te samen
vormen zich in eersten aanleg voor het individu de practische imperatieven, waaraan zijn handelen behoort
te voldoen. Voor *elk concreet geval wordt op die wijze
voor dezen bepaalden mensch een bepaalde gedragslijn het behoorende, „de wet". Die wet, uit zijn individueel waardenbesef voortkomend en hem voorschrijvend
zich daaraan onvoorwaardelijk over te geven, is wellicht
volstrekt tot dit mogelijk nimmer herhaalbare geval
beperkt, zij is niettemin voor hem op dat oogenblik
de „norm", ja strikt genomen kan geen andere imperatief dan deze zuiver individueele en concrete aanspraak
maken op den naam van norm, d.i. van regel, welks
bindende kracht zuiver en alleen hierop berust, dat de
gebondene haren inhoud beaamt, althans behoorde te
beamen en bij voldoend zakelijke gezindheid zou beamen,
daar zij eenvoudig de uitdrukking van zijn eigen „beter
ik" is. Een zoodanige norm kan alleen door den hande-

VORM EN INHOUD IN ZEDELIJKHEID EN RECHT.

315

lende zelf, als den aan zijn eigen, geheel eenige, in zich
zelf organisch-onverbrekelijke leven gestelden eisch, worden voortgebracht ; alle afleiding van de zedelijke waarde,
elke beoordeeling van uit vergemeenschappelijkte, „algemeen geldige" gezichtspunten, vooral echter de Kantiaansche van uit het gezichtspunt der algemeen-geldigheld op zich zelf, is daarmede reeds tot lets van buiten
komends, vreemd-willekeurigs, de innerlijke vrijheid
aanrandends, teruggebracht 1). Hoe noodig deze algemeen geldigheid ons ook nog blijken zal, niettemin is zij
tegenover de laatste organische werkelijkheid van het
zedelijk leven reeds een mechaniseering, een veruiterlijking,
een (noodzakelijk) kwaad.
Noodzakelijk, want is de uiterste verinnerlijking, de
grondslag en voedingsbodem van het zedelijk leven bereikt, dan is men tevens bij de uiterste verenkeling aangekomen. Zedelijkheid en recht echter zijn, als objectieve regelcomplexen, geenszins individueele, doch sociale
producten, al is dan ook de hoofdwortel van het geheele
verschijnsel in het individueele leven te vinden. Hadden
wij niets dan onze zuiver individueele wet, dan kon het
werkelijke, noodzakelijk sociale, leven niet gevoerd worden, noch door het individu, noch door de groepen, waartoe het behoort. Door het individu niet, le omdat zijn
waardenbesef, in voile zelfstandigheid, niet een zoo
duidelijke en volledige taal spreekt, dat hij zonder hinderlijken twijfel aan de juistheid den inhoud zijner
handelingen zou kunnen bepalen ; 2e. omdat zijn zedelijk
handelen, als zuiver zakelijke, transpersoneele realiseering van waarden, hem van zelf uit zich zelf drijft
en op zijn „naasten" aanwijst, wil dat handelen vollen
zin erlangen, terwijl toch niets hem de zekerheid vermag
te geven, dat hetgeen hij waardevol acht, ook door die
anderen positief wordt gewaardeerd. Door de groep
1) Zie ten betooge, dat de algemeen-geldigheid niet een noodzakelijk kenmerk der ethische wetten is, het m. hoogst merkwaardig
en belangrijk artikel van G. Simmel : „Das individuelle Gesetz"
(Logos IV, blz. 117 v.v.).
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niet, omdat zij zou uiteenvallen, zoo in het handelen
der leden niet een zekere mate van eenheid in de waardeeringen en dus van orde en regelmaat in het handelen
en van onderlinge eerbiediging aanwezig is.
V.
Zoo ontstaat in het sociale, het eenig werkelijke, leven
van beide zijden de onafwijsbare noodzakelijkheid van
bepaalde waardeeringsregelen, welke le vaststaan, 2e gemeen goed zijn. Aan de formeele zijde hebben die regelen tegelijk de groote beteekenis, dat zij zich met meer
nadruk dan de „individueele wet" aan het individueele
handelen opleggen. De socialiseering beteekent onvermijdelijk mechaniseering en veruiterlijking en daarmede
voor een overgroot deel der menschheid onherroepelijk
verlies van de mogelijkheid van realiseering van zeer
hooge innerlijkheidswaarden, samen te vatten als „zedelijke vrijheid", een mogelijkheid, welke trouwens toch
zelden werkelijkheid worden zou, en welker realiseering
vol gevaren en strijd is.
Zoo ontstaat dan in de sociale groep, familie, stam,
y olk, een gemeenschappelijk complex van vaststaande
waardeeringsregelen. De geweldige waarde daarvan,
zoowel voor het individu als voor de groep, springt in
het oog. Het eerste is, voorzoover die regelen strekken
en bij hem geen ernstige twijfel aan haar juistheid kan
ontstaan, gered uit de duisternis en den chaos, waarin
zijn eigen persoonlijk waardenbeseffen hem maar al te
dikwijls zou laten voorttobben. Het is, of hij uit de onein-m
digheid in een kalme omtuining is geraakt, waar het
kleine en rustige leven, dat de mensch noodig heeft,
mogelijk is. Hij kan thans handelen krachtens de traditioneele waardeeringsregelen, welke zijn lidmaatschap van
de groep hem aan de hand doet, en als hij wijs en niet
„eigenwijs" is, doet hij dit ook tot belangrijke hoogte.
Zijn eigen waarde-beseffen komt zelfs misschien geheel
op den achtergrond. Wellicht is het diepste individueel
verschil wel hierin gelegen, of men geheel en al traditio-
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heel waardeert — en van dat waardeeren dan gewoonlijk geenerlei bewust besef heeft, zoodat de persoonlijke
zedelijkheid dan een bloot formeele zaak wordt
dan
wel, schoon natuurlijk ook voor een goed deel in conformiteit met zijn groep levend, niettemin een eigen oorspronkelijk waardenbesef en waardenbeleven kent, dat
in staat is tegenover de sociaal vastgestelde waardeeringswijzen zich zelfstandig en kritisch te handhaven en deze
met vol besef van haar zeer hooge, schoon altijd betrekkelijke waarde door eigen waardeeringen te doorbreken
en zoo wellicht te vernieuwen en verder te ontwikkelen.
Dat die sociale producten er geen aanspraak op kunnen
maken, de objectief juiste waardeeringsregelen te zijn,
behoeft geen betoog. Zij zijn op zijn best datgene, wat
op een bepaalde plaats en in een bepaalden tijd juist
geacht wordt, dikwijls ook eenvoudig datgene, wat men
feitelijk waardeert, zonder zich in het minst om de waarde
van zijn waardeeren te bekommeren. In elk geval echter
zijn zij het gemeenschappelijk, historisch ontstaan en
overgeerfd bezit, dat orde en regel sticht in den chaos.
Zij mogen wellicht objectief niet veel zaaks zijn, een
zeker conservatisme te hunnen opzichte is toch volkomen begrijpelijk en volkomen gewettigd. Immers
bij de vraag. of de eens vastgestelde regelen verandering behoeven, of bij de oude wellicht nieuwe behooren te komen, is men onmiddellijk weer midden in alle
moeilijkheden van het menschelijk waardeeringsproces.
Zuiver rationalistische kritiek en hervormingsijver is
hier steeds volkomen uit den booze : het intellect is hier
niet op zijn gebied. Hier is het terrein van die „logique
du coeur", die „ordre du coeur", waarvan Pascal sprak,
d.w.z. van ons waardenbesef 1). Anderzijds leidt het
1) Zie zijn leer der drie „ordres", Penses, art IX, I in fine. Ook
b.v. Pensees, Art. XXV, N°. 54 : „Le coeur a son ordre, l'esprit a le
sien, qui est par ptincipes et demonstrations ; le coeur en a un autre.
On ne prouve pas qu'on doit etre aime en exposant par ordre les
causes de l'amour : cela set oit ridicule." Scheler, Der Formalismus etc.,
jahrbuch II, p. 119.
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conservatieve instinct in voile eenzij digheid werkend tot
eindelijke verstarring. Is het oude werkelijk en wezeniijk
waardeloos geworden, dringen andere waardeeringsregelen
zich op, dan is voor Chronos de tijd gekomen, zijn kind
weer te verslinden. Alwat in den tijd aan gekristalliseerd
waardenbesef ontstaan is, d.i. alle menschelijke cultuur,
behoudt niet voor de eeuwigheid zijn waarde. Zoowel
het nieuw gewilde als het reeds bestaande moet zirh
voortdurend voor het waardenbesef vermogen te legitimeeren.
Ontstaat zoo voor de groep door de aanwezigheid van
een objectieve moraal het voordeel van eenheid in de
waardeeringen, zij heeft daarnevens behoefte aan een
zekeren graad van zakelijkheid in de gezindheden. Die
wordt door het bestaan eener objectieve moraal niet
onmiddellijk gewaarborgd. Nu is het echter opmerkelijk,
dat de historische moralen, in den grond der zaak „goederenleer", die meestal voordragen in den vorm eener
„deugdenleer". Een moraal is gekarakteriseerd door de
„deugden", welke zij predikt, en door de onderlinge rangorde, welke zij dien deugden toekent. Een deugd nu
is — meer of minder duidelijk, zie boven -- de specificatie van de algemeene zedelijke gezindheid met betrekking tot een bepaalde waarde. In zoover de moraal als
deugdenleer wordt voorgedragen, wordt derhalve de
zedelijke gezindheid implicite geleerd. Daarnaast vinden
wij dan ook zekere populaire formeele regels, omschrijvingen van het wezen dier gezindheid of handleidingen
bij hare uitwerking, b.v. het bekende : wat gij niet wilt
dat u geschiedt, doe dat ook aan een ander niet, of :
gelijke monniken, gelijke kappen. Ten slotte echter moet
de moraal, al imponeert zij zich sterker dan de „individueele wet", afwachten, of het individu die gezind
heid werkelijk uit zich zelf zal kunnen voortbrengen,
al dient niet voorbijgezien, dat het zedelijk oordeel
der groepsgenooten, met zijn practische gevolgen, middellijk een zeer groote repressieve en preventieve beteekenis hebben kan.
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VI.
Wij onderzochten waarde en werking der objectieve moraal. Daaraan toegevoegd dient thans een enkel
woord over de bijzonderheden van het proces harer totstandkoming, speciaal met het oog op de vraag, wat in
dat ontstaansproces ten slotte van het individueele waardenbesef, het begin van alles, terecht komt. Er zij nog
eens op gewezen, dat het gaat om de in werkelijkheid
geldende moraal, niet om eenige ideale leer. Bij Naar
ontstaan nu gaat het toe zooals bij alle sociale producten
het beginpunt van het proces ligt in het individueele
bewustzijn der groepsgenooten, doch de weg is zoo lang
en zoo ingewikkeld, dat als ten slotte het eindproduct
voor hen staat, wellicht niemand van hen zich zelf geheel
en al daarin terugvindt. Als Psyche haren tocht door de
wereld begint, bemerkt zij al spoedig, dat het einde ver
de wegen slecht en wonderlijk dooreengewonden zijn. Het
waardenbesef is het meest persoonlijke, wat er bestaat,
echter tevens het meest individueel verschillende. Dat
leert dagelijksche ervaring. Alle hedonistisch opereeren
met een algemeene „lust" b.v. is reeds daarom zoo grondig onwezenlijk, omdat er groote en zedelijk geenszins
indifferente verschillen bestaan in de diverse lustsoorten
en in de individueele vatbaarheid voor de eene of de
andere daarvan. Of de muziek of de champagne iemand
zijn grootste „lust" verschaft, dat geeft aan zijn persoonlijkheid een zedelijk stempel. Er moge al dan niet eene
als-juist-erkenbaarheid van het waardenbesef bestaan,
er moge voorts omtrent de meest voorkomende en eenvoudigste waardeeringen wellicht, althans binnen een
groep, overeenstemming zijn, dat neemt niet weg, dat
er een oneindig veld van persoonlijke verschillen overblijft. (Dat zelfs het meest fundamenteele op dit gebied
niet „algemeen-menschelijk" is, blijkt wellicht uit niets
sterker dan uit het felt, dat de voor ons meest „vanzelf-sprekende" waardeering van alle, de geheel eenige
plaats, sinds Jezus aan de menschelijke persoonlijkheid
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als zoodanig gegeven, in de geheele oudheid eenvoudig
afwezig is.) En die persoonlijke verschillen zijn onverzoenbaar. Omtrent theoretische oordeelen moge men —
meestal trouwens evenzeer onvruchtbaar kunnen debatteeren, op axiologisch gebied geldt onbeperkt de
waarheid : pour discuter it faut etre d'accord. Iemands
waardenbesef, dat is om zoo te zeggen hij zelf, de diepste
kern van zijn persoonlijkheid. Om het te wijzigen zou
hij een ander moeten worden dan hij is, m.a.w. een verandering in het waardenbesef kan alleen het resultaat
van een dikwijls lang en moeilijk innerlijk proces, een
eigen beleven en rijpen van de persoonlijkheid zijn. Het
is volkomen vergeefsche moeite, dit als resultaat van een
debat te willen verkrijgen.
Is dit de stand van zaken, dan is het duidelijk, dat het
sociale proces, dat op de vaststelling van een gemeenschappelijke waardeeringswijze uitloopt, meer is dan het
eenvoudig vaststellen van het gemeenschappelijke in de
individueele waardeeringen. Er komen andere factoren
bij, waardoor het proces zelf een oorzakenbron op zich
zelf wordt, naast de individueele waardeeringen, van den
inhoud van het eindresultaat. Nu mag natuurlijk niet
voorbijgezien worden, dat in de uiterst primitieve toestanden, waarin het eerste ontstaan der zede valt, de
axiologische verschillen tusschen de nauwelijks een
zelfstandig leven leidende individuen niet groot geweest
kunnen zijn. Anders trouwens was het waarschijnlijk
nimmer tot de consolideering van een gemeenschappelijk fonds van waardeeringsregelen gekomen, daar de
groepsgenooten elkander eerder vernietigd zouden hebben.
Doch bij de uitbreiding en verdere ontwikkeling van dat
bezit komen zij wel degelijk aan het licht. Wat moet dan
gebeuren, als de inzichten onvereenigbaar tegenover
elkaar staan en een verzoenende middenweg niet mogelijk is of niet gewild wordt ? Er is dan maar een mogelijkheid, n.l. dat een van de strijdende inzichten zich,
hetzij dan zuiver of met concessies vermengd, doorzet
en alle andere tot zwijgen brengt. En dat eene zegevie-
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rende inzicht is zelf wellicht al weer ontstaan door een
zelfde proces in een engere groep binnen de ruimere,
welke door wederzijdsch toegeven tot eendracht komen
wilde. En wiens inzicht zegeviert ? Er is maar een antwoord dat van de „toonaangevende" groepsgenooten,
d.i. van de sociaal machtigen. Zoo wordt de ontwikkeling van de feitelijk werkzame moralen een historisch
proces, waarin alle factoren een rol spelen, welke de
machtsverhoudingen van elk oogenblik bepalen. Niet
omdat de moraal de wil der machtigen uitdrukt, maar
omdat in den aard van de menschelijke waardeeringsfunctie de noodzakelijkheid gegeven is, dat 66n waardeeringswijze zich oplegt, als men tot eenheid komen wil.
Het machtsmoment beslist alleen, wiens waardeeringswijze dat zijn zal. Van alle bijkomstigheden afgezien,
wordt aldus de waarde van een objectieve moraal afhankelijk van de vraag, of degenen, die door hun sociale machtspositie in de gelegenheid zijn geweest op den inhoud dier
moraal een overwegenden invloed uit to oefenen, van
dien invloed het juiste gebruik hebben gemaakt, d.w.z.
een zuiver waardenbesef daarin hebben neergelegd,
dan wel of zeer betwijfelbare waardeeringen Of eenvoudig
die gedragsregelèn, welke zij one de een of andere reden,
b.v. eigen voordeel, de meest wenschelijke achtten.
Het lot der waarden in de moraal van het werkelijk
leven hangt of van het zedelijk peil dergenen, die in dat
leven „den toon aangeven". Zoo is b.v. in de laatste
jaren in Duitschland door een groep van geleerden,
Sombart, Troeltsch, Rathenau e.a. een reeks onderzoekingen ingesteld naar de waarde der moraal, welke onder
den invloed van den sedert de 13e eeuw tot de macht
gekomen derden stand, den „Bourgeois", ontstaan is.
Neemt men daarbij in aanmerking, dat eenmaal ontstane regelen in bepaalde groepen der bevolking kunnen
blijven voortleven, terwij1 andere reeds naar andere
waardeninzichten handelen, dan is wel reeds uit dit tot
het uiterste samengedrongen betoog duidelijk, dat de
werkelijk geldende zedelijke begrippen een hoogst gecom21
0. E. XXI 3
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pliceerd historisch proces achter den rug hebben, alles
behalve een eenheid vormen en geenszins alleen uit
zuiver waardenbesef of uit een homogene werking van
„het" menschelijk waardeeren voortkomen. Het onderzoek en de beschrijving dier begrippen en van hun ontstaan kan dus nimmer leiden tot de vaststelling van
wat objectief waardeerbaar is, alleen tot de zuiver historische kennis van wat er al zoo werkelijk gewaardeerd
wordt en werd. In het bijzonder zal daaruit nimmer
een algemeene „wet" van het zedelijk bewustzijn in
zijn volledigheid zijn of te leiden, ook trouwens reeds
daarom niet, wijl de eenig mogelijke algemeene „wet"
een zuiver formeele is en dus het eigenlijke der moraal,
de vaststelling van waardeeringsregelen, niet zou om
vatten. Waardeeringen echter zijn niet tot „wetten"
terug te brengen, doch ten hoogste tot een laatste algemeenste grondwaarde. Of nu de feitelijke waardeeringen
tot een laatste grondwaarde zijn terug te brengen is
een vraag, welke m.i. gerustelijk a priori ontkennend
beantwoord kan worden, reeds op grond van deze overweging, dat de ideale eisch van eenheid, welke ons be
wustzijn ongetwijfeld ook aan de wereld der waarden
stelt, uit zijn aard alleen geldt tegenover de objectieve
waarden, de bloot sociaal erkende echter geenszins de
objectief juiste behoeven te zijn. Of bedoelde eisch voor
ons in vervulling kan gaan, behoeft dus, waar alleen de
sociaal erkende waarden aan de orde zijn, niet eens te
worden onderzocht. Wil men tot een systematisch overzichtelijke beschrijving daarvan geraken, het eenige,
wat hier mogelijk schijnt, dan kan men zich geen verder
strekkende doeleinden stellen dan de groepeering van
bepaalde historische waardeeringssystemen rondom de
laatste kernwaarden, waaraan zij georienteerd zijn,
zoo mede, zoo mogelijk, de aanwijzing hoe men zich
het besef dier laatste kernwaarden historisch ontstaan
kan denken.
Voor het individu en zijn waardenbesef komt dit alles,
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in laatste instantie hierop neer, dat hij tegenover zich
vindt een vast complex van sociaal erkende waardeeringen, tot welks ontstaan hij zelf of althans zijn voorvaderen voor hun deel zonder twijfei medegewerkt hebben, dat echter ten slotte als een objectief bestaande
waardenorde zich aan hem oplegt, geheel onverschillig
voor de vraag, of zijn eigen waardenbesef voor zoover
levend en actief
daarmede overeenstemt. Dit is de
tragiek van alle sociale productie : in het gemeenschappelijk resultaat vinden de producenten zich zelf niet terug.
Als in een koor gaat hun stem in het geheel op en verloren. Hun eigen psyche, op zich zelf gesteld, is machteloos, kan haar waardenbesef niet tot algemeene verwezenlijking brengen, blijft, in haar zuivere innerlijkheid opgesloten, geisoleerd en stom: zoodra zij echter gaat spreken,
kan zij dit niet anders doen dan als een geluid onder duizenden. „Spricht die Seele, so spricht, ach, schon die
Seele nicht mehr !" Alle verwezenlijking is -objectiveering
en socialiseering, daardoor echter tevens veruiterlijking
en mechaniseering : verkilling, ten laatste verstarring.
De moreele energie is door haar wezen zelf genoopt tot
uitstrooming en vergemeenschappelijking, daarbij echter
gaat het eigenlijkste en innerlijkste verloren. Men zou
zich verleid voelen te zeggen : deze kracht in ons is
blijkbaar niet sterk genoeg, om zich zelf in voile zuiverheid en zonder verlies te kunnen openbaren.
Van de regelen der objectieve moraal kan men dan ook
reeds niet meer in den vollen zin, welke voor de „individueele wet" bleek te bestaan, zeggen dat zij „normen" zijn
welke voor ons „gelden". Inderdaad richten ook zij onzen
wil, doch niet noodzakelijk omdat wij zelf haren materieelen inhoud beamen of behooren te beamen, doch omdat
wij erkennen dat reeds haar aanwezigheid een waarde
realiseert, de waarde van orde en eenheid in het sociale
leven. Zij „gelden" niet voor ons, zij binden en dringen,
d.w.z. zonder bepaalden onmiddellijken dwang op ons
uit te oefenen, scheppen zij toch door hare aanwezigheid
alleen reeds zeer sterke motieven tot conform handelen.
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Intusschen, verzekerd is dat conforme handelen daardoor nog geenszins. Is de gezindheid van het individu
niet voldoende zakelijk, dan blijft het — afgezien van
de werking der zedelijke beoordeeling achterwege.
Dit geval is eenvoudig. Het blijft echter ook achterwege,
wanneer het individu niet kan besluiten, overeenkomstig
den regel te waardeeren. Dit is minder eenvoudig. Het
doet zich niet voor bij de meerderheid, Wier waardeeren
door de sociale traditie bepaald is. Door het zelfstandige
waardenbeseffen echter, dat op onzen trap van ontwikkeling zich wel zoo goed als uitsluitend zal doen kennen
als twijfel aan de juistheid der waardeeringen van het
sociale milieu, wordt men gesteld voor de vraag : welke
waarde is de hoogere, die van de ongebroken heerschappij
der bestaande, orde en regel waarborgende objectieve
moraal, of die, welke het individu in casu „beseft" en
welke door die objectieve moraal niet tot haar, c.q. door
het individu vermeende, recht komt. Men gevoelt het
gewicht, den diepen ernst van dit dilemma, van deze
keuze, welke het oorspronkelijk waardeerend individu
geheel zelfstandig te doen heeft, geheel op eigen gevaar
en risico. Hij staat daar als een soort pionier aan den
ingang van nog onbetreden gebied : heeft hij gelijk,
dan kan hij, als zijn kracht groot genoeg is om zijn
inzicht door te zetten, tot den aanvang eener gedeeltelijke vernieuwing der moraal bij dragen ; vergist hij zich,
dan sticht hij niets dan ellende voor de groep en voor
zichzelf. Zoo moeilijk heeft het wijze, op onze zwakheid
bedachte conservatisme der werkelijkheid de verderontwikkeling der allerminst ideale objectieve moraal
gemaakt ! Zij kan en mag niet anders handelen : onze
gebrekkigheid zou het leven niet verdragen, zoo dit niet
door zeer vaste stutten geschoord, in zeer vaste banen
gebannen was. Wie daaraan meent te moeten verbeteren
— en het is toch ook volstrekt noodig, dat dit steeds
geschiedt, wil niet alles verstarren die moge wel goed
toezien, wat hij doet. Wellicht is het innerlijk licht, dat
hij meent te ontwaren, een dwaallicht, de innerlijke
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drang, door welken hij zich gedreven waant, een der tallooze verkleedingen van de ijdelheid en het egoisme,
„le caprice de chaque particulier" (Pascal).
VII.
Bij de objectieve moraal kan het proces der veruiterlijking niet blijven stilstaan. Zij bindt en dringt alleen,
zij heerscht en dwingt niet. Ten aanzien van waarden,
welker realiseering voor het leven der groep volstrekt
onmisbaar wordt geacht, is ook het laatste noodig. Vandaar het recht. Het recht zegt tot ons het volgende :
het is mij onverschillig, of gij mijn waardeeringen beaamt,
vermoedelijk voorts is uwe gezindheid niet zakelijk
genoeg om, ook als bij u tegen mijn waardeeringen geen
bezwaar rijst, uw handelen op de voile verwezenlijking
te richten, doch desnoods met axiologische bezwaren
en zOnder gezindheid zult gij uw uiterlijk handelen zoo
regelen als voor die verwezenlijking noodig is, zoo niet,
dan zal ik trachten u daartoe te dwingen.
Op die wijze wordt de verwezenlijking van de sociaal
vastgestelde waardeeringen tot hoogeren graad van
waarschij nlij kheid gebracht, tegelij k echter de uiterste
grens der veruiterlijking bereikt. Het is wel duidelijk,
dat men deze methode alleen kan toepassen ten aanzien
van meer uiterlijke waarden, de hoogere innerlijke waarden sluiten door haar wezen dwangverwezenlijking uit.
Dat niettemin aan die lagere waarden een zoo groote
mate van sociale zorg ten deel valt, is een gevolg hiervan,
dat de verwezenlijking van lagere waarden een dringender, onontkoombaarder eisch kan zijn dan die van hoogere.
Primum vivere ! Zekere voorwaarden moeten vervuld
zijn, reeds opdat het sociale leven maar alleen mogelijk
zij, vervolgens opdat het eenigermate „menschwaardig"
worde, d.w.z. een gelegenheid biede voor de verwezenlijking der hoogere waarden. Het recht en de verwezenlijking der rechtswaarden is en blijft middel, dat hoogere
is het doel. Een „utilitaire", d.i. op doelmatigheid, op de
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relatie van middel en doel gebaseerde beschouwingswijze,
wel te onderscheiden van de „utilistische", is daarom
op rechtsgebied de aangewezene. De rechtswaarden zijn
hulpwaarden, tevens echter, als onmisbaar voor alle
levensmogelijkheid, van zeer hooge eigen waarde. Is
het niet een gevoel van bepaald gevaar, van volstrekte
onmogelijkheid het er bij te laten, dat aan het beleedigd
rechtsgevoel zijn eigenaardige nuance geeft ?
Het rechtsbesef dus is een waardenbesef, dat vergezeld gaat van het bewustzijn van de volstrekte onmisbaarheid der verwezenlijking. Hoe het zich historisch
uit het algemeene waardenbesef gedifferentieerd heeft,
zal ik hier niet onderzoeken. Aan welke waarden het
karakter van rechtswaarden zal worden toegekend,
hangt in hooge mate van feitelijke omstandigheden :
volkskarakter, historische situatie, natuurlijk milieu e. d.
af, in eersten aanleg toch ook weer van den historischen
stand van het algemeene waardenbesef.
Hoe verhoudt zich nu de rechtsgedachte tot het formeele element in de zedelijkheid ? Daar het recht juist
ten doel heeft, de verwezenlijking te emancipeeren van
de gezindheid, zullen de imperatieven van het recht van
zelf eenvoudig een handeling eischen zonder meer. In
zoover, tegenover de rechtsgenooten, is dus hier van den
formeelen factor niets te bespeuren. Hij, wiens gezindheid niet de ware is, wordt gedwongen en meer dan
legaliteit van het handelen wordt niet verlangd. Als ik
goed zie, doet zich hier nu echter een eigenaardige omkeering voor. Het recht zelf, kan men zeggen, daar het
onmiddellijk op dwang tot waardenrealiseering uitgaat,
is zelf een voortdurend handelen, een handelen van de
groep tegenover hare leden. Doch dan is het zelf ook
aan den eisch van alle handelen onderworpen : het moet
uit zakelijke gezindheid voortkomen. Zoo wordt de zakelijkheid tot een eisch, welken het zedelijk bewustzijn aan
het recht zelf, te weten aan zijn „worm", aan zijn constructieven opbouw, stelt. Die eisch is trouwens van ouds
bekend : sinds Aristoteles kent men hem als de „gelijke
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behandeling van het gelijke". Op zichzelf schijnt dit
een weinig zeggende formule. Wat is het „gelijke",
wie maakt uit, Welk moment uit twee verschijnselen
moet worden naar voren gebracht om daaraan de gelijkheid of ongelijkheid vast te stellen? En wat is „gelijke
behandeling" ? Het zal na het voorgaande duidelijk zijn,
dat m.i. met het gelijke alleen bedoeld kan zijn het
„gelijkwaardige", d.w.z. noodzakelijkerwijs, het „gelijkwaardig geachte". Gelijkwaardig achten kan men
twee gevallen alleen dan, als men eerst een waarde
heeft beseft en vervolgens die waarde in beide gevallen
gelijkelijk betrokken heeft bevonden. Zoo komt de formule weder neer op den dubbelen eisch van een volkomen gelijkmatig, zakelijk verwezenlijken, „tot haar
recht brengen", van als zoodanig erkende waarden,
,zonder aanzien des persoons", en van een gelijkmatig
erkennen van de waarde van elken rechtsgenoot en van
haar aanspraak om tot haar recht gebracht te worden :
suum cuique. Schijnt aldus de evenredigheid van waarde
en rechtsaanspraak de eigenlijke zin van het „suum
cuique", dit van ouds bekende beginsel der justitia
distributiva, de overweging, dat in een eenvoudige
verkeershandeling geen grond gelegen kan zijn voor
verandering in de eenmaal bestaande verdeeling, leidt
vandaar onmiddellijk tot het formeele grondbeginsel
der justitia commutativa : de gelijkwaardigheid der
wederzijdsche praestaties : quia nemo cum damno
alterius locupletior fieri debet. Dat deze formules zuiver formeel zijn, dat over de rechtsbedeeling in elk
bijzonder geval daardoor alleen nog niets beslist is,
blijkt duidelijk als men zich even indenkt in de groote
moeilijkheid voor het logisch denken mag men zeggen :
van de zich hierbij voordoende vragen.
onoplosbaarheid
Wat is de waarde van een persoon, wat de waarde eener
praestatie ? Welke praestaties zijn gelijkwaardig ? Welke
aanspraak op rechtsgoederen is evenredig aan een bepaalde persoons-waarde ? Welke quantitatieve betrekkingen laten zich tusschen rechtsgoederen en die waarden
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vaststellen ? Of hebben zij gelijk, die van alle verschit
afziend, alle menschen als zoodanig in beginsel gelijkwaardig achten en dus een gelijk recht voor alien
prediken ? 1)
Dat de formeele eischen der rechtvaardigheid tegenover dergelijke logisch zoo sterke bezwaren zich niette
min handhaven, is wel het beste bewijs van hun diepe
beteekenis als richtingslijnen en beginselen van zuiver
idealen aard, welke zich in de werkelijkheid van het
recht niet dan zeer gebrekkig laten verwezenlijken -uit die werkelijkheid dan ook nimmer analytisch te voorniettemin die werkeschijn gebracht kunnen worden
lijkheid als 't ware als een gist doortrekken en in hare
ontvouwing helpen voortdrijven. Men zou mijn bedoeling al zeer slecht vatten, als men bij voorbeeld er op
zou wijzen, dat een evenredigheid van rechtsaanspraak
en persoonswaarde een revolutionair beginsel is, dat tot
voortdurende omverwerping en herziening van de bestaande verdeelingsverhoudingen zou leiden. Die bestaande verhouding is een deel der rechtsorde, welke
niet lichtvaardig aangetast mag worden, daar aan haar
bestaan eigen waarden verbonden zijn. Zij kan echter
van uit het formeele gezichtspunt worden beoordeeld
en hare verdere ontwikkeling kan daardoor worden geleid.
In dit verband dient nog een enkel woord gezegd te
worden over de „algemeen-geldigheid" der rechtsregelen.
Wil het recht zijn functie van orde en regel in de waardeeringen en op grond daarvan in de gedragingen en
verhoudingen der menschen te scheppen, behoorlijk
1) Prof. Kranenburg (Positief recht en rechtsbewustzijn) meen t
gevonden te hebben, dat er priricipieele gelijkwaardigheid is en secundaire waardeverschillen alleen hierop berusten kunnen, dat het lid
der rechtsgemeenschap „zelve de voorwaarden voor het ontstaan
van bijzondere lust en onlust heeft geschapen". Beide stellingen zijn
m. onhoudbaar. Dat iemands waarde niet zonder meer van zijn
praestatie afhangt, zegt het onbevangen zedelijk bewustzijn onmiddellijk, ook wanneer men de stelling ontdoet van het eudaemonistisch
element, dat prof. Kranenburg er ten onrechte inbrengt.
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vervullen, dan client datgene, wat uit de besefte rechtswaarden en hare gelijkmatige verwezenlijking voortvloeit, te worden nedergelegd, zoo goed en zoo kwaad
als dit in de practijk mogelijk is, in algemeene regelen, voorschriften, imperatieven. Uit de sociale fixeering
van waardeeringen op zich zelf, waaruit naar ik boven
reeds aanduidde, altijd al een zekere mechaniseerende
algemeen-geldigheid voortvloeit, zou nog niet noodzakelijk behoeven te volgen, dat nu ook de daaruit voortkomende rechtsimperatieven het karakter der algemeengeldigheid, in den strengeren zin van geldigheid voor
alle personen en alle gevallen, welke de regel logisch
omvat, behooren te hebben. Immers, het is volkomen
denkbaar, dat men op grond van die algemeen-geldige
waardeeringswijzen niettemin de concrete gevallen elk
op zich zelf naar zijn eigen speciale feitelijke en axiologische merites behandelde, ongeveer zooals in den staat
van Plato de „wijzen" zonder regelen voor elk geval op
zich zelf het recht hadden vast te stellen. Doch het is
tevens duidelijk, dat in de werkelijkheid, waarin men niet
enkel wijzen aantreft, zoodoende de eisch van de gelijkwelke
matige verwezenlijking der besefte waarden
natuurlijk ook de toepassing van het recht te beheerschen
heeft nog weer in het gedrang zou rakers, dan mogelijk
is door de vaststelling van algemeen-geldige regels. Daarom is het recht genoodzaakt, ten einde van de gelijkmatige verwezenlijking terecht te brengen wat mogelijk
is, aan zijn regelen het karakter der strenge algerneengeldigheid te geven, al wordt daardoor bewustelijk het,
concrete geval en zijn speciaal genuanceerde rechtseisch aan den regel opgeofferd. Zoo wordt door technische noodzakelijkheden het recht gedreven tot een
veel verder gaande mechaniseering en veruiterlijking,
dan uit de waardenfixeering en dwangverwezenlij king
op zich zelf behoeft voort te vloeien. Het werkt met
formules, gebouwd op vast omschreven begrippen, en
past die toe op elk geval, dat logisch onder die begrippen
te brengen is. Deze algemeen-geldigheid echter, niet van
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de als juist aanvaarde waardeeringen, doch van de daaruit voortvloeiende rechtsregelen is niet meer dan een
technische eisch van het recht, tegelijk symptoom van
zijn noodzakelijke gebrekkigheid, en zoo weinig zelf een
formeele eisch van het rechtsbewustzijn, zooals b.v.
Mr. Boasson 1) meent, dat integendeel het concrete geval
menigmaal met succes van den regel bij ons rechtsbesef
in appa komt, waardoor naast het regelenrecht de onmiddellijk aan het concrete geval besefte „billijkheid" haar
plaats krijgt. Vandaar ook de mogelijkheid, waar de regel
in den steek laat, niettemin aan het concrete geval zelf
het recht te beseffen (cf. Jung, Das Problem des natiirlichen Rechts).
Wanneer men, zooals Mr. Boasson doet, begint met
de algemeen-geldigheid als formeelen eisch — eigenlijk
zonder motiveering — te postuleeren, en eerst daaruit
de eisch 'n van objectiviteit en gelijkmttigheid deduceert,
clan stelt men de zaken op den kop en laat het geheel
in die onmogelijke positie in de lucht zweven. Bovendien
is die deductie zelve zeer bedenkelijk : dat een algemeene
wet voor elk bepaald geval geldt, is duidelijk, hoe echter
kan ik, zonder reeds te weten dat zij ook voor dat geval
geldt, de algemeen-geldigheid der wet beweren ?
Dit alles, deze formeele eisch aan den constructieven
opbouw van het recht te stellen, ligt in het symbool van
den blinddoek van Themis. Doch die blindheid waarborgt natuurlijk nog geenszins het aanwezig zijn van
het innerlijk licht, van het juiste rechtswaardenbesef.
Twee elementen, het formeele en het materieele, staan
1) Het Rechtsbewustzijn, blz. 48-56. In dit boek zie mijn
bespreking in „Rechtsgeleerd Magazijn", 1920 pag. 126 — berust
de gedachtengang geheel op de tegenstelling van vorm en inhoud.
Formeele en materieele elementen beide worden in elken concreten
rechtsregel aanwezig geacht, echter blijkbaar zonder dat de schrijver
van de eigenlijke beteekenis daarvan zich voldoende bewust is geworden.
Hij omschrijft het materieele element met behulp van een met het
formalisme inderdaad onvereenigbare teleologische theorie
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naast elkander en zijn, ofschoon zij in de werkelijkheid
elkander practisch beinvloeden, ten strengste uiteen te
houden. Le zijn ook nimmer uit elkander of te leiden.
Het is bij voorbeeld m.i. een begripsverwarring, wanneer
Mr. Kranenburg 1) zegt : „het rechtsbewustzijn functioneert bij alien volgens dezelfde wet ; alleen de belangen,
die worden afgewogen, hebben niet voor alien dezelfde
emotioneele waarde en springen niet alien gelijkelijk
in het oog" en dan vervolgens die eène wet proclameert
tot „het criterium, dat bij de belangenwaardeering constant met bewustheid zal worden toegepast." (Cursiveering van mij). Daartegenover stel ik : er is maar
een algemeene wet denkbaar, de zuiver formeele van de
gelijkmatige waardenverwezeniijking, uit Naar volgt
geen enkele waardeeringsmogelijkheid, zij werkt eerst
nadat de waarden beseft zijn. De voorstelling, dat die
„emotioneele waarden" niet anders dan een soort van
hinderpalen zijn voor de juiste werking van „de- wet
van het rechtsbewustzijn, is volkomen verwerpelijk.
Ook de daarbij beweerde analogie met het denken kan
ik niet aanvaarden. Op practisch gebied is er naast de
eêne formeele wet nog het materieele element, dat de
bedoelde vergelijkbaarheid geheel opheft, en daarmede
aan het daaruit voortvloeiend optimisme, alsof ook hier
de eenheid in de resultaten toch althans in beginsel zeer
wel bereikbaar zou zijn, den bodem ontneemt. (De
illusie van het pa-ifisme b.v. berust op deze dwaling
omtrent het wezen van het recht).
Het is mij ook eigenlijk niet wel verklaarbaar, hoe
iemand na aanwijzing der groote materieele omvormingen, welke het huwelijksrecht ondergaan heeft,
rustig kan schrijven, dat hier weliswaar een „Umwertung"
van „Werte" heeft plaats gehad, doch „op die veranderde
waarden dezelfde primaire wet werkt", zonder zich bewust te worden, dat het dan toch voor de eigenlijke ver1) Over de noodzakelijkheid eener rechts- en staatsleer op psychologischen grondslag (Tijdschr. v. Wijsbegeerte. 8e jaargang, blz. 409).
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klaring van den rechtsiAoud dus blijkbaar minder op
die steeds gelijke primaire wet dan wel op die waardeeringen zelve aankomt 1).
Twee factoren dus, vorm en inhoud, zijn in elk recht
te onderscheiden. Vandaar, dat men ook aan elk stuk
positief recht twee soorten kritiek kan oefenen : een formeel-interne en een materieel-externe. Men kan, zich
op den axiologischen grondslag van den schepper van
dat recht zelf plaatsend, vragen of hij daarbij objectief
is te werk gegaan. Dit oordeel is weer, evenals het formeele oordeel over handelingen, in 't geheel geen waardebeoordeeling, doch alleen een beslissing over aan-of
afwezigheid van de symptomen eener gezindheid, zij
het ook, dat vervolgens op grond daarvan over de waarde
of onwaarde van dat recht, uit dit oogpunt, kan worden
gesproken. Of nu de bedoelde gelijkmatigheid aanwezig
is, daarover, als over een verstandsoordeel, zal eenstemmigheid in beginsel nog wel te bereiken zijn. Bij de
tweede beoordeeling echter, welke de waarde van het
toegepast rechtswaardenbesef zelf betreft, is men geheel
op axiologisch gebied en zal het dus veel moeilijker zijn,
elkander te verstaan. Om een voor de hand liggend voorbeeld te nemen : het zal, betrekkelijk gesproken, eenvoudig zijn het er over eens te worden, dat de toepassing,
onlangs in het tractaat van Versailles aan het daarbij
ten troon verheven nationaliteitsbeginsel gegeven, een
waarlijk grotesk partijdige is geweest zoodra men echter
de vraag entameert, of daarbij aan de politieke zelfstandigheid voor elke natie niet een hooger waarde is
toegekend dan zij bezit, dan is spoedig genoeg duidelijk,
dat hier moeilijkheden van gansch anderen aard zich
aan de bereiking van overeenstemming in den `-peg
plaatsen.
Zoo herhaalt zich hier weer, wat reeds bij het ontstaan
der objectieve moralen besproken werd is axiologische
1) Mr. R. Kranenburg. Positief Recht en Rechtsbewustzijn, blz. 49.
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overeenstemming niet te verkrijgen, en is het niettemin
volstrekt noodig, dat tot eenvormig recht gekomen
worde, dan is het onvermijdelijk, dat een der strijdende
inzichten zich imponeert. Te Versailles is nog weer eens
met alle gewenschte duidelijkheid gedemonstreerd, dat
dit niet het inzicht is van de zwakste partij. Voor hem,
die zich omtrent de wijze, waarop sociale producten tot
stand komen, geen formalistische of intellectualistische
illusies maakt, was dat trouwens overbodig. Vat is ten
slotte elke stemming in een parlement anders dan de
vaststelling van een machtsverhouding, en wat zijn de
diepzinnige (?) theorieen ter verklaring van het meerderheidsbeginsel anders dan typische voorbeelden van de
instinctieve pogingen, waarop ik reeds vroeger doelde,
om in de wetenschap over de tragische waarheden van
onze waardenbeleving en zijn sociale uitwerking den
sluier van Isis te spreiden ?
Neel duidelijker dan bij de objectieve moraal kan men
bij het recht, welks totstandkoming zoo veel zichtbaarder
geschiedt, constateeren hoever de weg is van het individueele rechtsbesef tot het sociale product, dat het positieve recht is, hoe groot de rol, welke daarbij door buitenmoreele factoren wordt gespeeld, hoe sterk in 't bijzonder
de invloed, welke daarbij van het machtsmoment uitgaat. Dat moment toch doet niets minder dan in hoofdzaak de aanwijzing tot stand brengen, wiens rechtsbesef
ten slotte in het positieve recht zal worden neergelegd,
-welke aanwijzing immers noodig is, daar zonder die de
eenheid niet te verkrijgen is. Dat is zoo onder de absolute
monarchie, het geldt volkomen evenzoo voor de democratische rechtsvorming van het parlementaire stelsel.
Het ligt in het wezen van het recht, dat zijn totstandkoming nooit en nergens een machtvrij proces is, zoodat
vanzelf de mogelijkheid vervalt, recht en macht in volstrekte tegenstelling te brengen.
Evenzeer echter is het onjuist, het recht te beschouwen
als de wilsuiting van den machthebber. Het is de uiting
van zijn rechtsbesef, althans het behoort dit te zijn en
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in elk geval wordt het als zoodanig beschouwd, vandaar dat het ook hem zelf bindt. Het recht is een sociaal
product, dat het historische leven van een yolk met
noodzakelijkheid uit zich zelf voortbrengt. Aan dit proces
ligt in laatste instantie het alleen in individueele verbijzondering werkelijk bestaande rechtsbesef ten grondslag ; zoo dit in de groepsgenooten niet leefde, zou het
geheele begrip van het recht reeds niet mogelijk zijn.
Doch bij de noodzakelijk onoplosbare geschillen, welke
omtrent den aan dat recht te geven inhoud moeten rijzen,
is het onvermijdelijk, dat er elk oogenblik een punt komt,
waarop een persoon of een engere groep, welke daartoe
door de sociale machtsverhouding in de gelegenheid is,
verdere discussie door oplegging van zijn „standpunt"
afsnijdt. Zoo hangt weer de inhoudswaarde van een stuk
positief recht in laatste instantie of van het zedelijk peil
van de machthebbers, die het stelden. Hebben zij te goeder
trouw en zakelijk getracht, hun rechtsbesef daarin neer
te leggen, dan kan men dit wellicht niet deelen, doch
zal aan hun product toch een zekere formeele waarde
niet kunnen ontzeggen. Het is echter ook mogelijk dat
zij, de hun door de machtsverhoudingen ten deel gevallen
taak miskennend en van hun positie misbruik makend,
eenvoudig die positie hebben willen versterken of ver
dedigen door een : sic volo, sic jubeo. Wat bij eenig bijzonder stuk positief recht het geval geweest is, laat zich van
te voren niet zeggen, doch behoort door een onderzoek
van zijn inhoud en geschiedenis te worden vastgesteld.
Daarom zijn alle algemeene forniules op dit gebied, „macht
is recht" of „recht is macht" e. d. zoo volkomen niets
zeggend.
Daar nu voorts van de verschillende deelen eener
objectieve rechtsorde de historische wording een zeer
verschillende is — zij zijn b.v. het werk van verschillende
partijen
, daar ook het triomfeerende besef wellicht
al uit onderlinge concessies van de leden der macht
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hebbende groep moest gevormd worden 1), zal ten slotte
een eenheid in de verscheidenheid van het geheel die
rechtsorde ver te zoeken zijn. Er zal ten slotte geen enkel
reeel „rechtsbewustzijn" gevonden kunnen worden, dat
het geheel van een objectieve rechtsorde voor zijn rekening neemt. Te spreken van een „Volksgeist", een
„volonte generale" of, met prof. Krabbe, van een „rechtsbewustzijn der natie", als aanwijzing van den regelen
drager der rechtsorde, tevens ter verklaring van hare
„gelding", kan daarom niet anders beteekenen dan dat
men een constructie ad hoc 2) onderschuift aan een historisch ontstaan sociaal product, dat noch voor zijn wor
ding, noch voor zijn gelding deze directe betrekking tot
een zuiver innerlijk moment behoeft. Men zou evengoed
ter verklaring van het ensemble, door de verschillende
stemmen van een koor gevormd, van een „koorstem" of
iets dergelijks kunnen spreken — en daarmede even
weinig de eigenlijke van de gemeenschappelijkheid zelf
uitgaande werking getroffen of verklaard hebben. Het
objectieve recht is een geheel van regelen, door de sociale
groep in den loop van haar geschiedenis op de haar
alleen mogelijke, gebrekkige en ingewikkelde, wijze tot
stand gebracht om het gedrag der groepsgenooten op
vitale punten te beheerschen : welke verwondering
kan het baren, wanneer die regelen dan ook werkelijk
als geboden heerschen
niet als normen „gelden", doch
en dwingen ? Daarvoor zijn ze immers juist geschapen,
daarvoor heeft voorts de groep in het recht zeif een bijzonder stel van groep-organiseerende regelen ingebouwd, dat,
o.m. als middel tot bereiking van het beheerschingsdoel,
een handelingsapparaat, den „staat", in het leven roept,
hetwelk kan dwingen waar de rechtsgehoorzaamheid
niet uit eigen beweging, op welk psychologisch motief
1) Vergelijk het zaakrijke hoofdstuk over „De verwei kelijking
van het rechtsbewustzijn" in mr. Boasson's werk.
2) Prof. Krabbe spreekt van „het rechtsbewustzijn, dat aan het
gemeenschapsleven, zooals het zich voltrekt, ten grondslag ligt". (Het
Rechtsgezag, p. 51).
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ook, wordt betoond. Te vragen, waarom het recht
„geldt", is m.i. even overbodig als te vragen, waarom de
schelp, welke een weekdier uit zijn eigen wezen tot verdediging en versteviging daarvan heeft voortgebracht,
nu dan ook werkelijk deze hare functie verricht. Voor
het rechtskarakter eener regeling is het logisch volkomen
onverschillig, of er een rechtsbewustzijn te vinden is,
dat den inhoud beaamt 1). Het merkwaardige is, dat
prof. Krabbe dit eigenlijk volkomen beaamt ; immers
hij verklaart (Het Rechtsgezag, blz. 52/53) dat de allereerste eisch van het rechtsbewustzijn de eisch van orde
is, weshalve het dan feitelijk gedwongen is met elken
inhoud van het positieve recht genoegen te nemen. Doch
ware het dan niet beter geweest te zeggen, dat de waarde,
het moreele gezag van het recht niet zijn heerschappij,
zijn feitelijk „gelden", dat direct uitvloeisel van zijn wez?n
is en onmiddellijk gegeven is met de historische feiten, die
het recht zelf in 't leven riepen — berust op de hooge
waarde van orde en regel, welke tevens de individueele
vrijheid binnen de perken der wet waarborgen, in plaats
van op het „rechtsbewustzijn" ? Wat echter orde en regel
hier inderdaad beteekenen, laat zich eerst volkomen
beseffen, wanneer men de rechtsvorming begrepen heeft
als de vaststelling van gemeenschappelijke materieele
waardeeringsregelen en ...... als men niet zonder huivering gestaard heeft in den afgrond onzer axiologische
hulpeloosheid. Dan ziet men tevens in, dat het positieve recht nOch theoretisch cet exces d'honneur verdient van directe belichaming van „het" rechtsbewustzijn, en dus van de gerechtigheid, te zijn, nOch practisch
cette indignite van voortdurend voor den rechterstoel
van dat zelf de rechtsbewustzijn te worden gesleept.
1) Natuurlijk is jets geheel anders de practische vraag, of het recht
geheel zonder inhoudswaarde ook werkelijk bestaanbeat is. Het spreekt
van zelf, dat dit niet het geval is. Doch het is in dit opzicht voldoende,
dat niet een voldoend ki achtige groep inhoud dermate ongewenscht
cht, dat het aan zijn heerschappij een einde maakt, desnoods met
geweld.
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Een axiologische, geen psychologische, grondlegging
van de rechts- en staatsleer kan zoo er toe leiden, dat
het positieve recht weer erkend wordt in de hooge,
schoon niet volstrekte, waarde, welke het voor gebrekkige
menschen inderdaad heeft. Men vergeet maar al te dikwijls, dat de alom geciteerde woorden „Es erben sich..."
en „vom Rechte, das mit uns geboren ist" door Goethe
in den mond zijn gelegd van Mephistopheles, en dus naar
zijn eigen bedoeling nimmer meer dan een eenzijdigheid,
een deel der waarheid, en wel het destructieve deel,
kunnen bevatten. Niets schijnt mij zoo onjuist en practisch zoo gevaarlijk als, niet gedachtig aan de eeuwenoude wijsheid van het „justitia fundamentum regnorum" de wet eenvoudig op een lijn te stellen met andere
,,rechtsbronnen". Zonder opzettelijke vaststelling door
de wet of kristalliseering door de gewoonte geen recht !
Of de rechter zich streng aan wet en gewoonte te houden
heeft, is op mijn standpunt, dat ook geenerlei wil als
grondslag van het recht kent, een doelmatigheidsvraag,
welke hier niet nader onderzocht behoeft te worden. Dat
hij echter, buiten wet en gewoonte gaande, niet zonder
meer bij „het recht" te land komt, dat hij maar, evenals
de wet, heeft toe te passen, dat hij in die gevallen den
regel, dien hij toepast, eerst zelf vaststelt, en dus tegelijk
als in-concreto-wetgever optreedt, dat schijnt een stelling, welke door al het voorgaande voldoende voorbereid
mag worden geacht. Buiten de wet is niet het recht, maar
de chaos der axiologische onzekerheid. Daarom is het
eenerzijds zoo door en door dwaas en ergerlijk wanneer
de voorvechters van een bepaald jus constituendum —
b.v. een partij bij een tractaat, of een revolutionaire
de aanmatiging hebben of ook om doorminderheid
zichtige redenen alleen maar voorwenden, zich als orgaan
der Gerechtigheid te gedragen, zooals onlangs weer —
en met voor de menschelijke oordeelskracht diep bete Versailles vertoond is. Daarom
schamend resultaat
is anderzijds een rechtsbreuk op principieele axiologische
gronden, derhalve wijl een oorspronkelijk rechtswaardenO. E. XXI 3
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besef met het in de wet neergelegde in onoplosbaar conflict komt, een zoo hoogst ernstige zaak, nog ernstiger
dan het reeds besproken individueel verzet tegen de
objectieve moraal, wijl bij den rechtsbreuk de rechtsorde,
de eerbied voor de wet, betrokken is. Een „conscientious
objector" kan zonder eenigen twijfel op hooger peil
van zedelijkheid staan dan de wet, waartegen hij zich
verzet, doch dit blijft in elk geval altijd een onzekere,
nimmer door allen in gelijken zin besliste vraag, terwijl
de waarde van orde en regel vaststaat. Door zich niet
te handhaven, zoover haar macht strekt, doet de rechtsorde feitelijk afstand, en het moet wel een zeer hooge
waarde zijn, welke dit kan motiveeren.
Het is bij voorbeeld ook zoo volkomen verklaarbaar, dat men de grondslagen van het geheele gebouw
van het recht vaster tracht te maken dan de overige
deelen, derhalve veranderingen in de Grondwet minder
gemakkelijk toelaat dan die in andere wetten. Het is
een juist instinct, dat men aan het eenmaal op materieel
gebied met moeite veroverde zich stevig vastklampt.
Hier spreekt een algemeen groepsbelang. Prof. Krabbe's
strijd daartegen in naam van het „rechtsbewustzijn
van heden" doet m.i. eenigszins aan als donquichotterie.
Prof. Krabbe heeft door zijn baanbrekend werk zeer
veel gedaan voor de verdieping en verinnerlij king onzer
rechtsbeschouwing en de vernietiging van het onjuist
gefundeerde en verkeerd begrepen rechtspositivisme
van vroegere jaren. Hij heeft echter naar mijn bescheiden
meening voorbijgezien, dat het recht, al reiken zijn
wortels diep in de mysterieuse oneindigheid der ziel,
zelf niettemin een zeer ver gaande veruiterlij king van het
innerlijk element, een verzelfstandiging en mechaniseering van als 't ware meer of minder toevallig daaruit
losgemaakte deelen is. Tusschen positief recht en rechtsbesef gaapt een klove, welke geen theoretische negeering,
dempt. Dit inzicht kan alleen door beschouwing van
den materieelen factor in zedelijkheid en recht worden
verkregen en bevestigd. Het is echter hoogst verrassend,
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dat prof. Krabbe, die steeds over „waardeering van
belangen" gesproken heeft, het mogelijk blijkt te achten,
(Het Rechtsgezag, blz. 17, noot) dat prof. Heymans'
objectiviteitstheorie zonder meer ook de laatste „grondwet" van het rechtsbewustzijn zou zijn. Wel een bewijs,
hoe weinig invloed de hier behandelde tegenstelling van
formalisme en materialisme, en vervolgens het materieele
element zelf, op zijn gedachtengangen hebben. Een laatste
algemeene wet van het rechtsbewustzijn kan inderdaad
niet anders dan de algemeene formeele factor in de zedelijkheid zijn, daarnaast echter hoop ik in dit artikel een
plaats te hebben gevindiceerd voor het materieele element
naast de rechtvaardigheid de „Gerechtigheid". Zij laat
zich in een „wet" niet vangen. Wat die Gerechtigheid
ten voile en in haar laatste wezen is, dat is aan onze
waardenkennis niet geopenbaard : zij behoort, evenals
de Idee van het Goede, waarvan zij slechts een deel
is, tot den geheimen Raad Gods, welke ons alleen in den
loop zelf van het historisch proces der werkelijkheid in
steeds maar gedeeltelijke en duistere aanduidingen
wordt geopenbaard ! onze gezindheid moge het formeele ideaal min of meer kunnen benaderen, voor het
materieele volgt uit zijn en ons wezen, dat „wij kennen ten deele en profeteeren ten deele".

VERZEN
VAN

JOHAN SCHWENCKE.

HERFST.

't Weemoedig eind van veegen zomer daagt...
Al killer worden nevel-dunne luchten,
Weer naakt de tijd van overrijpe vruchten,
Gemaald in kleur, die stom to plukken vraagt.
De grachten liggen doomend-stil ; er waagt
Geen vogel 't nukkig twist-lied ijdler kluchten,
In val van schemer beeft het donkre duchten
Voor 't licht, dat smart van scheiden in zich draagt.
En teere tinten vloeien blaren binnen,
In goud en rood zijn d'allerschoonste tonen...
Zal zoo de vreiT', van zelf-verstilde zinnen
Mijn hart, na 't spel des levees, ook bewonen... ?
Zal rijke rust mijn loutrend lijden kronen,
Als 't nachtlijk hemelzilver lichte tinnen ?

HERFST.

De herfst..., o innig schoon getij der tijden,
Uw ijle stap versterft door bosch en laan...
En waar gij gingt, daar wuift uw gouden vaan,
Komt gloed van kleurenspel de wegen wijden.
Het veld bevolkt met maagden, blond-gereiden,
De lucht gevuld met tonen onvergaan
En eindloos ruischend uit in weidsche baan...
Zoo vaart de zomer uit in lachend lijden.
0 eeuwig leven, wie zou niet verstillen
Bij 't schouwen van dien wonder-rijken gang !
Wie is nog, dom, voor lijflijk sterven bang,
Waar alles spreekt van altoos leven willen ?
De zomer sterft, maar hoor... de sferen trillen
Van diep-verborgen, gistens-sterken drang !

NEERLANDS TAAL.

De taal
0 rijk-bespeelbaar instrument,
Dat aller zielen tonen geeft to hooren,
In regel-maat met barenswee geboren
In 't levend woord, met adel-geest geent !
Het hoogste leven, in uw kern latent,
Ligt wachtend in uw windsels, als bevroren
In 't koel geschrift, maar gloeiend treedt 't naar voren,
Zoo 's menschen ziel zich teeder tot u wendt.
Gij zijt alzijdig, 't meest veeleenig wonder !
Uw stoere stam doet beeldhouw-bouw verrijzen,
Ja, vormen 't fijnste werk van kunst-matrijzen,
Te schild'ren weet de sier'ge zin bijzonder,
Ge ruischt als harp-gezang of gromt als donder....
0 godsgeschenk aan kunstenaars en wijzen
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XXX.

Parijs en Londen.
Maandag 21 Februari, den dag waarop deze Aanteekening geschreven wordt, begint de groote Londensche
vergadering van geallieerde, Duitsche, Turksche en Grieksche staatslieden, en — om maar terstond met de deur
in huis to vallen — ze begint onder de meest ongunstige
auspicien. De gebeurtenissen der beide eerste maanden
van 't nieuwe jaar alsmede de toon der Engelsche,
Fransche en Duitsche pers geven mij dezen weinig bemoedigenden aanhef in de pen. Straks, als de woorden
die ik nu schrijf gedrukt zijn en door u gelezen worden,
ligt het resultaat der Londensche vergadering wellicht
voor u en ge kunt beoordeelen of mijn pessimisme gemotiveerd geweest is. Niemand kan vuriger wenschen
dan de schrijver zelf, dat hij 't bij het verkeerde eind
heeft gehad.
Ziehier dan in 't kort de motiveering der ongunstige
verwachtingen.
Toen tegen 't einde van het vorige jaar de groote
economische crisis ingetreden was, die alle staathuishoudkundigen voorspeld hadden als gevolg van den
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oorlog, maar die gedurende twee jaar na den wapenstilstand uitbleef, — toen prijsdaling, malaise en werkeloosheid in de plaats getreden waren van den ongezonden
bloei en voorspoed, de „kunstmatige hoog-conjunctuur"
die de oorlog in 't leven geroepen had, scheen het oogenblik gekomen voor de weifelende Entente om het roer
om te gooien, eens en vooral de overwinnaars-politiek
vaarwel te zeggen en met een terzijdestelling van alle
gevoels-overwegingen en een uitsluitend acht geven op
het materieele belang der volken, de verhouding tot de
overwonnen vijanden te normaliseeren. Dit was en het
is nog een dringende, noodzakelijke eisch van het gezond
verstand, niet van rechtvaardigheid, niet van menschelijkheid, want de rechtvaardigheid kan voorschrijven
dat Duitschland nog een generatie lang in het zweet
zijns aanschijns werkt om. het kapot geslagen Frankrijk
en Belgie te herstellen, en de menschelijkheid behoeft
niet te bevelen, dat men een verslagen vijand, die als
hij overwinaar geweest ware zijn slachtoffer zeker uitgeperst zou hebben als een citroen, gelegenheid geeft
om weer voorspoedig te worden. Maar het gezonde
verstand en de eischen van het economisch leven schrijven
dit laatste w61 voor en er zijn ongetwijfeld vele m,illioenen
menschen in de Entente-landen zelfs in Frankrijk —
die reeds lang begrijpen dat, al behoorde huns inziens
Duitschland in slaven-arbeid zijn schuld of te verdienen,
het daartoe niet gedwongen kan worden, en dat, al moest
men 't eigenlijk uitknijpen gelijk een citroen, dit proces
weinig profijt zou opleveren, omdat de citroen reeds
vrijwel uitgeknepen was voordat zij zich binnen de macht
der overwinnaars beyond. In deze stemming nu waren
verleden jaar in December de bekende onderhandelingen
in Brussel tusschen Bergmann en Seydoux gevoerd en
het resultaat scheen veelbelovend, toen de heeren uiteengingen, omdat men niet verder onderhandelen kon
over economische en financieele quaesties, voordat de
politieke problemen die het normale harp delsverkeer in
den weg stonden, waren opgelost. Aldus werden deze
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Brusselsche besprekingen geschorst in de gegronde hoop
op spoedige hervatting : de diplomaten moesten er alleen
maar even bij komen, om den weg voor de groote zakenmannen te banen, maar zoodra de Duitsche schadeloosstelling gefixeerd zou wezen, kon men verder praten
en dan een spoedige regeling treffen.
Het leek er waarlijk naar, alsof ook de diplomaten
vooral de Engelsche niets liever verlangden dan dit,
want de werkloosheid en bedrijissiapte waren voor Engeland een schrikbeeld geworden, en iedereen begreep,
dat het alleen wijken kon, als Duitschland weer als
vanouds tot afnemer van Britsche industrieproducten
gemaakt kon worden. Maar hoe kon dat anders geschieden dan door Duitschland zijn koopkracht terug
te geven, d. w. z. het te helpen bij den opbouw van zijn
industrie en bij het koersherstel van zijn geldeenheid ?
En hoe kon er anders een einde gemaakt worden aan de
deloyale concurrentie die deze zich herstellende Duitsche
industrie aan de Britsche aandoet dank zij dien langen
markers-koers (want dit was de tweede oorzaak der malaise
in Groot-Brittannie) dan ook al weer door dien koers te
verbeteren dank zij een verstandige financieele regeliag
van schadeloosstelling en internationaal crediet ? Engeland's en Duitsebland's belang liepen dus in 't groot
volkomen parallel. Maar ook de Fransche belangen waren
allerminst strijdig, want Frankrijk is nu eindelijk genaderd tot het lang uitgestelde tijdstip der regeling
zijner desolate geldmiddelen. De oorlog is gevoerd met
geleende milliarden, omdat belastingverhooging van
beteekenis door de Fransche natie naast haar andere
bovenmenschelijke krachtsinspanning niet gedragen kon
worden, en dus staat men nu voor tekorten op de begrooting van duizelingwekkende milliarden-getallen, die
gedekt moeten mrorden . door de Duitsche schadeloosstelling. En hoe zal Duitschland deze betalen, als
men zijn commercieel en industricel leven niet op de
been helpt ? De Fransche onderhandelaars in Brussel
schenen hiervan ten voile doordrongen en ook waren er
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teekenen dat in de politieke kringen te Parijs deze langverwachte en noodzakelijke kentering ingetreden was.
Met goede hoop zag men derhalve de Parijsche conferentie
tegemoet.
Zoo stonden de zaken, toen de Fransche kamer
minister-president Leygues naar huis zond met een bijna
unanieme motie van wantrouwen. Dat was het eerste
ongunstige teeken, al treurde niemand om de persoon
van Leygues, die irnmers niets was dan een strooman,
in Millerand's plaats gesteld bij diens verhuizing naar
het Elysee. Maar ongunstig was het ten eerste omdat
het nieuw uitstel meebracht en ten tweede omdat klaarblijkelijk Poincare en zijn aanhang er achter staken, die
de kentering niet wenschen en inplaats van den weg van
't overleg, den weg der „sancties" op wilden. Zoo lag
het voor de hand, dat aan Poincare een plaats in het
nieuwe kabinet werd aangeboden, evenals 't voor de
hand lag dat deze haar weigerde, toen ze niet de plaats
van buitenlandsch politiek leider zou zijn en toen aan
Briand de leiding van Frankrijks' wereld-staatkunde
werd aangeboden, en eindelijk lag het ook al weer voor
de hand, dat toen deze de teugels in handen nam,
Poincare terstond in de oppositie schoot en zich opwierp
als de groote man die te zorgen heeft dat de nieuwe stuurman het schip niet zendt in de Engelsche richting.
De verwachtingen voor de Parijsche conferentie waren
hiermee belangrijk gedaald, maar onze hoop bleef toch
leven, want we kenden Briand's nuchter opportunisme,
zijn gezag in het parlement, zijn groot verstand en wij
hoopten, dat hij de moeilijkheden zou kunnen overwinnen en de lijn van Brussel niet verlaten. ook wist
hij met groot beleid de handen vrij te houden toen de
opposanten in 't parlement hem met een bindend mandaat
naar de Parijsche bijeenkomst verlangden te zenden.
Intusschen, die machtige oppositie op den achtergrond
bond Briand en de zijnen niettemin, toen in 't einde
der vorige maand de Parijsche vergadering bijeenkwam,
en de zweep van Poincare miste zijn invloed niet : de
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sommen aan milliarden gouden marken die de Fransche
minister van financien noemde, toen voor 't eerst de
schadeloosstelling ter sprake kwam, waren van dien
aard, dat Lloyd George ervan schrok en een redevoering
hield die de conferentie bijna deed uiteenspatten. Echter
was hiermee van Franschen kant veel bereikt, want toen
Lloyd George over zijn eerste schrik heen was en de Franschen wat water in hun wijn hadden gedaan, slikten de
Britsche afgevaardigden een program van schadeloosstelling dat matig was vergeleken bij wat eerst was genoemd, maar dat intusschen weer de Duitschers van
schrik deed opspringen, toen zij de getallen vernamen.
Ik wil niet zeggen zooals de Duitschers doen en
gelijk vele Britsche en Italiaansche organen beamen -dal die 226 milliard gouden marken in 42 jaar plus twaalf
percent op den Duitschen uitvoer een fantastisch, onzinnig, ruineus bedrag zijn. Er wordt in deze zaken zoo
geweldig met cijfers gegoocheld en 't is zoo moeilijk
eenige notie te behouden van de waarde der dingen als
men aldoor de verhouding in 't oog moet houden der
verschillende geld-eenheden, tusschen de waarde van
bijvoorbeeld een mark in goud en een mark in papier
en dan weer van een papieren mark in en buiten Duitschland, verhoudingen die met den dag de hevigste
schommelingen volbrengen, dat een niet-beroeps-financier zich ten eenenmale buiten staat voelt om een oordeel
uit te spreken, terwijl een beroeps-financier ...... nu ja,
zich misschien wel in staat voelt tot oordeelen, maar
toch op z'n zachtst uitgedrukt, zich bij zijn oordeel op
zeer onvasten bodem bevindt. Misschien zijn 'n paar
honderd milliarden mark over 'n jaar of tien, twintig, als
wie weet — de mark weer zestig cent of wellicht
nog meer waard is, heelemaal niet zoo belachelijk veel.
Maar wel kan ieder mensch met gezond verstand begrijpen, dat hiermee de weg van Brussel, de weg van overleg
dat leiden moet tot een normale commercieele verhouding
en tot het einde der economische crisis, volslagen verlaten werd. Hier werd alleen gekeken naar dat onpeil-
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baar diepe gat in de Fransche schatkist, en dit werd
met imaginaire Duitsche gouden marken gedempt,
nadat ten gerieve van de Engelschen eenige milliarden
van de cijfers van 't oorspronkelijke voorstel afgetrokken waren, maar zonder dat men zich druk maakte over
Duitschland's betalingsmogelijkheid, aithans terwijl die
capaciteit zeer eenzijdig beoordeeld werd. Kortom, dat
identieke Engelsch-Fransch-Duitsche belang waarover
ik zooeven sprak werd bier ongetwijfeld uit het oog verloren en er werd rekening gehouden met een zuiver
Fransch-Britsch belang, vooral dan met een Fransch.
Zoo scheen Briand eenige dagen lang de overwinnaar
van Parijs en werd bewierookt in de bladen, totdat
Poincarê, in wiens kraam deze overwinning van zijn
binnenlandschen tegenstander allerminst te pas kwam,
te voorschijn trad op drie, vier plaatsen tegelijk en een
ijskoude douche uitstortte over de geestdrift, betoogende,
dat Frankrijk zelfs nu al veel te ver was gegaan, omdat
het als men 't goed naging vijftig percent of meer van
zijn vordering op Duitschland kwijtschold. Natuurlijk
waren de cijfers niet moeilijk te vinden om ook deze
stelling met wiskundige zekerheid te bewijzen. Het onmiddellijke gevolg was, dat Briand's positie verzwakte,
zoo zelfs dat het hem moeite kostte een nieuw vertrouwensvotum in de kamer te behalen en voorts dat de senaat
Poincare tot president der commissie van buitenlandsche staatkunde benoemde. Eindelijk, dat Briand's
handen vaster dan ooit gebonden zijn bij zijn vertrek
naar Londen, in die mate dat hij vrij zeker kan zijn bij
terugkeer in Parijs zijn ministerieelen ondergang te zullen
beleven als hij uit Londen niet medebrengt, zij de bebate der Duitschers dat zij aithans de Parijsche bedragen
zullen betalen, 't zij de toezegging der bondgenooten dat
de „sancties" in werking gesteld zullen worden, voor 't
geval de Duitschers blijven weigeren.
Zoo scherp is de quaestie gesteld van Franschen kant
nu de conferentie begint. En juist zoo scherp stelt men
haar van Duitsche zijde. Minister Simons heeft dadelijk
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na het bekend worden der Parijsche beslissing in den
rijksdag zijn stellige weigering geslingerd en alle partijen
hebben hem gesteund
behalve de communisten, maar
die zullen niet betalen, gelijk de „Temps" wrang opmerkte — en daarmee niet tevreden is hij door ZuidDuitschland op tournee gegaan en heeft propaganda
gemaakt voor zijn weigering en den steun van zijn landgenooten ingeroepen om eensgezind de gevolgen dier
weigering to dragen. Hij heeft tegenvoorstellen ontworpen,
maar natuurlijk staan die heel ver of van de Parijsche
getallen, die voor Frankrijk het uiterste minimum zijn.
Derhalve, inplaats van de zich gaandeweg voltrekkende
eenstemmigheid in Brussel, die nog slechts wachtte op
de bezegeling door de staatslieden, is nu, ten gevolge
van het werk van dezen, de scherpste tegenstelling getreden tusschen beide landen, die bitter weinig hoop
laat op een gunstigen uitslag der Londensche vergadering.
En Engeland dan ? Engeland, dat de brug over de
kloof zou moeten slaan ? Engeland, dat snakt naar herstel der oude commercieele relaties en zucht order den
lagers koers van de mark ? Maar wie ter wereld kan in
de laatste jaren staat maken op de Engelsche regeering ?
Lloyd George, terecht geprezen om zijn bewegelijken
geest, is van een cameleontische beweeglijkheid geworden,
die elke voorspelling over zijn houding uitsluit. In een
dag, op de Parijsche conferentie, transformeerde hij zich
van een Engelsch liberaal handelsman in een soort van
Fransch nationalist, en wie uit zijn lagerhuisredevoeringen van deze dagen een vaste gedragslijn kan afleiden,
moet de gaven van een gedachtenlezer bezitten ! Het
ergste is, dat 't altijd zoo plausibel en aannemelijk klinkt
wat hij zegt : „Duitschland moet en zal betalen, niet de
kosten van den oorlog want die kan niemand betalen,
maar het zal betalen wat het betalen kan." Nietwaar,
dit is nu juist wat gij en ik als beginsel van Ententepolitiek zouden willen aanvaarden, maar de moeilijkheid is hiermee geen duim nader tot haar oppossing gebracht, want de vraag is juist wat Duitschland betalen
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Uri en daarover zijn Frankrijk en de Duitsche regeering
het zoo zeer oneens, dat men van Engeland een oordeel
tegemoet ziet, maar van den Britschen premier schijnt
dit niet te verwachten. En dus : al mag men bij de Engelsche onderhandelaars hopen op het voortduren van de
Brusselsche stemming, er is geen voorspelling over te
wagen hoe sterk hun tegenstand tegen den Franschen
doorzettingswil zal zijn, en in hoever
dit vooral — de
Engelschen bereid zullen zijn zich te voegen bij hun Fransche vrienden als 't er om gaat Duitschland met dwangmiddelen te bedreigen en de dreigementen tot uitvoer
te brengen.
Noodlottig hierbij is, dat Lloyd George zich in deze
zaken waarschijnlijk in niet geringe mate zal laten beheerschen door oogmerken van binnenlandsche Britsche politiek. Zijn positie in dit lagerhuis, dat gekozen
werd den dag na de overwinning die hij Groot-Brittanje
bezorgd had, is muurvast, maar daarbuiten wordt ze
steeds zwakker, ten gevolge van de Iersche gewelden gruwel-politiek, de malaise, de hooge belastingen en
wat al niet meer. Lloyd George zal derhalve zeer scherp
luisteren naar de stemmen der openbare meening, die
zich in Engeland, naar men weet, uit in een zich sterk
onder den invloed van machtige magnaten bevindende
pers. En vandaar dat wij 't als een der zeer ongunstige
auspicien voor de Londensche vergadering beschouwen,
dat er in de Britsche pers, al is het niet zoo sterk als in
de Fransche, aan sommige kanten weer tamelijk oorlogszuchtige toner vernomen worden. Natuurlijk blijven de
liberale bladen bij hun politiek van gematigdheid en verzetten zij zich tegen de eischen van Parijs en tegen alle
sancties die het doel, 't herstel van Duitschland, zouden
kunnen tegenhouden. Maar zij zijn in de minderheid
tegenover die machtige gele bladen, die groepen vertegenwoordigen op dewelke Lloyd George mede steunen moet
en deze nu laten dreigende taal hooren. Von Simons'
redevoeringen in Zuid-Duitschland hebben hieraan begrijpelijkerwijze geen goed gedaan en opnieuw — voor
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de hoeveelste maal ! — bewondert men den Duitschen
takt in diplomatieke zaken. Die propoganda-tournee
van von Simons door Zuid-Duitschland zal wel ingegeven
zijn door overwegingen van binnenlandsche staatkunde,
door het verlangen om Noord en Zuid een te maken nu
er nieuwe beproevingen dreigen, maar was het noodig
daarbij den tegenstander te prikkelen, de groote woorden
in den mond te nemen die al zoo dikwijls kwaad hebben
gedaan ?
De Fransche bladen althans winder er geen doekjes
om. ,Duitschland, schrijft de ,Temps", „is weer teruggevallen onder de leiding der mannen die den oorlog in
1914 goedgekeurd hebben en die, terwijl zij aan Wilhelm II
alleen maar verwijten dat hij niet geslaagd is, nu hetzelfde
doel willen bereiken door een beter voorbereide en beter
geleide paging. De leiders van Duitschland willen rerevanche. Zij willen heerschen. En er is maar een middel
tegen : de geallieerden moeten de sterksten blijven en
gereed om hun kracht te laten voelen." En dan : „Men
besteedt minder inspanning, men loopt minder risico
als men een gevaar voorkomt dan door het te bestrij den."
Ziedaar vanouds bekende taal, en ver, ver verwijderd
van de stemming die in de dagen van Brussel ook in de
regeeringsbureaux van Parijs en zelfs in het redactiebureau
van de „Temps" scheen door te dringen, van de opvatting
dat aanwending van die superieure Fransche krachten
duur is en tot minder leidt dan overeenstemming met en
medewerking van de Duitschers.
Ziedaar dan waarom naar de bescheiden meening van
den schrijver dezes de Londensche vergadering bijeenkomt onder zeer ongunstige auspicien. Al wat ons tot
hoop verstrekt wordt voor de bereiking van haar doel
— dat is en blijft : het herstel van Duitschland tot een
solvabel kooper en een solied debiteur — is, dat men
von Simons' tegenvoorstellen zal onderzoeken. Maar wij
weten dat dit onderzoek van Franschen kant ingesteld
wordt met het bij voorbaat genomen besluit om ze volstrekt te verwerpen, en van Engelsche zij de door mannen

352 AANTEEKENINGEN OP DE WERELDGEBEURTENISSEN.

van een weifelende politiek, die niet willen breken met
de Fransche bondgenooten en voortdurend scherp
moeten acht slaan op den indruk dien hun houding maakt
op een zeer verdeelde openbare meening. En als wij niet
alle hoop prijs geven dat de conferentie toch nog tot jets
goeds leidt, dan is het ...... ja, omdat Lloyd George en
Briand allebei nuchtere en reeele mannen zijn en in den
grond huns harten natuurlijk zeer goed weten dat de
Duitschers moeten medewerken om de in 't honderd
geloopen boel te herstellen, zoodat sancties wel goed zijn
als dreigement, maar dat dwangmiddelen die Duitschland nog verder den berg afhelpen dan het reeds is, voor
Engeland zelf en voor Frankrijk ook zeer noodlottig
kunnen zijn. Als ze er maar jets op kunnen vinden om den
schijn te redden, en...... het Fransche budget sluitend
te maken. Want de belastingbetalers, zij zijn het die met
den stok achter de deur staan.
Behalve de schadeloosstellings-quaestie is er nog het
Oostersche probleem en hiermee zal de vergadering zelfs
beginnen. In Parijs zou het ook reeds besproken zijn,
maar men voelde daar, dat dit niet aanging zonder aanwezigheid van Turken, Kemalisten en Grieken. Dezen
zijn nu alien naar Londen genoodigd, en de besprekingen
zijn begonneu. Overigens zullen ook hier weer Fransche
meeningen tegenover Engelsche staan. De Engelschen
schijnen nog eenigszins vast te willen houden aan het verdrag van Sevres, maar Briand heeft dezer dagen in de
kamer verklaard, dat Frankrijk dit verdrag niet zal ratificeeren, zoolang Konstantijn in Athene troont. Niettemin schijnt in deze gewichtige zaak een middenweg niet
onmogelijk en wat Naar betreft zien wij de vergadering
in Londen met minder zorg tegemoet dan ten aanzien
van het voornaamste probleem.
Eindelijk zal ook de Duitsche ontwapening nog ter
sprake komen en al schijnt de Berlijnsche regeering hier
toegegeven te hebben en ook Manchen officieel geen obstructie meer te voeren, we zijn er niet gerust op, dat ze
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ten genoege van de Entente is geregeld. De Fransche
pers althans is nog allerminst voldaan en de ernst waarmee zij telkens spreekt over de mogelijkheid van een
nieuwen Duitschen aanval, bewijst dat, al beschouwt
zij dan de Entente als sterk en machtig, Duitschland
niet als een weerloos tegenstander wordt aangezien. Ons
schijnt dit overdreven,want wat zal Duitschland na de
toepassing der militaire waarborgen van Versailles in
-de eerste decennièn kunnen uitrichten tegen het tot de
tanden gewapende Frankrijk ? Vrees voor moeilijkheden
uit het oosten, natuurlijk, ook wij voelen deze want als
daarginds straks, misschien naar aanleiding van de gebeurtenissen in Londen, de voorjaarsstorm opsteekt —
net zooals verleden jaar — met revolutie 't zij van rechts,
't zij van links, 't zij van beide kanten, dan zullen wij ons
even weinig verbazen als vermoedelijk de Duitsche regeering zelf. Maar we kunnen niet inzien dat er dan gevaar
voor Frankrijk zou dreigen van de zij de van „hen die
den oorlog van 1914 goedgekeurd hebben", wel echter
van den anderen kant, van den communistischen, en
geen direct gevaar voor een aanval op Frankrijk, maar wel
van een overslaan der beweging op de Fransche arbeiders,
en dit gevaar wordt allicht meer in de hand gewerkt dan
bezworen door de politiek-Poincaré. Het schijnt echter,
dat men in Frankrijk zelf daar niet bang voor is...... althans men doet alsof, misschien wel in de hoop dat krachtsvertoon de revolutionnaire neigingen verstikken zal.

Groningen, 21 Februari.
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Herman Wolf. De persoonlijkheidsidee bij Meister Eckhart, Leibniz en Goethe. Wijsgeerige studies. J. Emmering.
Amsterdam.
In een inleiding bij deze studies wordt het begrip der persoonlijkheid
omschreven, waarbij tegen „naturalistisch-mechanische wereldbeschouwing" wordt front gemaakt. Herman Wolf erkent het onderscheid tusschen „persoon" en „persoonlijkheid" en geeft aan het begrip
der persoonlijkheid de hooger waarde, die daaraan toekomt. Zijn onderzoek van Eckhart, Leibniz, Goethe is op dit punt ingesteld en toont
aan dat het wijsgeerig begrip der persoonlijkheid een verkregen goed
is, waaraan deze denkers gezamenlijk hun arbeid hebben verricht.
In de eerste studie wordt in de mystische leeren tusschen tweeerlei
opvatting onderscheiden, naarmate genoemd begrip al of niet in tel
is, en de individualiteit „kwalitatief" of slechts „kwantitatief" wordt
gedacht. Eckhart vertegenwoordigt de eerste opvatting. Uit dit gezichtspunt weet de schrijver een blik te slaan in het hart der Eckhartsche
gedachtenwereld en wijst hij den lezers aan hoe deze mysticus-wijsgeer
voor heden verstaan kan worden, en welke diepe en levende gedachten
er uit de Eckhart-studie te winnen zijn.
Het tweede opstel handelt over Leibniz. Hier wordt vooreerst het
rationalisme als denkwijze van L. toegelicht, en voorts in tegenstelling
met dit rationalisme de andere lijn der Leibnizsche gedachte als de
lijn der individualiteit aangegeven. De monadenleer is volgens schr.
een „grandioze projectie van Leibniz' eigen bizondere ikheid op het
geheel der werkelijkheid". De tegengestelde strekking dezer beide
richtingen van denken, waarin Cartesius en Bruno worden voortgezet,
tot een te brengen lag geheel in den aard van Leibniz als harmoniseerend
denker, die in de tegengestelden naar eenheid zocht.
De derde studie handelt over Goethe en toont ons den dichter in drie
tijdperken zijner dichterlijke ontwikkeling, terwijl het begrip der
individualiteit de maatstaf tot onderscheiding der tijdperken levert.
Om aan Goethe-lezers een overzichtelijk begrip van den dichter te
geven is deze studie bij uitstek geschikt, daar zij Goethe vertoont uit
een centraal begrip, dat ook in des dichters eigen denken van begin
tot einde een centrale plaats heeft ingenomen. Met een groot aantal.
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aanhalingen uit Goethe's poezie wordt de houding ten opzichte van
het individualiteitsvraagstuk geteekend.
Het geschrift van Herman Wolf is helder van stip en diep van opvatting ; het heeft zijn drie denkers over het vraagstuk der persoonlijkheid gekozen uit een begrip van de kosmische beteekenis, die aan de
persoonlijkheid toekomt. Dat „in de persoonlijkheid zich de Godheid
verwezenlijkt" is de grondgedachte, die deze studies verbindt. Zoowel
Eckhart als Leibniz en Goethe hebben deze hoogere beschouwingen
van het menschelijke, en met hun beschouwing is de schr. eensgestemd,
wanneer hij uitspreekt : „dat er slechts een ding van noode is : het
Absolute in het broze, tijdelijke te beseffen, te verwezenlijken en te
bestendigen". Krachtens deze overtuiging heeft dit geschrift van
Herman Wolf grootere strekking dan een uiteenzetting te geven van
wijsgeerig dichterIijke levensbeschouwingen, het is zelf uit een beschouwing voortgekomen en een onopzettelijk getuigenis dienaangaande.
Uit de van Simmel overgenomen uitspraak „dat iemands wijsbegeerte
moet begrepen als psychische reactie van een denker op het geheel
der werkelijkheid" (welke uitspraak den schijn eener psychologische
verklaring van het denken meebrengt) trek ik dan ook voorzeker niet
de konklusie dat de schr. op objektivistische wijze tegenover onderwerp staat, en dat hetgeen hem tot deze studies bewoog iets anders
redelijke overtuiging ware aangaande het begrip waarover
dan
B. DE H.
dit geschrift handelt.

A. Roland Holst. Voorbij de wegen. Bussum. C. A. J.
van Dishoeck.
Het uiterlijk van R. H.'s dichtkunst in dezen bundel wordt mede
bepaald door het enjambement, en dit uiterlijk legt getuigenis of
van een innerlijk.
Dit is de drempel van den dood
der werelden, hier vangt met groot
breken van wateren en luid
gezang, dat luidt de wereld uit,
het duister zwijgen aan dier zee......
In het enjambement is het rijm binnenrijm ; de luisterende aandacht loopt er over heen bijna zonder stilhouden en herinnert zich het
rijm zooals het naklinkend verdwijnt. Dit geeft aan het gedicht een
voortvluchtigheid die alle plastische stabiliteit oplost ; wel krijgt daarvan somtijds het beginwoord der volgende regel een eigenaardige
klemtoon, maar in de verzen van R. H. is de ontstane indruk toch
vooral die eener kontoerloosheid. lk bedoel daarmee dat het vers
overgaat naar de innerlijke beweging der ziel, eer dan voor ons ziende
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oog een plastisch beeld op te bouwen. De geestelijke atmosfeer dezer
verzen is die van een bijna tot in het onpersoonlijke vervloeid, aan
niemand in het bizonder eigen zielsleven. Het droomerige heeft hier
verre de overhand over het rationeele en bewuste ; de verbeeldingen
raken de binnenzijde van ons bestaan en verwijzen naar een wereld,
waaruit zij als schimmen te voorschijn komen. Schimachtig zijn deze
verzen. De dichter houdt het hoof d gebogen om geen daglicht te zien,
maar te verwijzen in de inwendige schemering. Een droefhied ruischt
door ze, zooals dichtbij de kust het geruisch der zee gehoord wordt ;
een gevoel van doelloosheid en vergankelijkheid is aan deze dichterlijke inspiratie eigen, en Naar tempo is die eener beweging die ten
doode zinkt.
heb ik ooit wet in een ander lied geloofd
hier op aard dan de verloren kreet der meeuwen ?
En zij zwenken en verdwijnen, en het is
nu weer stiller, en het gouden uur wordt later,
en ik loop verloren verder langs het water
van der eeuwen eenzame geheimenis.
Het monotone dezer verzen is uit hun vizie geboren en is een der
bekoringen ervan, gelijk het een bekoring is van den herfstregen :
De grijze regen, de grijze regen
daalt er eentonig nu allerwegen
over dit stil gehucht, verloren
in de oude vlakten.
Ook de zinsbouw met zijn voortdurend zich verlengen der zinnen
door middel van het voegwoord „en" werkt sterk in de richting van
het kontoerlooze en onbegrensde mee. In deze zielesfeer is geen bouw
des begrips.
De harpen slaan, en vangen aan bijzijden
de reien der nu zingende beminden
te ruischen, en een zaligend verblinden
waait, en het bloed
wordt als een zee bevlogen, en de vloed
der dans breekt in het schuim van ijl verblijden.
Er zijn ook gedichten die meer vastheid bezitten zooals het prachtige : De Zwerver en de Ziel. En somtijds nadert de dichter tot een
hoogte die zich boven de nevelen van zijn aardsche land verheft en in
lichter glans uitschijnt :
Deernis vervult in den nacht hen, die ontstegen zijn
naar de toppen der aarde en peinzend neerzien
over dit schaduwenrijk
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Moeten wij dit dichterlijk psychologisme eenvoudig weg als zielegesteldheid in eens dichters werk aanvaarden of hebben wij recht om
het naar zijn geestelijke waarde te beoordeelen ? Men zou alle wijsgeerigheid moeten afwijzen zoo men dit recht wilde ontkennen.
Ook de dichter kan wijsgeer zijn en de eigenaardige betrekkelijkheid
van zijn werk verstaan. Verstaat hij zulks, dan zal hij zien dat dit
psychologisme een fase is van het menschelijk geestesleven, over welke
de bezinning zegeviert om klaarder horizonten te zien.
B. DE H.
De Tuinspiegel, een bundel verzen van Laurens van der
Waals. Blaricum. Uitg. Mij. de Waelburgh.
De mijmering, de dauw der gouden eenzaamheden,
geschonken in de schaal der schuwe stilten, zal
beslaan met wederschijn van kleuren en geschal
— die in de diepte zich verzachten en verbreeden —
het ongeschonden puur van dit verbeeld kristal.
De vreugde zelve ook zal hier haar spiegel vinden :
het luisterrijke licht dat op den bodem leeft
zal weer met zon gedrenkt, door schemering omzweefd,
met haar robijnen glans zich tot een waas verbinden
dat schijn van goud, met rood geschaduwd, in zich heeft.
Van zulk teer spinsel zijn deze verzen, broos als zeepbellen en vluchtig
als een droom in een droom. Zij zijn verrassend teer. Waar men ook
het kleine boekje open legt : altijd treft weer de subtiliteit van dit
gekleurde weefsel van beelden en klanken ; nog een graad verder en
het valt uit elkaar. Houd uw aandacht bij een uitdrukking als : schuwe
stilten ; zie de mijmering als een dauw en wel een dauw van gouden
eenzaamheden ; overdenk hoe een waas is, dat schijn van goud, met
rood geschaduwd, in zich heeft — en gij beseft dat de dichter in deze
expressies leeft op de uiterste grens van het voorstelbare.
Hij heeft zacht een roep geroepen
die de stilte niet bezeert.
Van der Waals heeft een uiterst subtiele opmerkingsgaaf voor het
natuurschoon. Bijv. :
Op de zachtbezonde weide,
aan het einde van de laan
waar de witte berkeboompjes
in elkanders schaduw staan.
(Kursiveering van mij). Deze Overteerheid zou zeker door haar
onstoffelijkheid tot een oplossing der dichtkunst neigen, wanneer de

358

LEESTAFEL.

dichter niet telkens vermocht zijn subtiele voorstellingen tot een enkelvoudig beeld saam te vatten :
Then heeft weifelend verlangen
mij een wijle stil doen staan
en ik ben met zachte schreden
met hem naar mijn huis gegaan.
(„hem" in den laatsten regel beteekent den lentewind).
B.

DE

H.

C. S. Adama van Scheltema. De Keerende Kudde.
Rotterdam. Brusse's Uitg. Mij.
Droefgeestig gezang, niet zonder droeven humor ; de illusies van
voorheen keeren in het hart des dichters terug als een keerende kudde,
die haar dagtaak volbracht heeft en siapen gaat.
Gij gaat als zij, illusies van dit leven —
van hoop, geloof en liefde en roem en macht,
Gestalten, die mij zachtkens gaat begeven ;
Gij gaat als zij, want spoedig komt de nacht,
Die al wat ik gedacht heb en bedreven
Hëenvaagt als eerie hulpelooze klacht !
Vanwaar deze vermoeienis ? Ligt zij aan de illusies zelf, en is het
hoog tijd dat zij opgeruimd worden, omdat zij de valsche schijn des
levens en niet zijn waarheid zijn ? lk meen dat de ware inspiratie
van den dichter wel dieper bronnen heeft dan de illusie, en dat den
zin des levens in te zien, het hebben van illusies overbodig maakt.
Maar het is gevaarlijk om met illusies een dichterlijk spel te spelen,
dat op teleurstelling uitloopt. Wij gelooven dat Ad. van Sch.'s dichtkunst wellen heeft, die weer zullen vloeien ; misschien is er wel een
B. DE H.
verdieping van zijn kunst te wachten.
Just Havelaar. Humanisme. Arnhem. N.V. Uitg. Mij.
Visser.
van Loghum Slaterus
Havelaars studies zijn altijd gedachten-rijk, maar vaak waren ze
overladen, en was de gedachte nog meer in geboorte, dan in volgroeidheid, nog niet volkomen beheerscht. Dit gaf aan het werk een impulsiviteit, maar ook lets verwarrends. In een studie als „Verbeeldingsleven" de laatste van dezen nieuwen bundel, is nu deze vroegere
schrijftrant voorbij gestreefd en beheerscht de schr. zijn stof. Hij zegt
wat hij zeggen wil in voile helderheid en in een rustig en schoon ge-
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bouwd proza. Altijd heeft H. ons geboeid. Maar bevredigd heeft hij
ons niet steeds. De lezing van dit stuk nu bevredigt ook. Daarbij heeft
de schr. om aan 7elfbeheersching te winnen, niets behoeven te verliezen
van de goede eigenschappen van voorheen. Onder verbeelding wordt
verstaan het tegenstelde van „het verstand dat ontleedt", en de onmisbaarheid wordt beseft van een kultuur, die verstand en verbeelding
beide heeft, en die wetenschap en religie verzoent. Bezielde woorden
schrijft H. daarover op bl. 230 waar geleerde, priester, kunstenaar,
filosoof gedacht worden als tot een nieuwe kultuur-eenheid saam te
werken.
H.'s zienswijze is in den grand der zaak wijsgeerig. In deze studie
is dan ook telkens van wijsbegeerte sprake en zoo al een „verwetenschappelijkte wijsbegeerte" wordt afgewezen, zoo blijkt uit de vereering
voor Plato en de erkenning van de onmisbaarheid der filosofie, dat
van een onwijsgeerig ethicisme, aestheticisme of van een onwijsgeerige
godsdienstigheid de schr. geen heil verwacht. Ja, terwijl op bl. 217
verbeelding als synthetische kracht (ten onrechte) met „gevoel" vereenzelvigd wordt, heet op bl. 220 dat de wijsbegeerte bij het ontledend
onderzoek aanvangt am te eindigen in de samenvattende mystiek.
Telkenmale blijkt hoeveel H. aan de wijsbegeerte te danken heeft,
ook voor zijn gedachte-formuleering (bijv. : bl. 89: Het transcendentale zelf is de eenige zekerheid, de laatste en eerste der realiteiten)
— waartoe dan in de voorrede de uitspraak van den schr. dat hij
„trachtte buiten de filosofie om zijn doel te bereiken" ? Laat ons
dankbaar zijn dat wij niet meer zijn het filistreus-onfilosofische Holland
van weleer. Dat Havelaar zich in zijn geschriften bijzonderlijk richt
tot lezers zonder wijsgeerig begrip zal niemand toegeven. Maar ik
geloof dat hier alsnog het zwakke punt schuilt in zijn schrijfkunst :
somtijds komt zij aan wijsgeerige klaarheid te kort en geraakt in het
verwarde, waarover ik schreef. Een studie bijv. als die over het Pessimisme, is uitnemend van doorzichtigheid, ontleedkunst en kunst van
schrijven, zoolang de wijsgeerige geest den schrijver vasthoudt (tot
bl. 203). Daarna wordt zij te apodiktisch, aforistisch, met innerlijke
tegenspraken, waar intusschen schitterende opmerkin gen voorkomen,
maar waarbij de gedragenheid van een schoon geheel ontbreekt.
lk wil thans niet elke der verhandelingen afzonderlijk bespreken.
Geen dezer leest men zonder tot nadenken te worden gedrongen de
onderwerpen liggen midden in onze huidige kultuur en de schr. neemt
daaraan deel, niet maar uit belangstelling, maar uit innerlijke bewogenheid. Om onderwerp en om den schrijver zelf heb ik, bij het ter hand
nemen van zulk geschrift een hooge verwachting en stel ik daaraan
ook den hoogsten eisch en ben dus menigmaal onvoldaan. Maar door
H.'s werk in zijn geheel genomen voel ik het warme, scheppende,
B. DE H.
schoone leven van den geest bewegen.
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Ir. Bouwe Bolger. Productie en maatschappelijk leven.
Sociaal-economische beschouwingen. Gorinchem. J. Noorduyn
en Zoon. 1920.

Men zal, dunkt mij, niet licht van een boek als dit, vol „sociaaleconomische beschouwingen", in de eerste plaats zeggen dat het een
beminnelijk, sympathiek werk is, waaruit vooral de innemende persoonlijkheid van den schrijver naar voren treedt. Toch is dat de eerste
en sterkste en meest blijvende indruk, als men deze bladzijden leest
en ze daarna nog eens overdenkt. Zelden stelt zich in studies als deze
de persoon van den auteur zoozeer op den voorgrond en leert men
dien zoo goed kennen als hier. In alles draagt dit heele werk een uitgesproken persoonlijk karakter. In de opdracht „aan mijn broer
„Ab" lezen wij dat deze van de Padvinders de gouden Swastika ontving,
maar Schr. geeft hem zijn boek. „Ik denk er natuurlijk niet aan je mijn
ideeen op te dringen. Maar heel ver zal ik toch wel niet mis zijn, want
de geest van bij Moeder thuis en van om den haard zal je er wel in
terugvinden". Is dit niet buitengewoon sympathiek ? En dan slaan
wij, na een bladzijde vol aanhalingen meest alle uit Walther Rathenau,
het „woord vooraf" op en lezen daar : „Lang heb ik er over gedacht,
dit boek te schrijven ; steeds stelde ik het weer uit, omdat ik vond,
dat ik nog niet genoeg er voor gestudeerd had, dat ik nog zoo weinig
wist. Maar eindelijk moet dat uit zijn. Dit is niet in de eerste plaats
een boek van studie, het is niet het resultaat van jarenlange systematische onderzoekingen. Het is slechts een spontane uiting van jeugdig,
misschien te jeugdig idealisme, van een rotsvast geloof in het menschdom.
Men gelooft of men gelooft niet. Is dit laatste het geval, dan is er geen
hoop meer ...... " En aan het slot van dit woord-vooraf „Dit boek
is een belijdenis. Ik schaam mij niet voor wat ik hier zeg. Hij lache
wie er lachen wil. Maar hij wete dan tevens, dat het niet geschreven
werd om der eigenwille, zelfs niet om der menschheidswille, maar
om der Godheidswille."
Waarlijk, tot lachen stemt dit boek mij niet. Met den schr. zeg ik
„Nooit kan de heiligste openbaring van ons zieleleven bespottelijk
zijn." Ik heb het gelezen met den...... laat mij zeggen : eerbied, dien
men verschuldigd is aan elke oprechte uiting van „jeugdig, misschien
te jeugdig idealisme", met welke woorden Schr. zijn werk m.i. volkomen
juist heeft gekenschetst. En daarom ontgaat mij eigenlijk de lust tot
kritiek, hoeveel er ook te critiseeren moge vallen . Men bespeurt het
op iedere bladzijde dat het gemoed van dezen Schr. vol is, overvol ;
hij moet getuigen ; hij heeft allerlei te zeggen, over allerlei zijn meening
te geven ; wat hem stuwt is de sterke drang om „in de plaats van het
blind en onoverkomelijk instituut van het heden, de zelfbeschikking
en de zelfverantwoordelijkheid te stellen, de menschen de vrijheid
niet op te dringen, maar hun den weg daartoe begaanbaar te maken."
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Bij het zoeken van dien weg haalt schr. allerlei overhoop, waarvan
het verband tot het eigenlijk onderwerp ziiner studie niet duidelijk
is. Ook daarin proeft men zijn uitbundigheid : valt hem iets al schrijvende in, hij mist de zelfbeheersching om dat bijkomstige te laten
liggen, maar moet er op ingaan, er het zijne van zeggen. Zoo treffen
ons in zijn Deel I [„de algemeene grondslagen onzer samenleving"]
beschouwingen over de vraag of het een- dan wel het twee-Kamerstelsel verkieselijk is, hoe een senaat behoort te zijn samengesteld en
welke zijn taak zal moeten wezen, wat men te denken heeft van
erfelijk koningschap en over een „monarch bij keuze" ; daaraan worden
dan ook nog bespiegelingen over het ontstaan van den staat toegevoegd ...... Bij dit alles kan de lezer den indruk niet weren, dat deze
ingenieur ons wat Delftsche-college-wijsheid opdischt
Heeft hij zich ook maar den tijd gegund om zich rustig rekenschap
te geven van wat hij schreef ? Zoo ja, hoe kon hem dan ontgaan het
verwarde van zijn redeneeringen over „monopolies" (biz. 52 v.v.),
waar hij eerst spreekt over „geniale kerels", die een „feitelijk momopolie" kregen „door kwaliteit, prijs of wat dan ook" (hij noemt als
zulke „kerels" of hun producten, o.a. Auer, Edison, Gillette, Philips,
Kwatta-reepjes, Borsalino-hoeden) ; daarna kent hij een monopolie
toe b.v. aan Caruso, Couperus, Donders, Aalberse, van Gijn, Treub,
van Aalst, Mees, v. Zijst, Kr011er, Colijn, Schaper, Wibaut, Asser enz.,
wier monopolie der menschheid „niet anders dan vooruitgang en
geluk brengt". Conclusie : „men mag een monopolie dus niet zonder
meer veroordeelen". Maar een mensch mag — ook door een monopolie
niet rijker worden dan...... ja, dan de schr. behoorlijk acht. „Want
wanneer iemand alle eischen, die een normaal mensch, dit is iemand
die volgens onze tegenwoordige begrippen, die zeer relatief zijn, niet
in een krankzinnigengesticht thuis hoort, aan het leven stellen kan
vervuld ziet, welk recht heeft hij dan meer bij elkaar te schrapen en
wat kan hij er mee doen ?"
Men ziet : hier wordt een wel zeer subjectieve, daarmee een zeer
vage norm gesteld aan de toelaatbare grens van persoonlijk vermogen.
En verder lezende komen wij niet verder in de vaststelling van iets
tastbaars dat als grondslag of als richtsnoer zal kunnen dienen bij
den bouw van de „sociaal-economie". Schr. gevoelt dat zelf wel :
„Wat een mensch noodig heeft, waar iemand recht op heeft, en waar
ontspanning ophoudt en verkwisting begint is zoo 'n delicate aangelegenheid, zoo zeer van den persoon zelf afhankelijk, dat een normale grondslag eigenlijk niet vastgesteld kan worden. En toch
moet het".
Nu dan, aangezien het moet, weet de schr. er ook wel raad op. Wij
behoeven geen „wiskundige bewijzen, geen juridische uitspraken"
daarvoor ; gevoel en verstand zullen ons leiden ; die onderling
strijdige factoren zullen„ steeds tot een hoogere synthese overgaan"
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en een compromis sluiten, dat ons „in logische banen te houden"
weet. „Dat compromis, die moraal, die zich steeds wijzigt, maar die
steeds volmaakter wordt, die altijd voorgaat en nooit volgt, zal ons
ook thans weer tot leidsman dienen".
Onder die leiding gaan wij dan een idyllische toekomt tegemoet.
„De mensch zal doordrongen worden van een zOO groot gemeenschapsgevoel, hij zal bij al zijn doen en laten er zOO gedurig op gewezen
worden, dat boven zijn eigenbelang dat van de gemeenschap staat,
dat zijn geheele intultieve denken tenslotte moet veranderen".
(Waarop de schr. dadelijk nuchter laat volgen : „in het overgangstijdperk zullen wij vreemde dingen zien gebeuren").
Dit alles is aan Deel I ontleend. Aan het slot daarvan lezen wij :
„Wat we hier gezegd hebben, was zeer, zeer algemeen en daardoor
van geringe waarde". En wij worden gewaarschuwd dat „bij de uitwerking van de verschillende grondslagen" moeilijkheden, „soms
misschien zelfs de tijdelijke onmogelijkheid" zal oprijzen. Maar wat
nood ! Het is te doen om toepassing van de principes, die dezelfde
gebleven zijn sedert Jezus zijn leer verkondigde......
Zal ik voortgaan met mijn aanhalingen ? Ik zou kunnen aantoonen
dat de schr. het minst stellig is in zijn uitspraken, waar hij zich beweegt op een gebied, dat hij als ingenieur goed kent : waar hij (blz.
86-99) spreekt over „de vestigingsplaats der nijverheid", over welk
onderwerp hij een in Juni 1917 bekroond prijsvraag-antwoord geschreven heeft, eindigt hij met de erkenning „dat wij er zeer weinig
over verteld hebben". „Maar" — voegt hij aan die erkenning toe —
„de wensch, zorgvuldig alle privaat-economie te vermijden en het
felt, dat een dergelijk geweldig vraagstuk, gesteld dat wij het bevredigend zouden kunnen oplossen, toch nooit in enkele pagina's behandeld
zou kunnen worden, kan ons rechtvaardigen."
Zeker ! Maar welke nog veel meer geweldige vraagstukken behandelt
schr. in enkele pagina's en van welke reusachtige problemen zocht
hij een bevredigende oplossing !
Doch laat ik al wat naar kritiek kan zweemen, ter zijde laten. Dit
boek is een belijdenis. Met dat woord is alle kritiek ontwapend. Deze
schr. „gelooft" (in den zin, waarin hij dat verstaat) en hoe zal men
daarover redetwisten ? Hij gelooft zOO sterk, dat daardoor ook het
moeilijkste voor hem vrij eenvoudig wordt, althans zoo weinig onmogelijk, dat hij erover durft schrijven en de oplossing daarvoor aan de
hand durft doen.
Dus geen kritiek. „Wij jongeren hebben het heerlijke voorrecht
de toekomst voor ons te zien", zoo lezen wij in het „Besluit". Men
kan er aan toevoegen : de toekomst te zien, gelijk gij u die droomt
in uw heerlijk geloof dat de menschen zich eens door edele motieven
zullen laten leiden, dat de prikkel van het eigenbelang zijn scherpte
zal hebben verloren en een verheven gemeenschapsgevoel al hun doen
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en laten zal beheerschen. Wij, ouderen, hebben door teleurstellende
ervaringen, die ook u niet bespaard zullen blijven, dat geloof verloren, zijn sceptisch en nuchter geworden ...... Maar het doet ons
weldadig aan, te zien dat de jongeren nog gelooven en van hun krachtig
geloof getuigen en schoone toekomst-idealen koesteren ...... Wij
lachen daar waarlijk niet om, maar zelf zult gij, jeugdige schrijver, oud
geworden, met een glimlach dit uitbundige boek van uw jonge jaren
nog eens ter hand nemen, niet om u dan daarover te schamen —
waarom zoudt ge, daar uw geestdrift zoo echt en oprecht was ? —
maar om door herlezing u nog eens te verplaatsen in den tijd, waarin
uw optimisme de zware vragen van wat gij „sociaal-economie"
noemt, zoo betrekkelijk eenvoudig vondt, omdat men immers „gelooven" kon !
H. S.
Lodewijk de Raet. Vlaanderens Economische ontwikkeling. Met een portret van den schrijver en een voorwoord
van R. Lamberty—De Raet. Uitgegeven door de Maatschappij
voor goede en goedkoope lectuur. Amsterdam.
„De nationale inkomsten van Belgie spruiten voor een aanzier lijk
„deel nit den uitvoer zijner nijverheidsprodukten voort ; 't is van
„dezen uitvoer dat de voorspoed van het talrijkste gedeelte der be„volking afhangt. Welnu, wij voeren vooral produkten uit die veel
„grondstof en weinig handenarbeid vertegenwoordigen : steenkool,
„produkten der steengroeven, ijver en bewerkt staal. Vele produkten
„verlaten ons land als half-fabrikaten om voltooid te worden in
„andere landen”.
Dit is — althans voor mij — een nieuwe voorstelling van de beteekenis der Belgische nijverheid, die ik zeer hoog had aangeslagen
tot nu toe. Maar ik begrijp dat ik mijn opvatting, mijn indruk moet
wijzigen nu een zoo gezaghebbend man als Lod. de Raet een zoo
gansch ander beeld daarvan geeft. Aan zijn gezag kan wel niemand
twijfelen. Deze te jong gestorven geleerde — hij stierf op 44-jarigen
leeftijd in 1914 — heeft onder den verzamelnaam „Vlaamsche Volkskracht" twee omvangrijke werken geschreven, waarvan het nu voor
mij liggende het tweede deel een posthuum werk is, samengesteld
uit allerlei hier en daar verspreide bijdragen die als teekening van
Vlaanderens economische ontwikkeling in het verleden en in het heden
een volledig beeld daarvan geven. Wat den lezer wel zeer bijzonder
moet treffen, is de diepgaande studie, tot in kleinigheden en bijkomstigheden afdalend, die voorafgegaan moet zijn aan het schrijven van
deze monografieen over : het landbouwtijdvak, het ontstaan van de
steden, de Vlaamsche lakennijverheid, de ambachten en de werkwijze
en het krijgsbedrijf van die ambachten, het maatschappelijk Leven,
den Vlaamschen bloeitijd, den ondergang der lakennijverheid, Vlaan-
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deren en Brabant in de 16de eeuw en het tijdperk van verval.
Hiermee stappen wij uit het verleden in het heden over en worden
na algemeene beschouwingen nauwkeurig ingelicht over de nijverheid,
den landbouw, den handel, scheepvaart, zeevisscherij en de Vlaamsche
visschersbevolking, over Vlaamsche „captains of industry", over
bevolkingscijfer en stambelang, een economisch programma voor de
Vlaamsche beweging, Vlaamsche vragen van den dag en de Vlamingen
onder de nieuwe Regeering.
Deze opsomming van de titels der hoofdstukken doet zien hoe volledig
deze studie is en hoezeer zij de economische ontwikkeling der
Vlaamsche gewesten van alle zich daarbij voordoende zijden beziet.
Laat mij er aan toevoegen, dat deze hoofdstukken blijk geven van een
buitengewoon rijke documentatie, van een verbijsterende hoeveelheid
aan feitenmateriaal, waarmee de schr. ons als 't ware overstelpt. 1k
neem daarom aan, dat zijn kenschetsing der betrekkelijke beteekenis,
die aan Belgie's uitvoer moet worden toegekend, als juist moet worden
aanvaard. Maar te ernstiger wordt dan wat schr. dadelijk op die kenschetsing laat volgen : „Indien dit waar is voor het land in zijn geheel,
„dan is de toestand nog slechter voor de Vlaamsche gewesten van
„het land. Deze bezitten noch mijnen, noch steengi oeven, noch groote
„gloeinijverheid, noch glasnijverheid ; maar een aanzienlijk aantal
„werklieden moeten zich toeleggen op werk, dat, door zijn wezen zelf,
„op de internationale nijverheidsmarkt weinig winstgevend is. Ten
„gevolge van hun gebrek aan algemeene en technische kennis zijn
„de Vlaamsche werklieden gedoemd tot minderwaardigen arbeid, tot
„koeliewerk. En wij gewagen hier niet van de duizenden, die door hun
„gebrek aan de noodige kennis, tot cen benepen en nederig bestaan
„veroordeeld, in een of ander hoekje van het platteland of in een
„klein provinciestadje vegeteeten. De onwetendheid waarin zij leven
„loopt ten slotte uit op een onberekenbare verspilling van energie,
„die, beter geleid en betel ten nutte gemaakt, op merkwaardige wijze
„onze nationale produktie zou vermeerderen".
Volledigheidshalve moet ik hier nog ëène aanhaling van algemeene
beteekenis op laten volgen : „De nijverheid der Vlaamsche provincien
„wordt gekenteekend door de lage arbeidsloonen en de lange arbeids„dagen. De landbouw maakt er nog onder den vorm van kleinteelt
,, de voo rnaamste bedrijvigheid uit der bevolking. Het intellektueel
„peil dezer bevolking staat zeer laag en het aantal ongeletterden is
„aanzienlijk ; lektuur is weinig verspreid. Eindelijk staat het sociaal
„peil lager en wordt gekenmerkt door de uitbreiding van het alkoholis me,
„de landlooperij en de kriminaliteit”.
Ziedaar een treurig beeld ; men kan slechts zeggen dat de juistheid
daarvan in onderdeelen bevestigd wordt door de verschillende hoofdstukken uit het heden. Het is het levenswerk van dezen man geweest
daarop de algemeene aandacht te vestigen, daarvoor geneesmiddelen
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aan de hand te doen. Deze man van studie was ook een man van de
daad, een propagandist en een vurig patriot. Dit werk is hem door
een ontijdigen dood uit de hand gesiagen ; het zal ongetwijfeld door
anderen worden voortgezet.
Voor wie belangstelt in de economische geschiedenis van een land,
dat in vroeger eeuwen met het onze een geheel uitmaakte, is dit boek
een bron van waardevolle mededeelingen en inlichtingen.
Er is uit dit boek veel te leeren, ook nog voor den tegenwoordigen
tijd. Wanneer men tot in de kleinste bijzonderheden kennis neemt
van de inrichting der ambachten en der gilden, der „gesloten bedrijven", waarin alles, maar dan ook letterlijk alles was gereglementeerd in volstrekt knellende bepalingen, die zoo goed als Been enkele
vrijheid van beweging meer lieten aan de vakgenooten, dan begrijpt
men dat zulk een staat van zaken mogelijk en houdbaar was toen en
zoolang als deze „gesloten bedrijven" werkten in en voor de kleinere
„gesloten gemeenschappen", die gevormd werden door de steden,
maar dat het zoo eng sluitend keurslijf, waarin heel de voortbrenging
gevangen was, een onduldbare belemmering moest zijn toen de
maatschappelijke ontwikkeling voottschreed en ook de nijverheid
zich slechts kon handhaven, wanneer haar de bij die wijziging in de
economische verhoudingen onmisbare vrijheid van beweging werd
gegund. Dit nu is niet geschied ; uit de geschiedenis, gelijk Lod. de
Raet ons die teekent, krijgt men de voorstelling dat de gilden de
nijverheid hebben doodgedrukt, dat de knellende banden eerst zijn
geslaakt toen het verval daartoe dwong, d. w. z. toen het reeds te laat
was en de mededinging van het platteland, ook van het buitenland
reeds het terrein had veroverd, dat nu voor de stedelijke nijverheid
was verloren.
De geschiedenis herhaalt zich. Wat men vroeger kende onder den
naam van „ambachten" en „gilden", heet thans met een ineer
modernen klank „economische bedrijfsorganisatie". Ook deze zoekt
— op het oude voetspoor, zij het onder nieuwe leuzen — haar kracht
in een zees straffe reglementeering van den arbeid, in een alles en alien
omvattende streng bindende regeling, in een „verplicht lidmaatschap"
(gelijk ook de gilden dat kenden), in een nauwsluitend verband, waarbuiten de voortbrenging onmogelijk moet worden gemaakt. Wie in
de Raet's boek over de oude tijden in Vlaanderen leest, wordt getroffen door de merkwaardige overeenstemming in grondslagen in
uitwerking van de middeleeuwsche gilden en de moderne bedrijfsorganisatie. Laat ons hopen dat de geschiedenis zich niet geheel zal
herhalen ; dat de nieuwe banden naar oud model niet de nijverheid
tot den dood toe zullen knellen, maar dat tijdig herstel intrede.
H. S.
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L. Simons. Socialisatie op cooperatieven grondslag. (Proeve
eener wijziging van den productievorm). Uitgegeven door
de Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur.
Amsterdam.

De moeilijkheid bij het aankondigen van dit vlugschriftje is, voor
mij althans, deze : dat de ontwerper van deze proeve eener wijziging
van den productievorm, zijn denkbeeld klaarblijkelijk met grooten
ernst in de openbare aandacht aanbeveelt, terwijl ik voor mij dat
denkbeeld niet heel goed met evenveel ernst kan behandelen, omdat ik
in het heele betoog niets kan zien dan een fantaisie en in de zaak een
fantastisch spel met onderstellingen en mogelijkheden, die slechts
even zijn aangeduid maar niet zijn doorgedacht en waarvan de consequenties in de verste verte niet zijn nagegaan. Ik voor mij kan niet
anders oordeelen over het plan om alle in vennootschappen georganiseerde ondernemingen op het gebied van goederen-voortbrenging,
-ruil, handel, verkeer, vervoer, verzekering enz. enz., ook alien grond
(bebouwd en onbebouwd) en straks alle andere in den ruimsten zin des
woords productieve ondernemingen te onteigenen ten behoeve eener
„Kapitaalbank", die den geschatten prijs van al die ondernemingen
zal voldoen in 5 %, door den Staat gewaarborgde obligaties ten laste
dier Bank. Het Bestuur dier geweldige organisatie zal dan al die instellingen en inrichtingen (schr. schat ze voorloopig op ruim 4000 !) besturen, althans in laatste instantie de leiding daarvan in zijn handen
hebben. En wanneer deze reusachtige omwenteling in heel ons Nederlandsch bedrijfsleven is tot stand gebracht, dan zullen wij allen het
gevoel hebben te werken voor een groote „coOperatie", te arbeiden
„voor en door elkaar". De arbeiders zullen als „werkend lid" der
gemeenschap doordrongen worden van een (nieuw) besef, waardoor
zij leeren afzien van eischen, die niet dan tot schade van de gemeenschap voor inwilliging vatbaar zouden zijn. Ook de bedrijfsleiders zullen
van een nieuwen geest bezield worden. En natuurlijk zal het centrale
bestuur, dat heel dit raderwerk beheerschen moet, die ongeloofelijkzware taak zoo vervullen, dat alles prachtig loopt ...... Geschiedt dit
niet, dan zal de verwarring en de ontreddering niet te overzien zijn.
Maar hoe zal dat centrale bestuur komen aan de wijsheid, het inzicht,
het beleid, de menschen- en zakenkennis, die van geen enkel college
mogen worden verwacht maar die toch aan dit college eigen zullen
moeten zijn, wil niet de zaak van den aanvang of een groote mislukking
zijn ? Een allerverbijsterendste en allernoodlottigste mislukking,
omdat daarin heel ons economisch leven is betrokken !
Dat de schr. op die vraag geen antwoord heeft, is voor mij een der
redenen, waarom ik dit plan alleen maar fantastisch kan noemen.
H. S.

LEESTAFEL.

36 7

E. Heimans en Jac. P. Thysse. In het Bosch. Tweede Druk.
— In Sloot en Plas. Vijfde Druk. — In de Duinen. Tweede
Druk. — Wandelboekje voor Natuurvrienden. Achtste Druk.
Amsterdam. W. Versluys. 1920.
Van deze boekjes behoeft eigenlijk niets meer ter aanbeveling te
worden gezegd ; zij zijn terecht goeden zin populair. Dat er
telkens weer opnieuw naar wordt gevraagd, bewijzen de herhaalde
herdrukken. Zij geven dan ook zoowel in den tekst als in de illustraties
een schat van wetenswaardigheden op het rijke gebied der natuttrkennis, waarvoor deze boekjes belangstelling vragen en wekken. Het
is een gelukkig teeken dat de belangstelling in breede kringen bestaat,
want zij vethoogt het genot van wandelen en van buiten-zijn. Deze
boekjes leeren de menschen en de kinders zien en zich rekenschap
geven van wat zij zien ; zij leeren hen ook bewondering voor al het
vernuftige en merkwaardige, dat in de planten- en dierenwereld ook
van ons land gevonden wordt.
H. S.
Anna van Gogh-Kaulbach. De Hooge Toren. Amsterdam.
L. J. Veen. Uitg.
„De hooge toren" is voor den arbeider Vermeer het symbool van zijn
leven dat hij opbouwen wil naar zijn ideaal. Tijdens zijn gevangenisstraf,
gevolg van een gevecht met een onderkruiper, is hem dit bewust geworden. „ Je moet denken", zegt hij, vrijgekomen, tot zijn zoontje
Henk, „anders zou je gek worden. Non, ik heb dan gedacht dat een
mensch z'n leven moet zijn als zoo'n hooge toren, die je bouwt, steentje
voor steentje, heel sterk en heel hoog. En je moet weten wat je doet
bij elk steentje ; anders valt de heele boel in mekander". En daarbij
gaat zijn liefde en toewijding naar de Arbeiderspartij, waarvoor hij
eigen belang, ook het belang van zijn gezin vreugdig kan offeren. In den
veertienjarigen Henk vindt hij een begrijpende bewondering, maar
zijn vrouw, in dat gevangenisjaar afgebeuld door bovenmatig werk,
kan zich niet neerleggen bij de achteruitgang van het gezin en strijdt
een hopeloozen strijd voor hAar ideaal, de bloei of, spoedig al, het bloote
„bestaan" van haar gezin. Het socialisme, dat ze eerst met zekere
onverschilligheid in zijn leven heeft zien groeien, gaat haar nu worden
de noodlottige vijand van hun gezinsgeluk. In dit conflict titsschen man
en vrouw, dat de blijde dag van zijn terugkomen al verbittert en meer
en meer elk van hen in eenzaamheid van voelen en zorgen drijft,
conflict, bij 't ouder worden, overdacht, op zijn wijze ook doorgemaakt
door Henk, die Vaders weg kiest — dat is de grondgedachte van dezen
roman, die daardoor kans had meer te worden dan 'n up-to-date
verhaal, daar hier de wijder-strekkende tragiek was gegeven, van
een leven, dat zich geven wil voor 'n ideaal, maar vast aan andere
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levens, hen zou moeten mee-betrekken, onvrijwillig, in dat levensoffer ;
en — van den kant der vrouw gezien : het uitdooven der levensenergie,
waar alle sterke instincten van moederzorg en gezinsliefde dooctloopen
tegen een niet-begrepen macht.
In de uitwerking vaa dit laatste gegeven is de schrijfster stellig het
best geslaagd. Want de figuren van Vermeer en van Henk kan zij
niet brengen tot sterke realiteit Zij blijven, in hun gevoelsleven en in
hun optreden naar buiten te zeer aandoen als „bedachte" wezens ;
7e zijn van buiten of gezien, met het oog van een ontwikkelde dame,
die ongetwijfeld veel heeft gehoord en gelezen en nu den „bewusten
arbeider" ook wel van nit de verte waarneemt maar min of meer door
het waas van haar lectuur en illusies heen Er zweeft over heel deze
uitbeelding van een proletariers-milieu nog zoo een flauwe geur van de
zoetelijk-brave sfeer van zondagschoolboekjes en ouderwetsche verhalen over brave en naarstige armen. Vooral de teekening van het
jongetje Henk heeft dat onreeele in sommige passages b.v. op de
morgenwandeling na St.-Nicolaas. Men heeft daartegenover maar
even te stellen het beeld van 'n arbeiders-milieu in Sprotje b.v.,
om zich het verschil helder bewust te maken.
Dit bezwaar nu geldt van heel het gezinsleven, dus ook van Jans
Vermeer, maar hier hindert het veel minder. In dit vrouwenleven
heeft de schrijfster zich veel inniger kunnen verplaatsen. De vrouw
in haar wist intditief te treffen, waar waarneming en vertrouwde
kennis haar in de steek lieten. Als men eenigen tijd na de lectuur op
het geheel terugziet, blijkt het beeld van Vermeer en Henk vrij voos,
doortrokken van een week idealisme, maar de figuur van Jans blijft
jets uitstralen van waarachtig leven. Voor haar, die zich dan niet
offeren kon, die 't haar man en zoon moeilijk maakte hun geweten
te volgen, voelen we, meer dan voor hen, een warm begrijpen en meeleven. En dit vindt zijn grond niet in een toestemmen van haar opvatting
en houding, maar in het menschelijke en echte in de schildering van dit
stuk vrouwenleven. Voor haar gevoelens wist de schrijfster telkens
niet boekerig-fraai-klinkende of gewild-naief-ruwe, maar zuiver
beeldende en tevens natuurlijke uitdrtikkingen te vinden, haar stemmingen wist zij van binnen nit te benaderen.
Haar bewuste sympathie ging meer uit naar Vermeer en Henk;
hen zag zij met bewonderende liefde als martelaren, maar 7e heeft
slechts een ilitisie-beeld van hen kunnen geven, terwijl de figuur van
Jans, buiten de broeikasatmosfeer van haar idealiseering door haar
inturtie spontaan geschapen is.
A. d. K.
Kees van Bruggen. Zondvloed. Mij v. Goede en Goedk.
Lect. Amsterdam. 1920.
Dit verbeeldingswerk — door zijn onderwerp een oorlogsboek, naar
vorm en wezen meer dan dat
beeldt de worsteling, den opgang,
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de loutering der menschelijke ziel in de nijping van het felste lijden,
het lijden dat het resultaat is van zijn eigen zonden.
Want de zielen dier velen, gevlucht voor het bombardement in
de gewelven onder hun in puin geschoten dorp, de zielen dier soldaten,
norsch-verruwd of vaal-verstild, in den jammer van het loopgravenleven, zijn de eene, altijd-eendere, eeuwig-menschelijke ziel, die eerst
in de opperste verscheurdheid zichzelve kent en ziet in haar nai.ktheid,
haar zuiverheid.
Al de menschelijke aandriften die het gewone leven diep verbergt,
van het dierlijke tot het verhevene, ontdekt in hen het lijden, dat
hen zichzelf doet zijn. Na den twijfel aan de oude waarden rijst het
inzicht in nieuwe schoone zekerheden. Het is een levensgang van jaren
die zich in uren voltrekt. Als een visioen.
Inderdaad visionair is dit werk in dezen zin, dat het doet aanschouwen
de diepste wezenlijkheid van het gebeuren, ontdaan van den bedriegenden waan. Want onder de gruwelijkheden, onder de angstsuggesties
van deze oorlogsepisode zien wij de machten, die dezen grtiwel aan
het werk zetten de geheime aandriften, de verborgen instincten, die
wonen diep in der menschen ziel. En eindelijk, na een moeizaam zich
bevrijden van den waan, die hun oogen blindde — in de loutering
van het lijden scheurt de sluier der leugen in twee — worden ook zij
ziende, deze gedoemden en aanschouwen in een extatische verklaardheid
de Glorie der waarheid.
Sober-schoone fragmenten zijn het die deze ziele-evolutie der massa
beelden, haar weerstreving, haar twijfel, haar overgave. En hoe zuiver
bloeit daar op, nit de donkere verwordertheid van het bestaan der
soldaten in de loopgraaf, wanneer ook in hun midden de stem van
het geweten spreekt, het licht van het eindelijke inzicht. Hun aanvankelijk verweer is fel en smartelijk, want het is de stem van den
vijand, waarin zich de stem van het geweten verschuilt en in zijn
zachte woorden voelen zij de aantasting van hun laatste houvast.
Maar als een zoete beurtzang gaan de sobere woorden van den vreemde,
den Ander, en de even sobere van hem, die voor wie luisteren het
vreemde vertaalt. Er is innigheid van ontroering in deze bladzijden
vol deems.
Geen opzettelijkheid, geen nadrukkelijkheid zelfs is er in de wijze
waarop dit boek zijn simpele maar diepe waarheden uitzegt. Langzaam en vanzelf bloeit er de klaarheid op uit de donkerte en de verwarring. Nergens gebruikt de schrijver een directe wijze om to betoogen
wat hem brandend vervult, maar in dit logisch zich loswikkelen van
het wezen uit den schijn, in deze geleidelijke en noodwendige stijging
naar de klaarte der waarheid is een voortdurende suggestie.
De klank van dit boek is sober, gedragen van ernst, soms licht
van een zachte ironic om menschelijke dwaasheid, maar immer sonoor,
MARIE SC HMI TZ .
van een trillend-diepe deur-Lis.
O. E. XXI 3
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I. J. de Bussy. Het zedelijk beoordeelen, eerste gedeelte,
le en 2e stuk. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1915 en 1920.

In dit geschrift wordt 'n antwoord gezocht op de vraag : wat is
zedelijk beoordeelen ? Aanvankelijk was het schrijvers bedoeling op
dit eerste, phaenomenologische gedeelte 'n tweede te laten volgen,.
dat de verklaling, de aetiologie van het zedelijk beoordeelen zou geven,
en daarna 'n derde, waarin hij den invloed daarvan op ons leven wilde
behandelen. Bij de uitgaaf van het 2e stuk van het le gedeelte was hij
genoodzaakt van z'n voornemen of te zien. Dit stuk heeft hij reeds
niet meer kunnen bewerken, zooals hij het gewenscht had. Het werk
zal 'n torso blijven. Zelfs is het den auteur niet gegeven geworden de
losse opstellen over het vervoig, waaraan hij bij het schrijven van z'n
Voorbericht nog gedacht heeft, te publiceeren. Het lag niet in z'n aard er
veel gewag van te maken, maar het is niettemin aandoenlijk op te merken,
hoe deze arbeidzame geest bij het ten uitvoer leggeri van z'n plannen
telkens door wankele gezondheid gedwdrsboomd werd en gedwongen
het bestek van z'n werk iederen keer in te krimpen.
Bij de beantwoording van de gestelde vraag wil de schrijver zuiver
empirisch te werk gaan. Niet uit de zedekundige wijsheid van de menschen, die de feiten ziet in het licht van 'n geliefkoosde theorie, maar
uitsluitend door hun beoordeelen op heeterdaad te betrappen, kan men
te weten komen, hoe ze inderdaad zedelijk beoordeelen, en daaruit
alleen kan men afleiden wat zedelijk beoordeelen eigenlijk is. Het
onderzoek breve tot de volgende conclusie : „wanneer wij van zedelijkgoed spreken, bedoelen wij, dat het kaiakter van een mensch (of een
zijner gezindheden of eigenschappen) door ons geprezen wordt, omdat
het in overeenstemming is met de voo, stellingen van deugden, die tot
den inhoud van ons geestelijk bestaan behooren". Deze conclusie is,
zooals de schrijver zelf opmerkt, niet in alien deele nieuw. Het nieriwe
en waardevolle ligt echter voornamelijk hierin, dat deze opvatting op
werkelijk freffende wijze wordt gestaafd met argumenten (tan de
empirie ontleend. Eveneens belangwekkend is het betoog, dat de daden
van den mensch niet alleen geen object van het zedelijk beoordeelen
zijn, maar zelfs ternauwernood in aanmerking komen als gegevens
voor het verkrijgen van kennis van dit object, het karakter van den
mensch. Op schier elke bladzijde herkent men den scherpen waarnemer,
den fijnen menschenkenner.
„Het beste middel om de karakters der menschen te leeren kennen
is hun spreken, en, voor zoover het daarvan een surrogaat is, hun
schrijven" zoo lezen we op pg. 84. Welnu, uit dit boek komt ons 'n
persoon tegemoet met sterk sprekende karaktertrekken. We zien den
schrijver als 'n man van niets ontzienden waarheidszin, van onomkoopbare wetenschappelijkheid. Dubbelzinnigheid, zoo dikwijls oorzaak
van verwarring, is hem 'n doom in het oog. Hij waarschuwt den lezer,
dat het wellicht vervelend zal warden, maar hij ziet niet op tegen de
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meest omslachtige en m i nutieuze analyses ten e r ode klaarheid teweeg
te brengen. In d i t filigraanwerk is hij 'n meester en het is voor ieder,
die in zulk werk smaak heeft, 'n genot hem daarbij te volgen. Uit
alles spreekt 'n geest van groote nuchterheid en ver, ik zei bijna te ver,
gaande zelfkritiek. De vrees laat hem geen oogenblik los, dat hij iets
zal zeggen, wat hij niet volkowen verantwoorden kan. Hij is voor niets
zoo bang als voor apriorismen. 'n Gevolg daarvan is, dat deze psycholoog langs psychologischen weg tot de ontdekking komt van de grenzen
der psychologie. Maar het heeft ook ten gevolge, dat men uit overgroote schuchterheid er niet toe komt 'n hypothese te wagen. De
Schrijver beschotiwt de pogingen om in de veelsoortige zedelijke oordeelvellingen te zien verschillende toepassingen van een en denzelfden
maatstaf als 'n zonde tegen de wetenschap. Naar ik meen, ten onrechte.
Wilde hypothesen dienen tot niets. Dogmas doen slechts kwaad. Van
de feiten uitgaande, doch boven de feiten uit zich wagende, stoutmoedige hypothesen brengen, ook als ze foutief blijken, de wetenschap
't meest vooruit. Zonder deze blijft de empirie onvruchtbaar. Hier gaat
alles uiterst omzichtig, voorzichtig, geleidelijk toe. Opzettelijk en welbewust beperkt de schrijver z'n terrein. 'Maar wat hij binnen die grenzen
geeft is even keurig als nauwkeurig werk. Ook weet hij heel goed wat
hij wil en heeft zeer geaccentueerde opvattingen. Niets is echter
verder van hem dan de waarde, de beteekenis van z'n arbeid te overschatten. Het is hem bekend, hoe ontzaglijk gecompliceerd het zieleleven is. Hij verkeert blijvend onder den indruk van de moeilijkheid
der problemen en is diep overtuigd van de beperktheid onzer vermogens,
van het ihadaequate onzer theorieen. Het heele boek is gestemd op
'n toon van kalme resignatie.
In het Voorbericht van het 2e stuk lezen we : „Van de ontvangst,
die dit geschrift ten deel zal vallen, heeft niemand geringer vei wachtingen dan de schrijver het getal lezers althans zal niet groot zijn".
Ik heb eenige hoop, dat het wat meevalt. Wanneer deze enkele woorden er iets toe kunnen bijdragen, zal het mij genoegen doen. De ethiek
omvat m.i. heel wat meer dan het pt ogram van dit boek. Er zijn nog
andere, zeker niet minder belangrijke problemen, waarvan we de oplossing alleen met behulp van 'n andere methode kunnen benaderen.
Maar dit werk moet ook verricht worden. En het wordt hier op voortreffelijke wijze verricht. iVolmaakt is dit boek natuurlijk niet. De
Schrijver zou de laatste geweest zijn om daar aanspraak op te maken.
Wel bezat hij de zekerheid, dat het er zijn mocht. En hij had gelijk.
We kunnen het slechts betreuren, dat hij de pen heeft moeten neerleggen, voordat het voltooid was. Het is niet het minst aangrijpende
deel van de tragiek des levens, dat zoo menigeen wordt weggenomen
nog joist voordat hij het resultaat van jarenlangen arbeid heeft kunnen
opmaken. De ongeschreven boeken behooren vaak tot de beste.
D. S.
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De dood van de oude Mevrouw van Leeuwen. Door J. M.
Goedhart-Becker. Amsterdam. P. N. van Kampen &
Zoon.

Dit is niet de titel van een boek, maar van een bundel. En de titel
is de zelfde, als die van het eerste verhaal. Dat is volkomen gerechtvaardigd, want dit eerste heeft de meeste en veel beteekenis. Het zou
moeilijk uit te maken zijn, wat overweegt : de kernachtige inhoud
of de kernachtige stijl. „Kernachtig" is, in verband met litteratuur
een wat ouderwetsch woord in Nederland. Toch zou ik geen beter en
nauwelijks weldadiger weten dan dit. „De oude Mevrouw van Leeuwen
was Ririe en tachtig jaar en nog nooit ziek geweest. Ze woonde in een groot
en rijk ingericht huis, dat a/zonderlijk stond van de andere huizen en
waar een trotsche tuin omheen liep, de straat op een afstand houdend
door een hoog, ijzeren hek, waarachter de bezige wereld begon". Volkomen duidelijk en volkomen beknopt weten we nu, hoe deze oude
vrouw, statig als deze zinnen, in voortdurende levensbeheersching,
ook Naar milieu, statig als zij zelve, heeft beheerscht. Koel en hoog
staat zij op een afstand van ons, eerbiedige bewondering afdwingend,
die nooit toelaat dien afstand met 66n schrede te verkorten. Is het nu
niet weldadig, een zoo sterke figuur weer eens in onze litteratuur te
zien leven ?
Van deze schrijfster kenden we tot nu toe den roman Martje Vroom,
die om z'n vele goede eigenschappen de aandacht had getrokken.
Nu lijkt het wel, of Mevrouw Goedhart-Becker zelf de fouten van
dit eerste werk heeft ingezien, die neerkwa men hoofdzakelijk op een
zekere onevenredigheid in de compositie : soms vroeg een bij-figuur
wat meer van onze bela.ngstelling dan in verhouding tot Martje noodig
was, een anderen keer bleef zoo'n bijfiguur ook wel eens te veel achteraf ;
en of zij zich nu eerst tot een eenvoudiger taak beperkte, om die tot
een voor zichzelf bevredigend einde te brengen. Daarmee slaagde zij
in De Oude Mevrouw van Leeuwen bijna volmaakt. Maar dan was er
te veel energie aanwezig, om zich met het volmaken van de kleinere
compositie als zoodanig tevreden te kunnen stellen. Die kleinere compositie moest in allerlei genre worden geprobeerd. Zoo verklaar ik het
totaal verschillend milieu, waarheen de volgende schetsen ons verplaatsen.
In Marjan, de perverse demi-mondaine, die niet kan leven maar
alleen genieten, en dan nog maar van alle y , wat onzuiver is of valsch,
is de tegenstelling tot De Oude Mevrouw van Leeuwen misschien het
sterkst. Deze twee schetsen samen geven dan ook wel een verblijdenden
kijk op wat Mevr. Goedhart-Becker psychologisch omvatten kan.
In een heel andere richting weer heeft zij het gezocht in „De Blijde
Morgen", dat ons naar Vlaanderen verplaalst, in de dorpsche pastorie
van Cardoux. Heel het zonnige, vriendelijke, gezellige van deze omgeving
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leeft ook in haar anders zoo ingehouden stijl. Maar het verwonderde
mij, dat de schets zoo plotseling afbrak bij het weerzien van de twee
vrienden.
De voorbereidselen voor het bezoek van den, na jaren oneenigheid,
ter verzoening wederkeerende zijn zoo uitvoerig gemaakt en we hebben
zoo precies ook nog het zitje op de bank zien in orde brengen, waar
ze straks zullen zitten te praten, dat we nog niet aan de halve bladzij
toe zijn, die het einde aankondigt, wanneer eerst de vriend op den
drempel verwelkomd is. Al weten we dan ook, dat de harmonie is hersteld en de goede grondtoon aanwezig is voor het nu komende. Was
dit toch misschien, omdat mevr. G. zich op wat vreemd terrein voelde ?
Bovendien : er had nu een uitvoerige dialoog moeten volgen en dat
is juist niet haar sterke zijde. Tenzij hij even vlijmscherp en directtreffend mag zijn, als in de kleine dramatische schets Oesters, waar
echter 66k vaak m. i. de grens, in De Oude Mevrouw van Leeuwen gesteld, is overschreden en het beeldende wel eens werd opgeofferd aan
het kernachtige.
Op een andere wijze weer leek mij ook De Gesmade Klerk vaak te
geconcentreerd. Naast buitengewoon rake typeering van een stemming
of een persoon, is de weergave van stemmingsovergangen bij dezen
notarisklerk, die de liefde voor de dochter van zijn patroon kweekt
en doorlijdt, te abrupt (b. v. blz. 112-115). Hier was het gegeven
toereikend voor een geheel boek. In Letje, St. Nicolaas-avond en
Schemer blijft dit bezwaar achterwege. Letje doet ons — het kan haast
niet anders — denken aan de kinderschetsen van Ina Boudier, is zeker
niet minder. St. Nicolaas-avond en Schemer staan het naast aan de
sfeer, waarin Top Naeff's romans ons verplaatsen. De Oude Mevrouw
van Leeuwen blijft wel het meest eigene van al.
Deze bundel is niet heel nieuw. Maar met verlangen en geduld wachten
we wat komt, en wat zoo iets heel bizonder goeds kan zijn.
A. C. MIDDELVELD VIERSEN.
Bomston. Door Herman Salomonson. Amsterdam. Van
Holkema en Warendorff, 1920.
Ik wil eerlijk bekennen, dat ik geen van de beide, vroeger verschenen
boeken van den heer Salomonson gelezen had : de Collage van Ferdinand Volnay evenmin als Menschen van hun tijd. Dus zette ik me
onbevoordeeld tot zijn lectuur. Met dit gevolg, dat ik er om te beginnen
een beetje in liep. Want werkelijk bleef ik, de eerste twintig bladzijden
ongeveer, in de meening dat dit toch wel een boek van eenige litteraire
waarde zou kunnen zijn. — Twee vrienden, nog van de Militaire Academie, ontmoeten elkaar weer. De een, Govert de Bruin, de verteller
van dit verhaal in ik-vorm, is nog officier, in 't bezit van een bureaubaantje en bitter over z'n fout-gekozen carriere de ander, Beyns,
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heeft den dienst verlaten en werd houthandelaar. Op de kamer van
Beyns, waar de overal rondgestrooide historische lectuur de Bruin
verwondert, komen ze na tafel tot een vertrouwelijk gesprek. — Dit
niet onbelangrijk gegeven is behandeld op een manier, die zeker hier
en daar iets goeds vertoont. Maar dan noemt de Bruin argeloos dien
omineuzen naam, Donatella Macirone, dien hij toevallig op een papiertje
in een der boeken vond. Beyns schrikt hevig en besluit de geschiedenis
te vertellen, die hem vervolgt. Die geschiedenis is dan eigenlijk het
heele boek. Ze omsluit telkens, zooals ergens ook staat, als het bekende
„in een doosje zat een doosje" een ander verhaal. Beyns vertelt wat
Dr. LunstrOm vertelt Dr. LunstrOm vertelt, wat de oude geschiedenisprofessor (met wat voor eigenaardige historische opvattingen !) vertelt, wat graaf Letzner vertelt, wat de Rennes vertelt de Rennes
b.v. vertelt, wat Madeleine Ribot vertelt, wat de groothert og van
Berg vertelt, enz. enz. En allemaal samen vertellen ze in brokstukken
en kris-kras door elkaar de onderling haast bovennatuurlijk overeenkomstige en samenhangende levens van drie avontuurlijke dames,
geheeten Donatella Macirone. Zoodat je de onbedwingbare neiging krijgt
aan 't eind jezelf te controleeren met een genealogisch tabelletje, dat
dan blijkt lacunes te moeten vertoonen. Lacunes, die heel goed overeenstemmen met de lacunes, die moeten blijken in de ter staving aangehaalde historische documenten. Laat niemand door deze laatste woorden denken, dat we in een grijs verleden leven. Duitsch-Italiaansche
intrigues uit den wereldoorlog, begunstigd „an allerhOchster Stelle"
zijn de hoofdzaak, verbonden met Rousseau's Nouvelle Heloise, die
van alle tijden is.
De tweede verteller, Dr. LunstrOm, deed z'n verhaal in den trein
Berlijn—Stockholm. De schrijver hoopt aan 't slot, dat dit een verhaal
moge zijn, dat andere reizigers in andere treinen, nog een oogenblikje
van genoegen kan bezorgen. Hij noemt zijn boek dus zelf treinlectuur.
Net zooals op passende oogenblikken ook woorden als melodramatisch,
stuiversroman e. d. ter kenschetsing van de situatie te vinden zijn.
En nu mag ieder, die wel houdt van (eerste klas-)treinlectuur en
besluit, dit boek eens aan de kiosk te koopen, nagaan, waarOm dit alles
samen Bomston heet.
A. C. M. V.
De Cirkel. Door Julia Frank. A. W. Sijthoff's Uitg.
Mij. Leiden, 1920.
Noel, soms bijna zakelijk, vaak pittig-raak, doch weinig gevoelig,
mist dit werk ten eenen male het ken merk van het bij uitstek vrouwelijke.
Met te nauwgezette uitpluizing van gevoelsraffinementen, innerlijke
complicaties, zoo vaak, te vaak, den inhoud vormend onzer moderne
romans, houdt Julia Frank zich niet op, al wil dit volstrekt niet zeggen dat de handelingen harer personen niet gemotiveerd zouden zijn
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door een aanduiden van hun innerlijke gesteldheid. Een motiveering heeft zij bij voorbaat gegeven voor iedere daad harer sujetten :
de blinde zinnendrang die man drijft naar vrouw en vrouw naar man
in grillig en ondoorgrondelijk wisselspel.
Want niet alleen is de zinnendrift uitgangspunt, motief en drijfveer in dezen roman, meer dan dat is zij het licht, het eenige, waarin
de schrijfster ieder gebeuren doet zien, het licht waarin zij stellen wil
elke verhouding tusschen man en vrouw.
Een teveel aan erotisch verlangen bij Frans is het dat Madeleine,
zijn vrouw, van hem wegdrijft ; een tekort hiervan voor haar toch
ook erotisch temperament — bij Bruin drijft haar voor een enkel kort
moment weer naar een derden man. Zoo kunnen de gebeurtenissen
zich blijven aaneenrijgen in eindeloozen cirkelgang, immer bewogen
door deze eerie stuwkracht. Maar waar is de diepere kracht, die tenslotte blijvend bindt ? Even duidt hierop de schrijfster op de allerlaatste bladzijde van haar boek ; meer dan een aanduiding is dit niet.
Zoo erlangt in deze eenzijdige belichting het vraagstuk van de verhouding der geslachten een onzuiver aspect. En een zeer troosteloos
tevens. De blinde drift als drijfveer zelfs voor wie het beste wil, en
een tekort van die drift, dat schuldig maakt in eigen oogen tegenover
wie krachtens zijn natuur meer eischt, zooals Bruin zich schuldig
voelt tegenover Madeleine...... troosteloos waarlijk zoo inderdaad
het leven ware deze vicieuze cirkel van afstootende en toestuwende
drift en niet een moeizame opgang naar zuiverder bewuste menschelijkheid, die het hechtst contact is tusschen twee, al gaat die opgang
door de verwardheid en de gebrokenheid der menschelijke driften
heen.
Moge de schrijfster eenmaal tot dit inzicht komen, opdat haar
werk de waarde erlange, die het in zijn moedwillige eenzijdigheid nu
mist, al getuigt het in zijn vlotten, raak-karakteriseerenden dialoog,
in zijn sober-scherp (zij 't helaas niet altijd kiesch) weergeven van
zuivere observatie, in zijn vlotten stip ook van een opmerkelijk kunnen.
MARIE SCHMITZ.

De Gelukzoeker. Door Alb. Draayer-de Haas. Nijgh
& van Ditmar's Uitgevers Maatij. Rotterdam, 1920.
Een contrast met het werk van Julia Frank is, ook naar den vorm,
vooral echter naar het innerlijke wezen, deze roman van Albertine
Draayer-de Haas. Waar het de eerste voor alles to doen is om de
uiterlijke feiten, gemotiveerd en geleid door dit eene : den blinden drang
der zinnen, daar is bij de laatste de visie gericht juist op het innerlijk
gebeuren, waarvan de feiten het noodwendig gevolg, de veruiterHiking zijn. Het contrast in vorm gaat hiermede parallel en openbaart
zich allereerst, in den gang, die bij de eerste sneller maar ook opper-
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vlakkiger, bij de laatste trager — soms te traag — vooral zwaarder
en zekerlijk dieper is, in de tweede plaats in den klank, die bij Julia
Frank levendig, doch koel en onbewogen is, bij Alb. Draayer-de Haas
meermalen het accent heeft van innerlijke bewogenheid.
Herman Lanz, de dichter, is de gelukzoeker, die immer van een
vaag „later" verwacht de volheid van geluk, die hij in het heden niet
weet te vinden het is zijn ijdelheid, zijn staren op zichzelf, dat hem
voor dit gaaf-aanwezige geluk de oogen verblindt. Deze innerlijke
gesteidheid is het, die den loop der dingen voor hem bepaalt. Ze drijft
hem allereerst tot dit : het blind-roekeloos, misdadig breken van het
goede, dat hij bezit om te grijpen naar het begeerde, dat een waan
blijkt. Met dezen misslag roept hij het feit na feit in logische noodwendigheid hieruit voortvloeiende : den gestadigen nedergang van zijn leven,
als een traag doch onafwendbaar noodlot over zich. Tot het hem verbrijzelt. Maar tezelfder tijd heeft in hem plaats een groei, een rijp
worden door het lijden. Van den ijdelen, met het leven spelenden verzenmaker die hij is wanneer zijn bestaan nog als een rimpelloos watertje
hem omgolft, is hij door de teisterende bewogenheid van het leven ten
laatste geworden : de mensch die lijden kan. En ik voel het als een
leemte dat de schrijfster op dezen innerlijken groei, in tegenstelling
met, en toch als gevolg van dezen uiterlijken neergang, niet sterker
den nadruk heeft gelegd. Hoe zoude dit werk hiermede gewonnen hebben een harmonie, zonder welke het nu laat een troosteloos perspectief ! Nu zien wij Herman Lanz te gronde gaan, doch missen daartegenover de verzoening : het inzicht, dat in dezen maatschappelijken
ondergang de geestelijke „redding" ligt besloten. Temeer bejammer
ik dit, daar ik dit boek op een paar kleine vlekjes na, wel gaaf
en zuiver acht. Herman Lanz, de ijdele zwakke dichter, is hier tot
een levend mensch geworden (hoe scherp en raak typeert hem al
dadelijk dat knappe begin !), naar wien, ondanks zijn onverhulde fouten,
onze deernis uitgaat, doordat de schrijfster, al ziet zij vaak met een
zachte ironie zijn ijdelheid, zijn kleinheid, voor zijn deerniswekkend
wezen toch niet anders dan begrijpende liefde heeft. In het verhaal
van zijn langzame ontreddering is de strakheid van het noodwendige.
Naast hem worden de vier vrouwengestalten als het symbool van zijn
vier levensphasen. Hetzelfde bewogen aanschouwen, dat de gestalte
van Herman Lanz het leven inblies, maakte Mies, de duldende vrouwvan-overgave tot die ontroerende figuur. Naast haar schimt in de voorstelling de figuur van Mary weg.
Het liefdevol-aandachtig speuren naar het innerlijke, het veruiterlijken daarvan in vaak sober-gevoelige woorden weeft in dit boek een
atmosfeer rond menschen en dingen, doet er het leven in kloppen. Dit
is 't dat er de bekoring van bepaalt en de waarde.
MARIE SCHMITZ.
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Albert Verwey. Goden en Grenzen. W. Versluys' Uitgeversmaatschappij. Amsterdam, 1920.
Men zou een lang artikel moeten schrijven, wilde men maar eenigszins volledig weergeven wat in dezen bundel verzen gevonden is en
men zou het doen in de wetenschap, dat al het gevondene nog lang
niet is wat erin is vervat. Want er is hier ontzaglijke rijkdom.
Tot beperking gedwongen bepaal ik er mij toe te wijzen op de hooge
religieuse waarde van vele dezer verzen.
Het religieuse in Verwey's poezie is lang den meesten verborgen
gebleven. Men kende de Christussonnetten, als stonden deze in dit
opzicht op zich zelve en men vroeg zich zelfs af, of in dit geval er
meer was dan Touter aesthetische verheerlijking.
Het eigenaardige in Verwey's religieuse uitingen bleef onopgemerkt,
maar het groeide en groeide tot onwedersprekelijke klaarheid. Zeer
duidelijk reeds in Het Zichtbaar Geheim, maar ook dit werd door den
laatsten bundel in dit opzicht overtroffen.
In dit boek is bijna alles religie. In verschillende mate, zooals van
zelf spreekt. Het minst wel in het aan den Bijbel ontleende Purim-spel
Mordechai, het meest ...... Dit is zeer moeilijk te zeggen. Er is een
neiging hier de eerste verzen De Mensch en de Meester te noemen,
in welke het diepstreligieuse werkelijk op ontroerend-innige wijze is
uitgedrukt. Maar het is ook en evenzeer religie, als de dichter daarna
zingt :
Dalen moet ik uit mijn hooge hemel,
Troost van aardewegen zoekt mijn voet,
Diepte deed mij duizlen ......
Want er is religieuse innigheid in het spreken van die „aardewegen".
De tegenstelling van hemel en aarde, in de geciteerde regels eenmaal
weergegeven, is eigenlijk niet van dezen dichter voor wien veel meer
de aarde tot hemel, de hemel tot aarde wordt. Overal speurt hij den
God, die alles doorwoont, overal zoekende te verkrijgen den vorm,
de gestalte, overal trachtende te binden met die binding, die zacht
kan zijn doch niettemin sterk is, omdat het is de binding door innerlijke
verwantschap. Alles wordt symbool van diepere werkelijkheid. En het
is wonderlijk, hoeveel, ook van de „kleine" dingen zOO wordt gezien
en opgeheven.
Voor hen, die hunkeren naar religie, die niet is traditioneel-bepaald,
zal dit boek in zeer bijzonderen zin een kostbaar geschenk zijn. Er
breekt zich iets baan op dit gebied, 't is veelvuldig te speuren. In aanvankelijkheid, zeer zeker. Dat er toch ook reeds eenige gevorderdheid
is, toonen deze rijpe verzen.
G. H. VAN SENDEN.
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Bali en Lombok. Overzicht der Litteratuur omtrent
deze eilanden tot einde 1919. Door C. Lekkerkerker, archivaris
van het Bali-Instituut. (Uitgave van het Bali-Instituut, 1920).

Naar de heer Lekkerkerker ons in zijn „Voorbericht" mededeelt,
was het een eerste eisch van de decentraliseering en locale specialiseering der studie van Ned. Indie, welke de z.g. „kleine instituten",
opgericht voor verschillende deelen van den archipel, beoogen, om te
weten, wat er over elk studiegebied geschreven en waar dit te vinden
is. Wij mogen, naar mij voorkomt, dus hieruit afleiden, dat ook vanwege de andere instituten — laat ons hopen over niet te langen tijd —
ons een dergelijke hoogst nuttige uitgave geschonken wordt.
Ik begrijp hoe groot de moeilijkheden waren, die aan de samenstelling dezer eerste verzameling verbonden zijn geweest. Wie in de koloniale
literatuur een weinig thuis is, weet, hoe weinig stelselmatig de verschillende onderwerpen, doch ook de onderscheiden gebiedsdeelen
daarin behandeld zijn. Schifting en ordening zullen den bewerker dikwijls voor moeilijke vragen hebben geplaatst, welker beantwoording,
naar hij zelf dan ook zegt, nog al eens het karakter van doorhakken
van een knoop moet hebben gekregen. Missch i en zou een ander soms
de vraag anders hebben opgelost ; maar het is moeilijk te zeggen of
dit bepaald beter zou zijn geweest. Ten slotte zal bier de praktijk antwoord moeten geven.
Slechts waag ik een opmerking van meer algemeenen aard te maken.
Wij vinden in hoofdstuk D. verzameld de gegevens uit de staatsbladen
van Ned. Indie, de Bijbladen op het Staatsblad en de Javasche Courant,
het officieele nieuwsblad daar te lande. Is de verzameling van de gegevens uit de laatste uitgave, m. vrij willekeurig, beperkt tot de
jaren 1916-1919, eene dergelijke opgave van officieele bepalingen heeft
het bezwaar, dat zij spoedig niet meer bij is, daar wetgeving en administratie steeds doorgaan en er dus voortdurend allerlei maatregelen
noodig zijn, die andere ongedaan maken en wijzigen. De officieele
bronnen voor dergelijke maatregelen kan eigenlijk ook ieder, die een
zoo diepgaande studie van een of andere aangelegenheid wenscht te
maken, dat hij die alle noodig heeft, wel raadplegen, terwijl voor de
actueele regelingen de jongste regeeringsalmanak een even volledige,
en al spoedig meer betrouwbare gids zal zijn.
lk vestig nog even de aandacht op het kort overzicht van de ontwikkeling onzer kennis van Bali en Lombok, dat de heer Lekkerkerker
aan de opgave doet voorafgaan. Dit is reeds hierom belangwekkend,
omdat er uit blijkt, hoe langzaam en geleidelijk de kennis van een zoo
dicht bij Java liggend deel van onze kolonien als Bali en Lombok
toenam, en hoe eerst na 1855, het jaar der vestiging van de eerste
bestuursambtenaren in Djembrana, de Balische samenleving, zoo
merkwaardig in vele opzichten, ons meer in bijzonderheden bekend
werd.

LEESTAFEL.

379

Bijzonder gemakkelijk en navolgenswaard voor latere dergelijke
uitgaven schijnt mij de opneming van den korten inhoud onder den
titel van de opstellen en werken van voldoend belang, die hier en daar
nog vrij lang is geworden door de gevolgde volledigheid. Het behoef t
wel niet te worden gezegd, hoeveel handiger het werk hierdoor is geworden voor den gebruiker, die nu opzet en beteekenis van een werk,
welks titel hen iets schijnt te beloven, kan nagaan.
Dit boek zal stellig zijn weg wel vinden onder hen, die onze kolonien,
in welk opzicht ook, tot voorwerp van studie kozen. En de heer Lekkerkerker heeft aanspraak op hun erkentelijkheid, want hij heeft voor
het door hem gekozen gebied, hun een zeer doeltreffende hulp verleend
door dezen moeizamen, tijdroovenden en groote nauwkeurigheid
vereischenden arbeid voor zijne rekening te nemen.
Mr. J. C. KIELSTRA.
Elektra. Drama van Sophokles in Nederlandsche verzen
overgebracht door P. C. Boutens. (Tooneel-bibliotheek
onder leiding van L. Simons).
Ik wenschte wel, dat Boutens aan den titel van ziine Electra-vertaling de woorden had toegevoegd : „voor opvoering op het Nederlandsch tooneel bewerkt door P. C. B.". Want de hoofdindruk van zijn
werk kan voor een deskundig lezer niet anders zijn dan deze : De
begaafde dichter-vertaler heeft zich hier den plicht opgelegd — of
doen opleggen — eene Sophokles-vertolking te geven die voor ons
schouwburgpubliek volkomen gemakkelijk te verstaan en voor onze
Nederlandsche acteurs zonder eenig bezwaar voor te dragen was.
Het stuk moest speelbaar, de lyriek verstaanbaar, de dictie eenvoudig
zijn.
Van dien kant bezien, is ongetwijfeld het doel van deze Electrabewerking bereikt. Algemeen is de opvoering van dit drama, ofschoon
de zielkundige schoonheid dezer tragedie verder of ligt van het moderne
waardeeringsvermogen dan b.v. de veel eenvoudiger psychologie van
Antigone, begroet als een succes. Maar nu het werk gedrukt voor ons
ligt — niet als een „tekstboekje" bij de opvoering, maar als de litteraire schepping van den man die Aeschylus' Agamemnon en Plato's
Phaedo vertaalde — zijn wij nu ook tevreden ? lk voor mij kan hierop
geen ja zeggen.
Deels gemakzucht, deels spijtige rancune tegen de „doode talen"
heeft sinds eenigen tijd ook in dat Nederland dat zich niet bij voorkeur door journalistische mode-boutades laat voorlichten — de meening
doen vastgroeien dat men om de bewonderde cultuurwaarde van de
oud-klassieke litteratuur te genieten, genoeg heeft aan „goede vertalingen". Het is vreemd dat die meening zoo gereedelijk ingang heeft
gevonden ; immers omtrent de moderne letterkunde heeft niemand
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ooit met succes hetzelfde beweerd. Wie onzer laat zijn Engelschen
Shakespeare gesloten omdat hij de Hamletvertaling van Burgersdijk
of van van Looy bezit ? Dat zou immers ook van Looy zelf niet wenschen ? En evenmin verwachtte of hoopte Boutens zoo iets, toen hij
zijn Phaedo-vertaling of zijne vertolking van Aeschylus' Agamemnon
in de handen legde van het Hollandsche publiek. Van Boutens' Agamemnon zou men zelfs kunnen zeggen dat het stuk bijna niet is te
verstaan als men het Grieksch er niet naast legt. En wie in dit oordeel uitsluitend een verwijt ziet — vergefend dat van de Atheners
die in 458 v. C. de Oresteia hoorden stellig ook wel velen, althans
om de lyrische gedeelten te verstaan, den tekst thuis hebben moeten
bestudeeren — die bedenkt niet dat ook geleerden — en hooggeleerden — voor hun inzicht in de po::zie van Aeschylus aan de fijne
taalkennis en de poetische herscheppings-gaven van onzen Nederlandschen dichter veel te danken hebben. Geldt dit zelfde nu ook van
de vertaling der Electra ? 1k weet zeer wel dat honderden in ons vaderland door de wel verzorgde opvoering van het drama sterk zijn aangegrepen en zelfs een soort van verraste bewondering voor den Atheenschen dichter mee huiswaarts hebben gebracht ; de vraag is echter of
die bewondering op echten grondslag berustte, m. a. w. of de Sophocles dien Boutens en Royaards hen hebben doen kennen de ware Sophocles is. Dit betwijfel ik, want — om het openhartig te erkennen : ik
mis in dit werk de ziel van onzen Nederlandschen dichter en ik vind
er slechts zeer ten deele de ontroerende schoonheid van Sophocles'
taal in terug, ja ik werd — tot mijne eigene verbazing herhaaldelijk verrast door eene onnauwkeurigheid in het vertalen, die bij een
zoo voortreflijke kennis van het Grieksch als Boutens bezit, alleen aan
vluchtigheid, of aan den wensch om bovenal een vlotte overzetting
te geven, kan worden toegeschreven.
Niet van alle gedeelten geldt dat in dezelfde mate. De roerende
woorden b. v. door Electra gesproken als zij de urn met de arch van
haar doodgewaanden broeder in de hand houdt, blijven op de hoogte
van het oorspronkelijke Grieksch, het verhaal van den ouden bode
over den gefingeerden dood van Orestes, slechts bier en daar in de
vertaling door een haastige overzetting der technische beschrijving
jets van zijne plastiek inboetend, geeft ook in de vertaling een goed
beeld van den epischen verhaaltrant in welken zoo gaarne zoowel
Euripides als Sophocles hun boden, levendig schilderend, doen spreken.
De forsche, soms plompe taal der harde Clytaemestra, gemengd uit
hartstocht en ironie, is meestal voortreflijk weergegeven ; ook zal de
deskundige lezer telkens worden verblijd door de vindingrijkheid
waarmee Boutens enkele Grieksche samenstellingen in onze taal doet
herleven. Maar — moet men het toeschrijven aan den wensch om de
rollen speelbaarder te maken voor onze acteurs, dat zoo dikwijls de
woorden zwaarder of grover klinken dan in het origineel ? Sophocles
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heeft de grenzen van Electra's hartstochtelijkheid met zoo fijn psychologisch overleg geteekend, in geheel de tegenstelling tusschen Chrysothemis en hare zuster zoo uitnemend de lijnen getrokkken, dat men
telkens gevaar loopt door te groote plastiek in het vertalen het treffende
beeld te verstoren.
Ik ben mij bewust dat mijn bezwaren voor een deel voortvloeien
uit verschil van opvatting in de interpretatie, waar dus Dr. Boutens
vaak evenzeer gelijk kan hebben als ik ; dat verder mijne opmerkingen
alleen werkelijk waarde zouden hebben, indien ik ze kon staven door
aanhalingen uit het Grieksch. En vooral zou dat het geval zijn, 700
ik uitvoerig mijn bezwaren tegen de vertaling der lyrische gedeelten
hier wilde ontwikkelen. Dat is in deze „leestafel" niet mogelijk. En
toch ligt misschien hier de voornaamste oorzaak van mijne teleurstelling. Nergens zoo duidelijk als in de liederen-koorzang zoowel als
monodien gevoelen wij wat Boutens ons hier heeft onthouden. Misschien is er niemand in ons vaderland zoo zeer als hij in staat den aangrijpenden eenvoud en de zuivere woordenkeus van Sophocles' lyriek
in moderne, eigene taal te herscheppen. Maar ook hier heeft blijkbaar
de toneeleisch gedomineerd. Enkele malen — als in den aanhef van
het trochaeisch vertaalde eerste stasimon hooren wij den welbekenden
ernstigen kiank van Boutens' liederen, maar, helaas, te zelden.
Zou de dichter ook zelf zoo oordeelen over zijne Electra ? Wie weet !
Misschien beteikt ons dan weldra een Electravertaling van zijne hand,
niet voor het tooneel bewerkt.
K. K.

Eschyle, Texte aabli et traduit per Paul Mazon. Tome I.
Paris. Societe d'Edition „les belles lettres", 1920.
Van bevriende zijde in het buitenland werd mij verzocht de aandacht
van mijn landgenooten te vestigen op deze Aeschylus-uitgave met
vertaling. Ik maak daartoe gaarne gebruik van de gastvrijheid der
Redactie van Onze Eeuw. Gaarne, omdat ik den arbeid door mijn
Parijschen ambtgenoot aan deze Aeschylus-editie besteed hoog waardeer, en zonder aarzeling omdat ik, al is het een Grieksch boek en dus
in schijn slechts voor philologen bestemd, van meening ben dat eene
korte aankondiging in de Leestafel-rubriek van dit tijdschrift niet
is misplaatst. Ten dienste van vak-geleerden, candidaten, doctoren,
professoren bestaat er eene groote verscheidenheid van critische en
gecommentarieerde Aeschylus-edities, geschikter en voor philologische
doeleinden ook btuikbaarder dan deze ; voor hen die geen GY ieksch
hebben geleerd, of die — en zoo zijn er velen — ten onrechte
meenen „al hun Grieksch al lang te zijn vergeten", zijn er Nederlandsche ver talingen. Maar er leven, ook — in ons vaderland verscheidene menschen die graag hun Home us, hun Sophocles of Plato
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weer eens ter hand zouden nemen als niet de grieksche tekst, in de dagen
van hun gymnasiumstudie door accurate leiding zoo verhelderd hun
thans zoo schemerachtig en zoo vaag was geworden. Voor zulke graeco
philen, die den moed nog niet hebben opgegeven, is de editie van den
heer Mazon een uitnemende steun.
De vertaler heeft niet getracht in stout en poetisch Fransch de
hooge lyriek van Aeschylus dichterlijk te vertolken ; in dien zin is
zijn werk geen kunstwerk. Om Aeschylus zelven is het hem te doen,
dien volgt hij op den voet ; de fijne nuanceeringen, de ironie, de gestrengheid, de vrees en de godsvrucht in de Aeschylelsche taal neergelegd, vinden wij terug in de zorgvuldig bewerkte Fransche vertolking ; niet zOO dat we zullen meenen nu met de vertaling te kunnen
volstaan, maar aldus, dat wij van de overzetting terugkeeren tot de
graeciteit van het origineel. Ongetwijfeld zal menigeen die op dergelijke wijze met Mazon Aeschylus leest, weldra dankbaar erkennen
dat zijn gids hem tot het besef heeft gebracht : „ Ik ben mijn Grieksch
niet vergeten." — En in eene periode, waarin de mode zich tijdelijk —
van het Grieksch afwendt, is zulk een erkentenis louter gewin.

K. K.
De stille bouw, een bundel verzen van Hendrik Mulder.
C. A. J. van Dishoeck. Bussum.
Bij het lezen dezer verzen worden wij vaak aan vroegere verzen
van Verweij herinnerd, maar tegelijk beseffen wij dat dit nieuwe werk bij
het oude voorbeeld achterstaat. Wet heeft deze dichter iets te zeggen,
maar toch niet genoeg om ons tot aandacht te nopen en wat hem
bovenal ontbreekt is het vermogen om dichterlijken vorm te vinden,
die met innerlijke noodwendigheid uit de ziel voortkomt. Ten bewijze
de sonnetten : De negende ure I en II. Het dichterlijk woord is slechts
even in beweging en moet telkens voortgedwongen worden alsof het
over innerlijke belemmeringen moest heengeholpen en — alsof ook de
stroefheid van Verweij's poezie navolgenswaardig ware. Het werk wordt
door de mooie regels, die erin voorkomen, niet gered, daar deze niet
als milde gaven uit dichterhand geschonken worden, en ook in het
schoone geen sterke zeggingskracht blijkt. Wel geven deze verzen
den indruk van oprechtheid en echtheid van den mensch die ze, hoewel
B. DE H.
niet geheel dichterlijk, schreef.
Het blanke huis. Verzen door Wiebrandus Haanstra.
N. V. Uitg. Mij. de Zonnebloem. Apeldoorn.
Zeven berken op een rijtje
Staan er met hun zilvren bast
Langs den rand van 't ruige weitje
Waar de groene kiaver wast.
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Zoo fleurig als deze verzen zijn de meeste van dit bundeltje. Zij
hebben den frisschen geur van wind over de heide en toonen hun dichter
als een man van zoo open gemoed en blijde levensliefde dat wij hem
gaarne een hartelijk gehoor verleenen. De voile natuur en de vrouw
als haar levend middelpunt zomerweelde, zon en herfstgoud, hoe vaak
is reeds de schoonheid dezer uitwendige wereld bezongen ! en toch elke
dichter, die weer uit eigen bezieling deze zelfde schoonheid to gemoet
zingt, vindt gehoor. Als verpoozing tusschen onze grooter levenstaak
behoeven wij deze dichterlijke naieviteit, en wij genieten haar zoo
zij in algeheele echtheid op niets anders dan onze vreugdige instemming
B. DE H.
aanspraak maakt.
Verzen van Elegast (Pieter van Rossem) „Ons Vaderland".
Den Haag.
De stille droomachtige toon van deze verzen herinnert mij aan stille
grachten en straten in het gestorven Brugge. Er zijn geen heldere
woorden of sterke beeldspraken die in de lezing dezer Vlaamsche gedichten nablijven, maar de monotone klank blijft na als de herinnering
aan het geluid van water tegen den grachtwal. Er is ook niet eenige
toeleg op krachtiger koloriet veeleer heeft de dichter een behagen
in het volhouden van zijn bezonken geluid. Zulk werk is het volkomen
tegengestelde van Pallieters levenslust en herinnert eer aan de B6guinage
dan aan het estaminet.
1k weet niet, 0, 'k weet niet meer nu
of al de wreede pijn
die ik geleden heb om U
ook na den dood zal zijn.
Daar ik je nu niet lieven mag
en ik je zoo bemin
zal je bij 't einde van m'n dag
me zijn als bij 't begin :
'n schoone droom, 'n rozelaar
aan m'n gevangenis
waarnaar m'n oogen, m'n gebaar
enkel verlangen is . . . .
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DE BOODSCHAP
DOOR

AART VAN DER LEEUW.

Fel blakerde de Augustuszon de velden. De oogst
was al binnengehaald, en een diepe, eenzame stilte breidde
zich over het landschap uit. Dicht aan den met greppels
omzoomden kleiweg vlekte een kleine, donkergrijze
akker tusschen het alom tintelende stoppelgoud. Een
gebogen gestalte in een aardkleurig wambuis was er
rustig en gestadig aan zijn arbeid bezig. Telkens stak
hij met een korten duw zijn greep in den verpulverenden
bodem, nam een der uitgebloeide kruiden die daar
welkten bij den stengel, en tilde het uit het duistere bed
waarin het gerijpt was in het daglicht, schudde het
zand van de zwellende knollen, en wierp dan de patatters,
die hij van de wortels plukte, bij de andere in een juten
zak. Het werk moest hij alleen verrichten, want zijn
knechten waren in den oorlog ; zomerhitte schroeide, en
daarom vorderde hij traag. Blijkbaar had hij een gebrek,
dat hem in het loopen belemmerde, en hem kreupel deed
gaan. Bijwijlen dreunde een kanonschot in de verte,
en sidderde met breede golving in den dampkring uit.
De rooier keek niet op uit zijn gekromde houding, alleen
als hij zich het zweet van het voorhoofd moest wisschen,
verpoosde hij en welfde de hand boven de oogen. Dan
zag hij den rook van de brandende dorpen als wolken
aan den horizont staan. Hij zuchtte niet eens als hij
zijn schop weer opnam ; zijn nog jonge gezicht bleef
O. E. XX 14
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onbewogen als de strak gesneden beeldenaar van een
muntstuk ; het ging hier immers slechts tusschen hem
en zijn akker, en even onverstoorbaar als de priester
dienst doet voor het altaar, even kalm en zeker moest
de ritus van het oogsten, gebukt naar de geurige aarde,
in naarstigheid worden verricht. Trouwens het zijn niet
de vlugge en voortsnellende gedachten, die door het
landwerk gewekt worden, en in de wijdheid der zwijgende
velden blijft de menschenziel een zaadje, dat nauwelijks
kiemend in de diepste gronden droomt. De vlijtige plant,
die zijn vruchten volmaakt had, scheen haar bestemming
bereikt te hebben in den zamelenden man, j a, het leek
schier of zij den boer ook de gist van haar wezen verleend had, zoo deed de donkere gedaante aan een groeisel
denken, door regen gevoedsterd, door de zon geroost.
Plotseling wiekte met een snorrend gerucht een spreeuwenzwerm op van een naburig graanveld, een koppel
kraaien vluchtte krassend uit een popelkroon. Bonzend
klopte de maatslag van soldatenpassen op het landpad
en eindelijk, -- de aanblik der colonne wildvreemd krijgsyolk, dat de helmen met een grauwen doek omwonden
droeg, deze eerst vermocht het den rustigen zwoeger
uit zijn plantaardig met de klei verknocht-zijn te ontwortelen, en hem naar den wegrand te doen strompelen,
toch nog met zijn spade in de vuist geklemd. Daar bleef
hij staan staren tusschen de stammen der boomen, roerloos, struisch en schorsig, als was ook hij uit den bodem
opgewassen.
Naast den troep die naderde liep een officier, de sabel
getrokken, en gaf bevelen in een onbekende taal. Voor
het aardappelland werd halt gehouden, de manschappen weken terzijde en zetten met een gekletter der kolyen de geweren aan den voet. Toen werden de gevangenen zichtbaar, een drietal, de handen op den rug
tezaamgesnoerd. In een verwondering, die hem het hart
deed jagen, herkende hij in twee der geboeiden, daglooners, met wie hij in de herberg had gezeten en op de
markt bij de te koop geboden runderen had gestaan. Zij
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woonden in een dorp, waarvan hij soms op stille avonden
de kerkklok hooren kon. Hem zagen zij niet, zij stonden
met gekromde nekken, versuft en in hun schrik verzonken, overwonnen door den loop der dingen, en zoo
vaal en nietig, als hadden zij zich reeds met het stof
vereenzelvigd, dat straks hun naamloos lijk bedekken
zou. Niets scheen de derde gebondene gemeen te hebben
met zijn verbijsterde gezellen, dan, ja, alleen hun lot.
Naar zijn trotsche slankheid was het, dat de tot een
tronk verstarde boer zijn blikken richtte, terwijl hij zijn
aandacht als een neergebogen tak gespannen hield. Wie
de man was, wist hij niet. Zij kleederen geleken steedsch,.
zooals heeren die dragen, donker en eenvoudig, doch
vervreten op den rand. Zijn halsboord, zeker stuk gerukt
bij een worsteling, hing hem gescheurd over den jaskraag. Dit gehavend-wezen verlaagde hem echter niet,
zooals het dat de verliederlijkten doet, maar het ver
edelde eerder zijn geheimzinnige heidhaftigheid. Een
lichte wind woei door zijn bruine haren, als wakkerde
hij vlammen aan. Alles was rustig, recht en ongebroken
aan den jonkman, van de verzenen tot aan de schouders,
en lichtelijk achterover geleund door de wrong der saam
gesnoerde polsen, hief hij het hoofd te driester, als een.
koning die te groot is voor een nederlaag. De soldaten
vermeden het om hem aan te zien, zoo overtrof hij hen
in de gelaten kracht der oogen, zoo machtig bloeide hij
boven zijn vonnis en zijn rechters uit. Hij scheen met
vreugd bereid te staan. En de boer, die dag aan dag zich
zweetend neergebukt had met het gezicht naar de zware
en broeiende aarde, verwonderde zich onuitsprekelijk
nu hij in het stralend aanschijn staarde van een mensch,
die zich boven den dood had gesteld.
De officier, achteloos een sigaret tusschen de dunne
lippen geklemd, gaf een teeken. Aan de andere zijde
van den kleiweg, tegenover het aardappelland, verrees
een bouwvallig schuurtje van een door den tijd gebeten
en vervreten roode steen. Daarheen leidden de toegeschoten soldaten hun gevangenen en plaatsten ze tegen
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den brokkeligen muur. De beide daglooners wachtten
gedwee in een stompzinnige berusting, de kin op de
Borst gezonken, hun knieen zakten door, hun vormloos
lichaam leek ineen te vallen, als gleden zij nu reeds in
de diepte neder van het eeuwig-duistere verloren-zijn.
Tusschen hen beiden stond als een aartsengel de onversaagde stedeling. Ook nu nog droeg hij het hoofd hoog,
ook nu nog waren het vlammen die de wind hem uit
de haren woei. De soldaten, aangetreden, schaarden
zich in een dubbele rij. Zij legden de geweren aan. Toen
bewoog de boer, die aldoor roerloos tusschen de populieren toegeschouwd had, zich in een breed gebaar, en
hij maakte, terwijl hij den geroepene in het nobel gelaat
zag, langzaam het teeken des kruises. Hun blikken ontmoetten elkander, en die gebonden koning glimlachte
den landman toe. Tegelijk knalden de schoten, en achter
klen kruitdamp vernevelden gever en groet.
Maar in dien glimlach werd een ziel door God gekust.
Want is het niet een belofte zoo oud als de wereld, dat
eens in ieder menschenleven deze kus gegeven wordt,
tot een keus voor het hart om te herkennen, te ontwaken,
en had het hemelsche besluit hier niet een bode gekozen,
die de zoete tijding over kwam brengen in de grootheid
zelve van zijn dood ?
Hoevelen er ook wezen mogen, die Gods liefdesblijk
zich van de lippen wisschen, om weer haastig den
sluimer te zoeken, niet alzoo de boer. De glimlach
schitterde in zijn binnenste, en juist misschien omdat
het daar zoo zuiver en volkomen nacht geweest was,
hield er nu de morgen intocht met zijn lichtverbijsteringen, vogelstemmen, witte bloemen en lentewind.
Zijn vingers beefden om het handvat van de spa waarop
hij leunde ; de ontroering die hij voelde was in waarheid onuitsprekelijk, want evenals het kind dat wordt
geboren begreep hij van de schoonheid, waarin hij was
wakker geworden, nog niets. Nauwelijks een seconde
verging in die omwerveling van glimlach, afgrijzen en
verblindende verrukkingen. De rook was opgetrokken,

DE BOODSCHAP.

5

en aan den voet van het muurtje lagen de lichamen
van de gevonnisten bloedend en bewegenloos. De soldaten liepen wild door elkander met de gezichten van
moordenaars. De luitenant, die koel en rustig was gebleven, wenkte den boer, en als deze naderbij was gekomen, beduidde hij hem in de taal der gebaren, dat hij
een kuil moest graven voor een graf. Zijn manschappen
wees hij een plaats aan waar de aarde rul was, zij teekenden een omtrek met hun bajonetten en woelden met
het puntige staal in den zanderigen grond, en daar begon de boer te delven. Het duurde lang eer hij gereed
kwam, hoe regelmatig hij ook werkte in een bedaarden
en krachtigen spoed. Het zweet droop tappelings langs
zijn leden, van vermoeidheid echter bemerkte hij niets.
Smartelijk, maar toch zoo innig, bleef hij voortdurend
aan dien glimlach denken, als ware hij een minnaar, die
werkelijk was gekust.
Het krijgsvolk had zich langs den berm van het landpad gelegerd, zij hadden hun pijpen aangestoken, en
riepen grappen over den hinkende, die strompelend over
de klonters struikelde, en niet opzag onder het spitten
van zijn spade, onbewogen door de dingen, als alleen een
boer kan zijn. Wat wisten zij van het heilige, dat hier
werd voltrokken, en waarbij hun geschater zoo vreemd
kionk als het krassen van een nachtuil onder een tintelende sterrelucht.
Stadig vorderde het graafwerk, de delver stond reeds
tot de heupen in den uitgeholden grond. Hijgend zwoegde
hij, de heete druppen gutsten hem in de oogen, en toch
scheen alles AA at hij ontwaarde niets dan reine ruimte,
louter gloed. Rekenschap gal hij zich niet van wat hem
geschiedde, hij was maar een landman en geen dichter,
namen wist hij geen enkele. Hij voelde zich slechts innig
en waarachtig aangedaan.
Vanuit de verte schalde een horensignaal. De soldaten
sprongen op van den wegberm. Ruwelijk duwden zij
den graver terzijde. Even bekroop hem de angst voor
het onverbiddelijke yolk, dat de landen met het geweld
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der verwoesting verbrijzelde, en dat hem als een worm
vertrappen kon, maar dan fluisterde het nieuw in hem
ontwaakte beloften van onkwetsbaarheid. De mannen
grepen de lijken achteloos onder de oksels en bij de
voeten, om ze haastig in den kuil te slingeren, doch die
naar den bruingelokten stedeling bukten, zagen zich
plotseling het werk uit de handen genomen, en het was
de boer die, den doode zorgvol en behoedzaam in de
armen tillend, hem zachtjes tusschen zijn beide gezellen
nedervleide, nadat hij de gebroken oogen, die hem in
hun laatsten glans God's boodschap brachten, broederlijk
had toegedrukt. Daarna bedekte hij de stoorlooze
slapers onder het gewillige zand. Als het graf gevuld was,
plette hij de aarde met het platte van zijn schop, en
streek er streelend met de vingers over, zooals hij gewoon
was, wanneer hij lets kostbaars gezaaid had, waarvan
hij gouden oogsten hoopte en een rijk gewin.
Onderwijl was de colonne in het gelid getreden, de
luitenant riep zijn bevelen, de maatval van de passen
bonkte op den bodem, en de blinde voltrekkers van
een raadslag, die machtiger was dan hun wapenen, verloren zich in een wolk van stof.
Toen de kreupele oprees van zijn arbeid, stond hij
alleen in den dalenden avond, welke zijn gebed boven de
eenzame velden sprak. En nadat hij een wijle over de
golvende akkers getuurd had, zuchtte hij diep. Niet
uit bangheid of uit lijfbezwaarnis maar voor de eerste
maal omdat zijn ziel naar adem zocht. Hij stapte over
den greppel, die het kleipad van zijn bouwland scheidde,
hij wierp zich den zak met patatters over den schouder,
en droeg zijn gereedschap mede in de hand. Groot en
donker liep hij op den oranjen hemel toe. Hij voelde zich
door moeheid gebroken, al hinkende ging hij gekromd
onder zijn last. Doch hij vergat het dien avond om zijn
lot te vervloeken, zooals hij dit anders dikwijls bij een
moeilijken huiskeer deed. Het was hem zoo vreemd
en afwezig te moede, ja, eigenlijk alsof zijn afgesloofde
lichaam zich aan hem openbaarde in een gelijkenis, alsof
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het zich voordeed als een verwaarloosde, verlaten woning,
waarvan op een dag in den zomer de deuren en vensters
werden ontsloten, opdat de zon en de geur van de bloemen binnen zouden komen, om het er frisch en feestelijk
to maken voor een onbekenden, maar met smart verbeiden koninklijken gast. Niet dat hij dit beeld met de
gedachten kon grijpen, maar als een ontroering leefde
het rein in hem. En hoe dieper hij zich verloor in de door
het westerrood beroosde velden, hoe eindeloozer en
stralender het in hemzelven werd. Totdat zijn geluk hem
eindelijk zoo in het hart lag, als een donkere, omgeploegde akker, waardoor een zaaier langzaam voortschreidt, in een breed gebaar de korrels strooiende.
Toch was hij er zich niet bewust van dat hij over
andere dingen peinsde, dan over een graf dat hij had
gegraven, over de vijandelijke soldaten, en over de drie
rampzalige gefusilleerden, van wie niemand kon vertellen wat hun misdrijf was geweest.
Als hij een eindweegs had geloopen, veranderde het
landschap van aard : het bouwland maakte plaats voor
groene werden. Het pad, dat hij ingeslagen had, eindigde
bij een door den hemelbrand overgloeid watertje, aan
welks overzijde een open ophaalbrug omhoog rees. De
boer greep een lange lat, die in het gras lag, en met den
haak, die aan het uiteind was bevestigd, trok hij het
aan zijn kettingen. rammelende plankier naar beneden.
Dan trad hij over het wiegelende vloertje, dat de wijde
velden met de kleine wereld der hoeve verbond.
Het was een thuiskomst als iederen avond ; op het erf
bleek de arbeid beeindigd, de roerige kippers waren op
stok gegaan en de hooge hooimijt geurde als een walmend wierookvat. 00k, zooals hij dit gewoon was, sprong
de hond vanachter de stalling tevoorschijn, en liep kwispelstaartend op zijn meester toe. Hij deed het aarzelend,
en in zijn nederige naderen blijkbaar tot een overhaaste
vlucht gereed. Want geleerd door de ervaring wist hij,
dat het antwoord van een vermoeid man zelfs op de
trouwhartigste der begroetingen in schoppen en ver-
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wenschingen bestaat. Maar toch kon hij het niet laten
om zijn betoon van eerbied en vriendschap telkens weer
te brengen, wanneer hij den bekenden dubbeltred van
den kreupele over het bruggetje en dan over de plaats
hoorde gaan. Deemoedig wachtte hij op een bestraffing
en werkelijk krampte zijn baas de lust om zeer te doers
en te treffen in het arme, afgematte lichaam. Een koelte
streek hem door de haren, het scheen of een hand hem
terughield, een droomerige aanraking, die zoo licht als
de lucht was, en waar hij toch niet anders dan aan gehoorzamen kon. Geleidelijk ging het en zonder kampstrijd en toch was dit het eerste teeken van dien twist
tusschen den mensch en zichzelven, dat het groote treur
spel van het levee is. Hij boog zich naar het dier en
streelde het over zijn zachte krulvacht, terwiji hij een
woord van kameraadschap mompelde. De hond kromde
zich, kreunde van vreugde, en terwifi de boer hem.
koozend op de zijden klopte, en het beest dan weer bescheid gaf in een korten, blij den blaf, leek het of alles
wat er dien middag aan wonderers gebeurd was, hoe
ver het ook buiten het begrip lag van denken en namen,
in dit onbewuste gesprek der gehechtheid volkomen
uitgezegd werd en begrepen. Eindelijk, op een wenk
van den meester, scheidden de makkers, hoewel de naar
zijn hok verwezene bij zijn aftocht gedurig omkeek,
en het vaantje van zijn staartpluim, blêef wapperen, als
kwam nog lang het slot niet van dit onverhoopte feest.
De man ging naar binnen, nadat hij zijn zak en zijn
gereedschap neergelegd had en zijn klompen had nitgedaan. Ook de kamer vond hij weer zooals hij die 's morgens had verlaten, de stoelen schikten zich rond de
geboende tafel, de hangklok tikte, en uit de bedstee in
de slaap-alkoof waarvan de deuren openstonden, klonk
het steunen en hoesten niet anders dan hij het in den
ochtend had gehoord. Alleen, nu vloeide de warme schaduw van den avond door de vensters, en nu was er een
dag voltrokken, die den kus gebracht had der ontwaking,
en die, zooals van de wijze maagden verhaald wordt,
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hem bereid had gevonden, toen hij oprees uit den sluimer, en voor de bruiloft gereed. Hij nam het glas van de
lamp of en stak de oliepit aan, waarbij hij de kap zoo
richtte en hij verwonderde zich er over terwijl hij dit
deed — dat de lichtschijn niet hinderend over de bedstee zou vallen. Daarna hinkte hij naar het aangrenzende
vertrek. En toen hij de uitgeteerde gedaante van zijn
vrouw half opgericht in de kussens zag zitten, en toen
hij haar bleeke en magere gezicht zag, met de diepe, vale
schaduwen doorgroefd, werd het hem te moede of zijn
wonderlijke tocht hem weer naar een kruispunt gevoerd
had, en de stilte plechtig op zijn keuze wachtte. De
beslissing viel dadelijk, want de mond, dien God gekust
had, en de handen, die de aarde over het graf hadden
gladgespreid, weigerden om zich tot de oude gebruiken
te leenen, en in plaats dat hij de vuisten balde en een
groet gromde, vol van een verborgen minachting en een
bedekt verwijt, streelde hij haar in deernis over de haren,
terwijl hij : „moeder, hoe is het nu ?" vroeg. De vrouw
wendde zich met een ruk om zoodat het bloed haar
wangen kleurde, en zij keek haar man aan in een ademlooze verwondering, alsof het een vreemdeling was die
gesproken had. Dan herkende zij den nieuwen gast,
naar wiens eindelijken inkomst zij in de lichtste, helderziende uren van haar ziekte zoo vurig verlangd had ; en
stralend van het geluk dat haar te beurt viel, verwelkomde zij hem met een glimlach. En dit was voor den
ontwakenden slaper de tweede heiliging door dien weerschijn des harten, waaruit . de sage zegt, dat God de
wereld schlep.
De boer schoof een stoel aan en zette zich naast haar,
meer nog om haar te toonen, dat zij over zijn tijd kon
beschikken, dan uit behoefte aan rust. Hij sprak over
haar beterschap in een ernstig vertrouwen. En onder
zijn woorden werd hem de werkelijkheid duidelijk, dat
hier geen vijand neerlag, die hem om zijn jonkheid en
zijn goud bedroog, dock eenvoudig een lastdragend
vrouwtje, dat onder haar juk bezweken was. Hij dacht
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aan de kinderen, die zij in haar zwakte gebaard had en
verloren had, hij dacht aan het proper bewind, dat zij
over de hoeve gevoerd had, zorgend, zwoegend en rekenend, totdat zij midden in de worsteling van haar arbeid
als een dapper krijgsman met de wapenen in de hand
gevallen was. Zoodat zij nu hier door het witte linnen
toegedekt leek, tegelijk als een held en een afgemat moedertje, van wie het geen wonder was, wanneer men voor
haar zoowel eerbied als medelij koesterde.
Rustig praatte hij door, en hoewel dof uitdreunende
kanonschoten de ruiten deden trillen, vertelde hij toch
niets van wat hem overkomen was. Hij wilde nu slechts
bloemetjes schenken van vreugdige dingen, zooals zieken
die zich zoo gaarne tusschen de klamme vingers zien
gelegd. Maar de ondertoon van alles wat hij zeide, zong
van het wonder, van zijn geslagen staan tusschen de
ritselende boomen en van de boodschap, die de stervende
hem in zijn glimlach had gebracht. En de zieke, met
heur zeer fijne gehoor, dat zij aan haar vrouw-zijn en
het altijd naar de stilte liggen luisteren dankte, scheen
dat diepe, onbestemde zingen to verstaan. Het vleugje
rood op haar wangen werd donkerder, en tastend hief
zij heur arm boven dek, en als zij dan tezamen met de
handen in elkander zaten, leek dat op jaren geleden, toen
zij als verliefden onder een lindekruin fluisterden, en
toch was dit zich vinden beter, sterker en, zooals dit
wel van een schoone en koninklijke woning gezegd wordt,
voor de eeuwigheid gebouwd.
Zoo bleven zij tot het tijd werd voor het maal. De
boer ging naar het voorhuis en waschte zich. Het frissche
water stroomde hem over de handen, hij luisterde naar
het geklater, de reine koelte deed hem droomen, zijn
gelaat stond kalm en vredig en van alle haast en bezorgdheid ontdaan. En als hij zich dan aan den disch zette,
leefde ook hier in den rustigen ernst, waarmede hij aanschoof, zijn gebed sprak en het kruis sloeg, dat andere,
dat nauwelijks benoembare, dat zijn wezen aanraakte
als een lichte tocht de kaarsvlam, en het boog. Van zijn
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dienstbaren had de ongunst der tijden hem er slechts
twee gelaten, en die zaten met hem aan. Het waren de
melkmeid, een blozende, bloeiende deerne, en het koeherdertje, een kleine, fluksche knaap. Er werd weinig
gesproken, de meester had zoo lets wonderlijks over
zich dien middag, wat het gekout als met den vinger op
de lippen te zwijgen gebood. Ze aten tezamen uit den
gemeenschappelijken schotel, de beide jongere menschen
gehaast en met graagte, de hoer in den kalmen eenvoud,
die soms bij de geringen gezien wordt, die bijna als
plechtigheid aandoet, en een stille dank lijkt voor de
vervulling van het : geef ons heden ons dagelijksch brood.
Op een afzonderlijk bord had de man de beste beten
uitgezocht en toebereid. Dit bracht hij voorzichtig naar
de ziekekamer, waar de vrouw het hoofd omwendde
in de kussens, hem toeknikte met altijd nog den blos
op haar wangen, en dadelijk van de spijzen proefde, om
snel een antwoord te hebben op de vraag van een verwachtingsvol gezicht. Onderwiji zaten de dienstmeid
en het herdertje druk te fluisteren over de dreigende
berichten, en als de weerklank der doffe ontploffingen
aan de venstertjes rinkelde, staken zij waarschuwend
een bevenden vinger op.
Na den maaltijd nam de boer de brandende lantaren
in het voorhuis van zijn ketting, en opende de buitendeur.
De hooiberg geurde hem tegen, de lichtgloed zweefde
over den donkeren grond van het erf, en boven hem
schitterde de hemel van een zomersch sterrenvuur. In
de stal gekomen, hing hij de lamp aan een haak op ; de
glanskreis spreidde zich uit over de zachte, gouden dingen,
die het leger en het huisraad van de runderen zijn. Het
vee bleek dien avond onrustig te wezen, omdat het gewoon
was 's nachts op de weide te blijven, terwijl het nu uit
vrees voor den vijand naar de hoeve was gebracht. Hun
meester schudde het hooi op, vulde hun ruiven, en zich
bedenkend hoe hij ze misschien spoedig verliezen zou,
klopte hij elk der dieren op de hoekige schonken, streek
ze door het kroezende haar tusschen de horens, en liet
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zijn arm een wijle leunen tegen hun krachtigen hals.
De koeien keerden den kop om, en keken hun bezoeker
met de groote oogen aan. Bij de paarden, die hem brieschend begroetten, vertoefde hij langer en sprak tot hen
als tot vrienden met wie men bijeen is den nacht voor
de recs. Toen hij weer in de koelte en onder de sterrelucht
stond, was hij vervuld van ontroering, het leek hem of
hij vroeger vele jaren had geslapen, en niemand gekend
en bemind had, en of hij nu temidden van zijn goede
dieren, was onttooverd en ontwaakt.
Hij bukte zich en liet het licht van zijn lantaren in
een warreligen rommelhoek vallen, waar hij de afbraak
had geborgen van een ouden geitenstal. Zorgvuldig
zocht hij twee der gaafste planken die de dikte en de
breedte hadden die hij wenschte en ongelijk van grootte
waren. Dan ging hij weer het huffs in, hing de lantaren
aan zijn ketting, stak in de kamer de lamp aan, en legde
de latten behoedzaam en geruischloos op de tafel bij
elkaar. Rustig klonk de adem van een slapende nit de
bedstee. De boer nam beurtelings een der stukken tus
schen de knieen en sneed ze tot den vorm, dien hij zich
had voorgesteld. Zeker omdat het zoo stil was en hij
daar straks onder de sterren gepeinsd had, moest hij
voortdurend aan de eenzame plek denken, waar hij het
graf had gegraven, en waarvan hij de gewijdheid zoo
gaarne door een simpel teeken eeren zou. Hij kerfde zich
diep in den vinger, dock daar bekommerde hij zich niet
om. Juist had hij de planken tot een kruis ineengevoegd.
Een droppel bloed viel op het hout. Hij wist dat dit
bloed en zijn arbeid hem door niemand zouden worden
betaald, maar hij verheugde zich over de heilige nutteloosheid van het verrichte. Zachtjes nog steeds om de
sluimerende, haalde hij de noodige dingen voor het verfwerk uit een breede eiken kast. Toen hij het ruwe kruis
had zwartgeschilderd, doopte hij zijn penseel in het
helderste wit, en met gefronste brauwen spande hij
zijn gedachten in om, een passend opschrift to vinden,
totdat hij het eerste woord gereed had : „Piiez." Maar
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op het verdere kon zijn ongeleerde brein zich niet hezinnen, en met den kwast, dien hij voor het zwart gebruikt had, streek hij over de vijf blinkende letters heen.
Toch scheen hij tevreden tenslotte over wat hij gemaakt
had ; hij was een kind geweest bij zijn arbeid, en in een
zachten glimlach zette hij zijn grove werkstuk, dat
even ongekunsteld was als zijn liefde, schuin, opdat
het daar zou drogen, aan den wand.
De hangklok sloeg. Hij luisterde, maar het ademen
van den sluimer duurde regelmatig voort. Hij draaide
de lamp neer en blies haar uit. Toen hij de krakende
trap opklom in het duister, voelde hij een onbestemden
weemoed, dat dit nu het einde was van dezen milden
avond, waarop zijn ziel zoo vredig bezit had genomen
van zijn wezen, zonder schokken, zonder weerstand, en
over al zijn handelingen stillend heengevloeid was, als
olie die over de golven wordt uitgestort. En in een vage
beklemming vreesde hij, dat hij nog rekenschap zou
moeten geven, en dat men hem op zou roepen uit die
rust. In het kleine slaapvertrek gleed een ijle, bleeke
manestraal door het gordijnloos venster, doch de oliepit,
die werd ontstoken, overwon zijn witte en bedeesde licht.
Langzaam kleedde de boer zich uit, zijn mijmerend
gezicht boog zich niet neer naar de dingen, het scheen
eerder gekeerd naar de onwerkelijkheid der droomen,
naar het domein van den slaap. Zooals hij dit gewoon
was, knielde hij, nadat hij zijn kleederen afgelegd had,
neer. Hij wilde de geijkte woorden gaan spreken, maar
wat wakker gekust was in hem en nog geen stem had
kunnen vinden, heel dien dag geen enkele hoorbare
uiting voor zijn jubelende geboortevreugde, stortte zich
op die edele kracht, die het gebed is, en maakte zich er
'wester van. En de eenvoudige taal van den landman
ging stroomen en bloeien, gelijk de wateren en de weiden,
wanneer het lente wordt. Hij bad voor de vermoorden,
zijn eigen verdooldheid klaagde hij aan en riep om vergeving, en eindelijk smeekte hij den machtigen heelmeester om genezing voor een zieke vrouw. Dit vroeg
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hij zoo innig en brandend, dat die zucht uit den grand

van het verborgene scheen op te bronnen, in de onstuimigheid, die wonderen mogelijk doet zijn.
In zijn bed, nadat hij het lampje had uitgedaan,
schaamde hij zich, en poogde zich te herwinnen, maar
het was hem te moede, of een hand op zijn hart lag,
en onder dien druk, die benauwde en tevens zoo teer
was, sluimerde hij verwonderd in.
Na een wijle schrikte hij wakker door een gerucht op
zijn kamer. De maan scheen nu vol door het venster,
zoodat de gestalte, die tegen den deurpost leunde, duidelijk zichtbaar was. Dadelijk begreep hij wie hem in den
slaap gestoord had. Zoovele nachten immers had zijn
dienstmaagd aan zijn zij de gelegen, en wie dorst dit
zonde te noemen, waar het bloed, dat jong was, gloeide
en de mond, die het te ruste had moeten kussen, dor was
gemaakt. De stille gedaante kwam een schrede nader,
en stond nu geheel in den sneeuwwitten schijn. Alleen
heur haarvlecht hing donker langs heur hals en over
haar boezem, maar verder was alles blank aan haar.
De roode begeerte jachtte den boer door het lichaam,
doch toen hij haar tot zich wilde wenken, verbood zijn
ziel hem dit. Heftig verzette de beleedigde lust zich, en
in die korte seconden dat de liefelijke verschijning in de
aarzeling van haar verwachting als een beeld der innigste
verlokking in het maanlicht bloeide, werd de verwoede
kampstrijd tusschen twee machten beslecht. De ziel
bleef de sterkste, zij was nog zoo jeugdig en juist wakker
geroepen, en zij beschikte over felle wapenen. Zij liet
een glimlach lichten, en zij kuste met den kus van God.
En toen zij, in een laatste list en hinderlaag, de herinnering wekte aan een eersten, flauwen blos op vermagerde
wangen, en hoe zorgend er naar een ademhaling werd
geluisterd, die niet gestoord mocht zijn, richtte hij zich
op van de peluw en wees de dienstmaagd uit. Doch in
de vreugde van de zegepraal wilde het hart nog meer verrichten. Eer de stille gestalte over den drempel was getreden, werd zij terugbevolen, de hoer opende een ge-
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heime lade in den wand van zijn bedstee, greep er een
wichtigen buidel uit, en terwijl hij dien het meisje in
de handen legde, zeide hij haar dat zij de hoeve moest
verlaten hebben, voor het weer avond zou zijn. Helder
tinkte het geld, het licht deed het blinken, en terwij1
de verdrevene ruggelings, langzaam, terugweek, hoorde
de man haar in verrukking mompelen : „goud heeft
hij gegeven, louter goud."
Toen de deur in het slot was gevallen, zat de boer nog
roerloos en recht opgericht te luisteren. De vervoering
was van hem geweken, plotseling, gelijk een windvlaag,
door het loover bruisende, verstoven is. Hij staarde in
wat hij bestaan had als in een een laaienden brand, dien
hij met eigen hand had aangestoken en die zijn huis
vernietigde. In godsnaam wat had hem bezeten ? Was
hij niet de roover van zichzelf geweest ? Om het liefste
bedrogen, betooverd, dat was hij. Of hurkte de waanzin
arglistig in een hoek van de kamer en loerde op hem ?
Met opengesperde oogen trachtte hij het duister te doorgronden, totdat de schaduwen als geesten wemelden.
Dan maakte zich een zinnelooze woede van hem meester ;
in zijn benauwdheid rukte hij zijn hemdkraag los, en
waar de vingers in hun greep zijn hals aanraakten, drukte
hij ze worgend saam. Zijn adem stokte, zijn hartklop
druischte, moordenaar, randde hij het eigen leven aan.
Totdat hij neerzonk als over een lichtenden blik, een
stem had gesproken : ben ik daarvoor een bode geweest,
ben ik daarvoor gestorven, en alsof hij hem met de handen
aan kon raken, zag hij den doode, die hem Gods kus
gebracht had, bij den muur ter aarde liggen, badende
in het geofferde bloed. Hier werd hij rustig van en eindeloos ernstig. In volkomen overgave wachtte hij den
slaap. En spoedig heerschte de vredigheid van den
sluimer in het vertrekje, terwiji de maanglans op den
vloer blonk, in den vorm van het dakraam, met in het
midden de schaduw van het vensterkruis.
Den volgenden ochtend ontwaakte de slaper op het
uur waarop hij dit gewoon was, en dadelijk en met vreugde
rees hij op. Bij het aankleeden en het zich reinigen voelde
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hij in al zijn gebaren zich zoo blijde gehoorzamend, als
een bloeitak, dien de wind beweegt. Hij stootte het
venster open, de zon bleek nauwelijks opgekomen, newel
kleurde over de velden, het raamkozijn was koel en nat
van dauw. Hanen kraaiden allerwegen hun saluut uit
aan den morgen, en in de linde voor de hoeve zong een
vogeltje. De boer zag de schoonheid der wereld, en zij
ontroerde hem. Vanzelve begon hij weer uit zijn volheid
te smeeken, te fluisteren en het werd als gisteren, na de
zelfbeschuldiging van het bedreven onrecht, een verzuchting voor een lijdende vrouw.
In dien aanroep vond hij zich onverwachts gestoord. Een
dof geraas werd in de verte hoorbaar, en bij de kromming
van het pad verscheen een drom soldaten in hun stoffig
grauwe uniformen, de helmen verhuld. Zij zwenkten
de hofstee binnen, de bajonetten schitterden, sabels
rinkelden en in dezelfde vreemde, harde taal, waarin
gisteren de vreeselijke bevelen werden gegeven, klonk
een verward geschreeuw. Beangst week . de boer van
het venster, doch voor hij halverwege in de kamer was
gekomen, herinnerde hij zich in een gelukkige verlichting
zijn gebed en vervolgde het. En zoo opende hij de deur,
terwijl zijn lippen prevelden en dan schrikte hij met
den zoetsten schrik. Want op het kleine portaal tusschen
de trap en den drempel stond zijn vrouw en zag hem
aan. Zij droeg haar beste, feestelijke kleederen, en den
teeder-witten kanten hoofdtooi had zij aangedaan. Zij
had moeite om zich slank en recht te houden, maar op
haar wangen bloeide het zachte rood. Stil om het wonder
namen ze elkaar bij de handen, en daalden, terwijl de
kolfslagen tegen de stalpoort beukten, stap voor stap
de treden af. Langzaam gingen zij, hij met zijn kreupelpas en zij met haar zwakte, maar klaar van oogopslag
en in een kalme statigheid, zooals zij ook verder door
hun leven zouden gaan, zooals zij eindelijk den dood
zouden ontmoeten, zooals zij den bode zouden wederzien en danken, en met gevouwen vleugelen voor hem,
die den kus had gezonden, in onschuld zouden staan.

DE REVOLUTIE EN DE BOLSJEWIKI1)
DOOR

T. G. MASSARYK.

De Russische bolsjewiki zijn voor een revolutie onder
alle omstandigheden ; de socialisten van het westen en
in het bijzonder de sociaal-democraten kanten zich tegen
het Russische revolutionisme. Daarom vallen de bolsjewiki de sociaal-democraten zeer heftig aan wegens hun
zoogenaamd reformisme, omdat de sociaal-democraten
niet de noodzakelijkheid en de rechtvaardigheid van de
gewapende revolutie erkennen en geen revolutie op touw
zetten. Lenin zelf en Radek niet minder wijden vooral
hunne opmerkzaamheid aan Kautsky en vereeren hem
met hunne vijandschap. Naast Kautsky en Bernstein
zijn op den bolsjewistischen index bijna alle op den voorgrond tredende en socialistische leiders der geheele wereld
verschenen, niet slechts de Russen, zooals Plechanow
en Martow, maar ook Otto Bauer, Friedrich Adler,
Hilferding, Ledebour en anderen, om van Scheidemann
1) Inzicht te krijgen in den waren aard van het Bolsjewisme is
voor ons West-Europeanen buitengemeen moeilijk. Gelijk men weet,
geldt de tegenwoordige president der Tsecho-Slowakische republiek,
vroeger hoogleeraar te Praag, als een der beste kenners van het Russische
yolk. Het verheugt onze redactie daarom onzen lezers enkele opmerkingen van zijn hand over dit zoo gewichtige onderwerp te kunnen
RED. 0. E.
aanbieden.
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maar te zwijgen ; van de Franschen vindt men er Longuet,
van de Engelschen de geheele arbeiderspartij en natuurlijk de Fabians, van de Italianen Turati, van de Amerikanen Hill:iuit ; feitelijk wordt er niemand uitgezonderd.
Lenin vervloekt hen alien als opportunisten en sociale
chauvinisten, beschuldigt hen van vervalsching van de
leer van Marx en verwijt hen, dat zij uit het revolutionisme
van Marx een burgerlijk reformisme gemaakt hebben.
I)ikwijls ook verwijt hij hun angst en persoonlijke lafheid, terwij1 er mannen onder hen zijn, die hun eigen
leven op het spel hebben gezet om het tsarisme te bestrijden en die jaren in de gevangenis of in Siberie hebben
doorgebracht.
Het ig waar, dat Marx en Engels geloofden, dat de
definitieve revolutie en de ineenstorting van het kapitalisme zoo vroeg mogelijk moesten komen. In het communistische manifest hebben zij verklaard, dat Duitschland onmiddellijk voor eene burgerlijke revolutie stond,
welke onmiddellijk door eene proletarische revolutie
gevolgd zou worden. Dergelijke profetieen zijn ook later
geuit, maar beiden vergisten zich in hunne beschouwing
van den wereldtoestand en daarom hebben zij eenige
malen de proletarische revolutie naar een later tijdperk
verschoven, totdat zij ten slotte hunne opvatting te
dezen opzichte geheel lieten varen. Met steeds grooter
beslistheid gaven Marx en Engels het denkbeeld van
de revolutie op en Engels liet in het jaar 1895, kort
voor zijn dood, aan het Duitsche proletariaat, als kort
begrip van zijne politieke wijsheid, den raad na, het
denkbeeld van de gewapende revolutie als eenig en
zekerst middel op te geven, om daarvoor in de plaats
een zoo intensief mogelijken strijd met het stembiljet
te voeren, oin onder de kiezers en in het parlement de
meerderheid te verwerven en daardoor de tijdelijke dictatuur van het proletariaat door te zetten.
VOOr het jaar 1848 en in den tijd van de revolutie was
Engels een radicaal, die zich een roes had gedronken
aan de idealen van eene revolutie tegen het Pruisische,
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Duitsche, Oostenrijksche en Russische absolutisme. Deze
revolutie-idealen waren zeer abstract en liepen dood
in het streven naar de politieke vrijheid in haar meest
concreten vorm, de republiek. In den eersten tijd na
1848 spreekt Engels nog zeer onduidelijk over revolutie
en blijkbaar wist hij het begrip wetenschappelijk nog
niet te analyseeren. Zoo is b.v. zijn brief aan Marx uit
het jaar 1851 bekend, waarin hij de revolutie als een
natuurverschijnsel kenschetst, dat afhankelijk is van
physische wetten. In dezen brief vindt men definities
als : „de materieele kracht der noodzakelijkheid" en
dergelijke uitdrukkingen, die het gebrek aan sociologische en wetenschappelijke analyse bewijzen. Later
hielden Engels en Marx zich met groote nauwgezetheid
bezig met het vraagstuk der revolutie, wat blijkt uit
verscheidene artikelen en kleine geschriften, die zij aan
deze kwestie gewijd hebben. De Parijsche commune
gaf nieuwe aanleiding tot analyse en tot het maken van
vergelijkingen tusschen de verschillende revoluties. Ook
was de sociaal-democraatische partij reeds georganiseerd
en Marx en Engels hielden zich bezig met de wetenschappelijke analyse van sociale en wetenschappelijke vraagstukken. Het begrip van het wetenschappelijk socialisme
consolideerde zich. Met steeds grooter beslistheid maakten
Engels en Marx het socialisme los van de verschillende
vormen en graden van het anarchisme ; bovendien namen
zij er het begrip der evolutie in op, welk begrip door het
darwinisme en het revolutionisme verder uitgewerkt
werd.
Engels ontwikkelde zich met Marx. In het jaar 1883
sprak hij zich in een brief aan Bernstein er duidelijk over
nit, dat de socialisten de burgerlijke republiek konden
en moesten afwachten. Daardoor werd het evolutionistische standpunt duidelijk uitgedrukt. In de inleiding
tot de vijfde druk van het communistische manifest
schreef Engels reeds in het jaar 1890 de zoo dikwijls
aangehaalde woorden : „Voor de definitieve zegepraal
der in het manifest neergelegde beginselen vertrouwde
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Marx enkel en alleen op de verstands-evolutie der arbeidersklasse, welke noodzakelijkerwijze moest plaats vinden door de verbinding van daad en debat." En in zijne
critiek op het Erfurter program (dat in 1891 werd aangenomen) leerde hij, dat in de landen, waar het yolk volkomen vertegenwoordigd is en in het parlement de meerderheid heeft zooals in Engeland, Amerika en Frankrijk — het oude regime rustig in het nieuwe kan overgaan. In overeenstemming daarmede verklaarde hij de
republiek voor een specialen vorm van de dictatuur
van het proletariaat. Het is duidelijk, dat Engels woordelijk de uitspraken van Marx herhaalt, totdat hij in 1895,
in de voorrede van Marx' „Klassenstrijd in Frankrijk
van 1848-1850" eene definitieve analyse van de revolutie gaf en zich voor de parlementaire taktiek verklaarde.
Ook Marx was in het jaar 1848 en in den tijd der reactie
nd de revolutie een revolutionnair romanticus, voor
zoover hij niet socialist geworden was. Toen hij zooveel
gewerkt had, dat hij tot het wetenschappelijk socialism,e
gekomen was, beoordeelde hij de revolutie anders dan
in den tijd van 1848 en in het eerste deel van zijn werk
,,Das Kapital". Dat is het onderscheid tusschen het
eerste deel van Das Kapital en de latere deelen. De bolsjewiki handelen wetenschappelijk niet juist, als zij zich
steeds op Marx' eerste periode willen beroepen. In de
periode van zijne politieke en wetenschappelijke rijpheid
achtte Marx het zeer wel mogelijk, dat, tenminste in
verschillende landen, zooals Engeland, Amerika en Nederland, de sociale omwenteling langs vreedzamen weg,
zonder revolutie, zou kunnen plaats hebben. Dat heeft
Marx uitdrukkelijk in 1872 in eene te Amsterdam gehouden rede verzekerd ; men merke daarbij wel op, dat dit
was O. de Parijsche commune. Wegens de belangrijkheid
verdient het aanbeveling deze passage woordelijk aan
te halen : „De dag moet komen, dat de arbeider de politieke macht in handen heeft, om de nieuwe organisatie
van den arbeid te grondvesten. Hij moet de oude politiek
waardoor de oude instellingen worden gehandhaafd,
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omver werpen, als hij niet, zooals de eerste Christenen,
die dit verzuimd en veracht hebben, afstand wil doer
van het rijk van deze wereld. Maar wij hebben niet beweerd, dat de wegen, welke tot dit doel voeren, overal
dezelfde moeten zijn. Wij weten, dat men rekening moet
houden met de instellingen, de zeden en den oorsprong
van verschillende volken en wij loochenen niet, dat er
landen zijn, zooals Amerika, Engeland en — als ik uwe
instellingen beter kende, zou ik er misschien aan toe
voegen Nederland — waar de arbeiders langs vreedzamen
weg hun doel kunnen bereiken. Maar dit is niet in alle
landen het geval."
En Engels heeft, zooals reeds gezegd, verklaard, dat
ook in Duitschland de revolutie niet noodzakelijk- is.
Uit het voorgaande volgt, dat de bolsjewiki zich volkomen ten onrechte beroepen op Marx en Engels ten
gunste van hun revolutionisme ; beiden hebben in de
socialistische en wetenschappelijke periode van hunne
ontwikkeling de gedachte der revolutie opgegeven. De
wijze, waarop de bolsjewiki de opvattingen van Marx
en Engels ontwijken en doodzwijgen, is zelfs onwaardig
en het is een bewijs, dat zij feitelijk niet in staat zijn de
politiek wetenschappelijk te beschouwen. Marx en Engels
beschouwen de gewapende revolutie hoogstens als een
hulpmiddel om het kapitalisme door iets anders te vervangen, daar zich de hoofdfactoren voor een nieuw
regime reeds door de economische revolutie in het oude
stelsel ontwikkeld hebben. Deze innerlijke revolutie,
welke door de economische ontwikkeling veroorzaakt
wordt, achten Marx en Engels de voornaamste en meest
beslissende : Daarnaast verwachten zij, zooals reeds
gezegd, de beslissende hervorming van de wereldorde
van de ontwikkeling en beschaving der arbeidersklasse.
Lenin beschouwt de gewapende revolutie als hoofdzaak
en als een scheppend middel, dat in het half-kapitalistische en eigenlijk niet-kapitalistische en onbeschaafde
Rusland het communistische regime definitief moet
invoeren. Marx en Engels namen een wetenschappelijk
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standpunt, een standpunt van evolutie in. De gedachten
gang der Russische bolsjewiki is echter niet die van evolutie ; zij is absoluut en onwetenschappelijk. Het is volkomen duidelijk, waarom het gaat. De revolutie als
protest, als straf, als bangmakerij is niet voldoende. De
revolutie moet opbouwend, scheppend zijn ; zij m,oet
het oude bestuur door een nieuw vervangen. Eene dergelijke revolutie moet niet door geweld van wapenen tot
stand komen, maar zij moet worden voorbereid door
ontwikkeling en beschaving van de massa en van de
leiders, die opgewassen moeten zijn tegen hun nieuwe
taak.
De bolsjewiki ijveren voor de revolutie der oude, nietcultureele, tijden van het absolutisme, waarin het geweld
slechts natuurlijk was. Marx en Engels zijn tot het ideaal
van eene revolutie gekom,en, dat in overeenstemming is
met het nieuwe tijdperk der beschaving en dat een bestuur verzekert.
Lenin verwacht eene definitieve ineenstorting van het
kapitalisme in de geheele wereld, maar daarin vergist
hij zich ook. Zijne geheele opvatting van de ontwikkeling
der menschheid en van de afzonderlijke naties is utopistisch en zijne filosofie der geschiedenis berust op eene
dwaling. Lenin en de zijnen profeteeren den dag der
definitieve ineenstorting in Europa maar zij hebben het
telkens mis. Geleidelijk verlengen zij den termijn van de
verwachte „krach" maar nog steeds verwijzen zij hunne
geloovige aanhangers en ook zich zelf naar een tijdstip
in de toekomst. Het kan niet worden ontkend, dat Lenin
ook dikwijls zeer realistisch spreekt. In zijne polemiek
met de communistische radicalen waarschuwt hij dat
men de politieke m,acht niet in handen moet nemen, zoolang het proletariaat bij zijn strijd een bepaalden trap
nog niet bereikt heeft, een trap, die in verschillende
landen en onder verschillende omstandigheden, ook
overal verschillend moet zijn. Hij zegt : „Om juist to
kunnen vaststellen, welke deze trap is moet men zich
verlaten op denkende, beproefde, ervarene leiders, van
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het proletariaat in de verschillende landen. Aan de taktiek
moet een nuchtere, streng objectieve taxatie van alle
lagen der maatschappij in den betrokken staat (met
maatstaf voor de geheele wereld) ten grondslag liggen ;
er moet rekening gehouden worden met de naburige
staten en met ervaringen, welke zijn opgedaan bij revolutionnaire hewegingen.
De bolsjewiki vervallen in revolutionnair romantisme
en mystiek. De revolutie is voor hen eene openbaring.
Voor de meerderheid der bolsjewiki is de revolutie een
fetisch in den waren zin des woords. Dat vleit hun intellectueele en moreele onontwikkeldheid. De revolutie
wordt voor hen doel : zij zijn niet in staat administratief
Le arbeiden en zij verlangen naar zoogenaamde „groote
daden", eventueel ook naar groote gebaren en woorden.
Vandaar hun voortdurende strijd met de contra-revolutie,
hoe willekeurig deze ook gedefinieerd wordt. De bolsjewild zijn Russell en Lenin beweert steeds van de Russen dat
zij niet kunnen arbeiden, zooals de- naties van het westen.
Daarin heeft Lenin weer gelijk dan hij zelf misschien
verm,oedt. De Russen staan nog op het oude aristocratische standpunt, dat arbeid en vreugde aan den arbeid
niet weet to waardeeren. De bolsjewiki vertegenwoordigen
in optima forma deze primitieve periode van beschaving, die ook niet terugdeinst voor geweldpleging. Vandaar de tegenstelling tusschen het program van Marx
en Engels en de bolsjewistische werkelijkheid.
De bolsjewiki zijn als emigratiepartij opgegroeid. Zij
werkten op onwettige wijze, in het verborgen, met de
methoden der oude geheime genootschappen. In deze
traditie der Russische revolutie, welke in haar karakter
niet anders dan terroristisch en anarchistisch is, zijn zij
opgegroeid en zij kunnen zich van deze traditie niet
losmaken. Vandaar het gebrek aan een bolsjewistisch
bestuur of beter gezegd het geimproviseerde bestuur,
het bestuursdilettantisme ; vandaar ook het gebrek
aan samenhang en consequentie. En Radek beveelt nog
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steeds de socialisten in westelijk Europa de vorming
van onwettige geheime genootschappen aan. Daarin
ligt het onderscheid tusschen Europa en Rusland. De
Europeesche socialisten zijn reeds veel positiever. Zij
kunnen rustig arbeiden en scheppen. Daarom beoordeelen zij de revolutie realistischer, zonder mystiek en
zonder romantiek.
Uit Europeesch oogpunt beschouwd was de bolsjewistische gewapende revolutie in het geheel niet noodig.
Zoodra het tsarisme viel en de socialistische, liberale
regeering ontstond, zoodra de constituante, door 36
millioen kiezers gekozen, eene socialistische meerderheid had (van de 703 afgevaardigden waren 639 sociaaldemocraten) konden de bolsjewiki als minderheid te
vreden zijn met den parlementairen bestuurs- en ontwikkelingsarbeid. Zij konden eene parlementaire oppositie organiseeren. Het is waar, dat de regeering van
Kerensky fouten gemaakt heeft. Maar deze fouten geven
Lenin niet het recht nieuwe fouten te begaan. (Duizenden
fouten, heeft Radek toegegeven). Maar de bolsjewiki
konden en kunnen niet arbeiden. Zij kunnen slechts
tot arbeid dwingen — het bolsjewistische stelsel heeft
de slavernij der bourgeoisie ingevoerd (van een zeer
willekeurig gedefinieerde bourgeoisie trouwens) en de
slavernij van de arbeiders. De bolsjewiki kunnen vechten,
zij kunnen dooden en zeif sterven, maar zij kunnen niet
vlijtig, gestadig en onvermoeid arbeiden. Daarom is
hunne revolutie een politieke revolutie en geen sociale
of economische. Zij hebben hunne revolutie hoof dzakelijk door gebruik te inaken van de nederlaag van het
tsaristische leger weten door te zetten. Zoodra Lenin
verklaarde, dat tot elken prijs een einde aan den oorlog
gemaakt moest worden won hij de groote massa der
soldaten. Deze massa was in twee categorieen te verdeelen, te weten soldaten, die de verschrikkingen van
een driejarigen ongelukkigen oorlog hadden meegemaakt,
die afgemat en gedemoraliseerd waren en daarnaast de
soldaten van het nieuwe leger, die slecht gedisciplineerd
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waren. Deze geheele massa heeft gaarne het ultra-pacifisme van Lenin aanvaard. Daardoor heeft Lenin gezegevierd, maar niet doordat hij den wereldtoestand van
het kapitalisme en het socialisme volgens de opvattingen van Marx begreep. De noodzakelijkheid van iedere
revolutie wordt per slot van rekening door een of door
enkele politieke leiders bepaald. De laatste beslissing
is niet slechts een historische kwestie, ook niet de vraag
of het oogenblik wel goed gekozen is, maar een gewetenszaak.
\TO& eene revolutie beslissen beteekent over leven
en dood van vele menschen beschikken. Daarom is de
revolutie inderdaad het laatste eenige en daarom absoluut noodzakelijke middel tot verdediging der vrijheid
en tot ontwikkeling van een betere toekomst.
VOOr den oorlog heb ik mij jarenlang met het vraagstuk der revolutie beziggehouden. Ik verwachtte omwentelingen en revoluties en ik gevoelde, dat ook ik
ten slotte over de noodzakelijkheid en de rechtvaardigheid der revolutie zou moeten beslissen. Zoo is het geschied. Ik heb onzen nationalen opstand georganiseerd
en onze revolutie geleid.
De beslissing viel mij niet gemakkelijk. Ik heb veel
geleden, want het ging er om vast te stellen of onze
revolutie bij den bestaanden wereldtoestand succes
zou hebben of het resultaat de ten offer gebrachte levens
waard zou zijn. Daarbij kora de bijzondere positie van
den 'eider. Hij moet zelf het gevaar vermijden om zijne
aanhangers niet zonder leiding en raad achter te later.
Ik had een gezin achtergelaten en ik heb er niet zoo zeer
onder geleden, toes mijn familie vervolgd werd. Ik had
daarmede rekening gehouden en ik heb zonder aarzelen
de beslissing genomen.
Door een wonderlijk toeval raakte ik direct in het
middenpunt der bolsjewistische revolutie in St. Petersburg, Moskou en Kieff. Plotseling was ik in een kogelregen, want ik beyond mij gedurende zes dagen in het
hotel Metropol, dat beschoten werd. Door de vensters

26

DE REVOLUTIE EN DE BOLSJEWIKI.

van mijn hotel in Kieff vlogen kogels en granaatscherven.
Ik was niet bang voor mijzelf, wat ik op bloedige wijze
bewezen heb, maar ik heb mij zelf dagen en nachten lang
gekweld toen ik over leven en dood van anderen besliste
en berichten kreeg over den dood en het martelaarschap
van mijne trouwe soldaten. Ik mag dus over de revolutie
wel spreken, niet als theoreticus, maar als iemand met
practische ervaring.
Het levee van anderen moet den mensch heilig zijn.
Hij moet achting voor de persoonlijkheid en het leven
van zijn naaste hebben. Dat is de grondslag van al het
leven, individueel en maatschappelijk. Dit humanism,e
is het, dat beslist over de regelen van de revolutie en
van den oorlog. De revolutie moet een middel tot verdediging zijn. Men m,ag er niet toe overgaan uit heerschzucht of grove lust om aan to vallen en men moet zoo
weinig mogelijk levees opofferen.
Dat is het onderscheid tusschen de Russen met hun
primitieve bescliaving van de menschen in het westen.
In den oorlog en in de revolutie verspillen zij menschenlevens. Zij staan daarin op een zeer lagen trap. Ik heb
met eigen oogen ongeloofelijke daden van bolsjewistische
revolutionnairen gezien, daden van barbaarsche ruwheid,
maar de grootste afschuw werd bij mij gewekt door het
feit, dat doze offers overbodig waren.
In zijn polemiek beschuldigt Lenin Kautsky en de
anderen, dat vrees het eigenlijke motief is van hun tegenstand tegen het boisjevistische revolutionisme. „Ik
sta aan de zijde van Kautsky, niet uit vrees, maar omdat
ik den toestand in Rusland en in Europa ken en ik zeg
na lange, eerlijke overweging, dat de bolsjewiki verschrikkelijk dwalen. In de eerste plaats begrijpen zij
niet dat de vooruitgang der Europeesche naties en hunne
moraal, die zij zich daardoor verworven hebben het
geweld en het aanvallend revolutionisme afkeuren. Het
Europeesche humanisme veroorlooft slechts besliste
verdedigingsoorlogen en revoluties. Verder begrijpen de
bolsjewiki niet, dat Rusland door zijn gebrek aan be-
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schaving niet alleen voor het communisme, maar ook
voor het wetenschappelijk socialisme nog onrijp is en
dat het door revolutie niet rijp zal worden. In Europa
zijn wij voor ingrijpende sociale omwentelingen beter
rijp, maar wij hebben daarvoor geene gewapende revolutie noodig en het allerminst eene terroristische revolutie naar Russisch voorbeeld.

DE IERSCHE KWESTIE
DOOR

Mr. P. N. VAN EYCK.

IV.
UNIONISME.
1. De Unie.

Ik heb nu de vraag to behandelen, wat, in zijn Engelsche voorvechters, en in zijn twee Iersche vestingen :
Dublin Castle en Ulster, het Unionisme is. Een korte
beschouwing van de voorgeschiedenis en het karakter
der Uniewet van 1800, die kil-ontworpen oorzaak van
Ierlands huidige jammer, is voor een goed begrip van de
drievoudige groep machtsbezitters, die bij de tweevoudige
onderdrukking van het Iersche yolk belang hadden,
onmisbaar. Ik moet dus wederom, tot het einde der
achttiende eeuw • nu, teruggaan.
Een klein getal Protestanten van Engelsche, in het
Noord-Oosten ook Schotsche afkomst, de z.g. Ascen
dancy, had de eigendom van de Iersche bodem in handers
en hield de rest der bevolking, Katholieken en Protestanten, gedeeltelijk in slavernij, gedeeltelijk zoo bekrompen mogelijk. Zij diende, hoezeer ook zelf door de
meedoogenlooze vernietiging van de Iersche handel en
industrie geschaad, noodgedwongen de Engelsche regee-
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ring, ten einde voor haar ondergeschiktheid aan Engeland
de bevoegdheid om op haar beurt de overgroote meerderheid der bevolking te knew elen, als loon te kunnen bestendigen. Deze bevoegdheid bezat zij door de beruchte Penal
Laws, die gedurende bijna de gansche eeuw de Katholieke bevolking op een wijze rechteloos maakte, waarvan
men zich heden geen voorste l ling meer vormen kan. Men
leze een stelling van John Fitzgibbon, den lateren Lord
Clare, Iersch vader der Unie en, hoewel of misschien
als zoon van een om. den broode Protestantsch geworden
Katholiek, een der fanatiekste Katholiekenhaters der
Iersche geschiedenis : „The whole Catholic population
of Ireland, by virtue of their religious belief, should be
absolutely and for ever excluded from all share of political power." Men kenne Clare de noodige reeele godsdiensthaat toe en keere voor het overige zijn woorden
in dezer voege om : dat men hierom de Katholieken als
zoodanig van alle aandeel aan het gezag moest uitsluiten,
omdat de Protestantsche Ascendancy — de bijzondere
verhoudingen in Ulster komen straks ter sprake alleen
door hen, oorspronkelijk rechthebbenden op de grond
en overweldigende meerderheid, als overweldigde meerderheid geknecht te houden, haar macht en eigenaarspositie handhaven kon.
1k heb in het eerste hoof dstuk gezegd, dat het °nalhankelijkheidsideaal in Ireland steeds door de feitelijke
noodzaak van vrijheid gedragen en voortgestuwd wordt.
Onmenschelijker grondbezitters dan die de Protestantsche Ascendancy vormden, heeft de wereld nooit voortgebracht. De slaven der Romeinsche en Russische latifundia vertegenwoordigden voor hun heer een zekere
waarde. De Iersche landlords hadden in de Katholieke
boeren, altijd talrijker dan zij gebruiken konden, lijfeigenen, over wier wee zij vrijelijk beschikken konden,
zonder dat voor hen ooit een enkele penning op het spel
stond. Zoodra het hun nuttig voorkwam, wanneer b.v.,
als na de oorlogen met Napoleon, de prijzen daalden en
na 1829 vooral, toen.
veeteelt voordeeliger werd,
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tegelijk met het aannemen van de Emancipatie der Katholieken, aan de kleine 40-shillingpachters het kiesrecht
ontnomen was en hun voortbestaan voor de landlords
zijn laatste, politieke, belang verloren had 1), lieten zij
de boeren van het land jagen, hun woningen met de
grond gelijk maken, de bodem in weiland omzetten. Het
Engelsch gezag werkte deze praktijken in de hand, door
de evicties, of liever „clearances" kosteloos te doen
plaats hebben. Volgens de Poor Law Inquiry van 1835
bevonden zich toentertijd 2.235.000 menschen dertig
weken per jaar zonder middel van bestaan, terwijl een
groot deel der rest uitsluitend op aardappelen en water
leefde. In de ergste jaren van en na de groote hongers
flood — men herinnere zich de verschrikkelijke cijfers
uit het eerste hoof dstuk werden in tien jaar tijd 282.000
boerenwoningen afgebroken, volgens den statisticus
Mulhall (Dictionary of Statistics ) van 1849 tot 1860
aan 373.000 gezinnen, welhaast 2 millioen menschen hun
onderdak ontnomen. Eerst in 1870 begon het Britsche
Parlement de Katholieke landlieden, zij het aanvankelijk
volslagen onvoldoende bescherming te verleenen.
Niet alleen de eigendom van de grond, ook de politieke
macht hebben deze families tot ver in de vorige eeuw,
voor een groot deel zelfs nu nog, behouden. Het tegendeel is slechts schijn. Pas in 1898 ontnam de Local Govern
ment Act hun het plaatselijk bestuur, dat tot dan toe
uitsluitend ( en oligarch'sch karakter droeg : de prijs was
ditmaal een jaarlijksche, uit de belastingpenningen van
het y olk op te brengen gift van £ 727.655 voor de landlords, die zich voor de nadeelen van een billijker belastingstelsel in de toekomst op deze wijze van te voren reeds
lieten schadeloosstellen. Natuurlijk hebben de Katholieken het kiesrecht voor het Parlement, maar dat Parlement
is het Britsche. Zij bezitten in hun kiesrecht derhalve
1) Het aantal kiezers onder de „bevrijde" Katholieken daalde van
200.000 tot 26.000. Typisch staal van Engelsche wetgeving voor
Ierland, die zoo vaak in dezelfde wet met de eene hand terugnam, wad
zij met de andere gaf.
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slechts een nominaal aandeel in de wetgevende macht,
terwiji de uitvoerende macht, de rechtspraak, de speciale
departementen ter beschikking of onder directe leiding
van de Protestantsche minderheid staan. Aan Dubois
ontleen ik eenige cijfers ter illustratie : zij gelden voor
de eerste tien jaar der eeuw. In de Privy Council zaten
toen 7 Katholieken tegen 50, in het Hoog-Gerechtshof
3 Katholieken tegen 15 Protestanten. Op de 1272 vrederechters waren er 251, op de 68 resident magistrates 19,
op de 21 raadsheeren aan de graafschapshoven 7, op de
37 graafschappelijke inspecteurs van politic 4, op de
214 districtsinspecteurs van politic 20 tot 30 Katholiek.
Men bedenke daarbij, dat van een aantal onder de nog
aanwezige Katholieke functionarissen voor het Iersche
y olk niets te verwachten is, omdat hun aanstelling zelf
soms al zeggen wil, dat zij „sound" zijn, terwijl zij bovendien voor hun promotie van de machthebbende minderheid blijven afhangen. Dat zoowel onder de weinige
Katholieke als onder de vele Protestantsche ambtenaren
en beambten de mannen van onberispelijke eer en,
lithans vermeende onpartijdigheid talrijk zijn, behoef
ik nauwlijks te zeggen. Het is het feit der verdeelingsgetallen zelf, dat ons hier interesseert.
Uit de twee voorafgaande alinea's, waarin parallel,
op sociaal en politick gebied, uit de resultaten der Ver
eeniging voor minder- en meerderheid, de verblinde,
tot verzetbewegingen noodzakende machtstaktiek der
Ascendancy blijkt, kan men reeds opmaken, waartoe
de Unie voor deze het werktuig geweest is. Het spreekt
ook vanzelf, dat de kleine Protestantsche minderheid van
de aanvang slechts dit êène streven kende : zich de voortzetting van haar gezag te verzekeren. Lange tijd was zij
in dit opzet uitnemend geslaagd, zonder dat Engeland
haar al te dicht op het lijf kwam. Engeland van zijn
kant had al de voordeelen van zijn oppergezag veilig
kunnen genieten, zonder zich over de bestendiging daarvan, waarvoor de zorgvuldig ontworpen en bevorderde
verdeeldheid der Iersche bevolking, Katholieken
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Protestanten tezamen genomen, immers de zekerste
garantie leverde, al te bezorgd te maken. Tegen het
einde der achttiende eeuw kwam hierin echter verandering en onder invloed van de Fransche revolutie werd
die verandering een acuut gevaar.
Uit Ulster vooral doemcte de moeilijkheid. Men had
daar ten eerste in zes graafschappen de door officieele
kolonisatie geimporteerde Schotten, die onder de oude
Anglicaansche en nieuwe Schotsche landlords op gunstiger voorwaarden dan de inboorlingen bedingen konden,
een groot deel van de beste grond bezet hielden, maar
een, zij het flinke minderheid waren en bleven. Men had
er ten tweede de spontaan gekoloniseerde Schotten uit
Galloway, die zich in Down, Antrim en Monaghan, waar
de Katholieken bijna uitgeroeid waren, gevestigd hadden,
zich in de steden vooral met handel en industrie bezighielden en nog heden in Down en Antrim de overgroote
meerderheid der bevolking uitmaken. De Schotsche
Presbyterianen, de laatstgenoemden in het bijzonder,
waren altijd lastig en roerig geweest. Beide groepen leden
in voile maat de schade der ongezonde verhoudingen.
In de Katholieken zagen zij uit den aard der zaak steeds
een gevaarlijk dreigement. De landlords, die ten aanzien
van de eene groep gedwongen waren met voor zich veel
onvoordeeliger condities genoegen te nemen, trachtten
die voorrechten stuk voor stuk te ondermijnen, o.a.
door, waar zij het konden, van de goedkoopere diensten
der Katholieken gebruik te maken of meer betalende
Katholieke pachters voor de op het Ulster Custom.
steunende Schotten in de plaats te stellen. De noodlottige gevolgen van de Britsche politiek, die ten gunste
der Engelsche, de Iersche handel en industrie roekeloos
vernietigd had, ondergingen alien gezamenlijk. Bovendien werd tusschen Episcopalen en Presbyterianen een
godsdienststrijd gestreden, die meer dan eens felle vormen
aannam. De gevolgen van deze toestand zijn gemakkelijk
af te leiden. Er bestond in Ulster als elders een, voor
Engeland en Ascendancy voordeelige religieus econo-
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mische verdeeldheid tusschen Katholieken en Protestanten. Verder was er speciaal in Ulster, een voor Engeland en Ascendancy gevaarlijke religieuse en economische belangenstrijd tusschen de landlords eener-, de middenstanders en arbeiders anderzijds. Ten slotte heerschte
er in alle klassen der bevolking een alleen voor Engeland gevaarlijke algemeene ontevredenheid over de onhoudbare toestand, waarin zijn handelspolitiek het
geheele land gebracht had. Van welke kant de Presbyteriaansche landlieden de m,eeste nadeelen te verwachten
hadden, is duidelijk, en werd, te langen leste, ook hun
zelf duidelijk. In tijdperken van betrekkelijke rust,
beproefde gedragslijn, lieten zij zich de druk van de
Ascendancy welgevallen, om zelf des te zekerder op de
Katholieken in het voordeel te blijven. Toen Engeland
in nood verkeerde, vond de Ascendancy vooral in de
Presbyterianen van Down en Antrim de mannen, die
hen machtig maakten tegen aller Ieren gemeenschappelijke onderdrukker, de Engelsche regeering.
De Irish Volunteers, de Ulstermannen voorop, waren het,
die Engeland, diep in de ellende met Amerika, in 1782
de „onherroepelijke" onafhankelijkheidsverklaring afdwongen waarmede onder Grattan's Parliament, een
periode van ongekende bloei voor Ierland geopend werd.
De Volunteersbeweging verliep daarna. De Ascendancy,
die voor zich zelf wat zij begeerd had, legislatieve en
economische onafhankelijkheid, bereikt dacht, beschouwde, nu zij haar verder niet meer meende noodig te hebben,
de verbroedering van Katholieken en Protestanten,
vooral toen de geest van eendrachtig Ulster onder
invioed van de Fransche Revolutie demokratisch en
republikeinsch werd, terecht als een gevaar voor haar
positie. De Ulster-Presbyterianen daarentegen zagen
in, dat niet alleen van Engeland, maar ook van de
Ascendancy voor hen niets te verwachten was. Wolfe
Tone, de groote leider der republikeinen, doordrong de
Ulstermannen van zijn gedachten. Eerst in 1798, na de
bloedige onderdrukking van de op schandelijke wijze O. E. XX I 4
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twee generaals achtereenvolgens weigerden zich tot het
werk te leenen — geprovoceerde opstand, gaf ook Ulster
de strijd op, en maakt de verdraagzaamheid, die mede
onder invloed van Tone's pamflet van 1791, afgedrukt
achter het fragment van zijn autobiografie, „An Argument on behalf of the Catholics of Ireland", tusschen
Katholieken en Presbyterianen ontstaan was, onder zorgvuldige instigatie van hooger hand, weer plaats voor
het oude wantrouwen, de oude blinde haat.
Inmiddels hadden zich ook in het Parlement te Dublin
eenige, voor Engeland zeer merkwaardige verschijnselen voorgedaan. Dat de onafhankelijkheidsverklaring
van 1782 niet werkelijk als onherroepelijk bedoeld was,
spreekt van zelf, maar het Iersche Parlement hield zich
er aan. Het bezorgde de Engelsche regeering, die door
de Kroon natuurlijk toch de uitvoerende macht in harden
had en aanvankelijk op slinksche weg Naar concessie
waardeloos trachtte te maken, een paar malen een uitermate pijnlijke nederlaag, die het knotten van de weder
oplevende Iersche handel en industrie, waar de Engelsche
belangen vurig op uit waren, voorkwam. Maar er was
meer. Ondanks het onvoldoende kiesstelsel — 212 van
de 300 zetels stonden, volgens Good, onder het volstrekt beheer van private personen en konden op de
open markt verhandeld worden — drong zelfs in het
Iersche Lagerhuis een demokratische strooming door.
Een minderheid begreep, dat zoowel de positie der Katholieke meerderheid verbetering, als het gansche wetgevende
en uitvoerende gezag herziening eischte. In 1793
schonk George III de Katholieken een zeer beperkt kiesrecht, maar de groote eisch van het oogenblik, welks
vervulling het kiesrecht der Katholieken eerst beteekenis gaf, was Parlementaire Hervorming. In welke geest
men zich die hervorming onmisbaar dacht, daarover
maakte de Engelsche regeering zich geen illusies. De
consequenties van het optreden der Ieren in 1782 waren
duidelijk. Met de onbelemmerde groei van de Iersche
handel en nijverheid, ten nadeele gedeeltelijk van de
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aan monopolies gewende Engelsche industrieelen en
kooplieden, leed het geen twijfel, of er zou zich meer en
meer een dubbele monarchie van gelijkmachtige naties
ontwikkelen, een gedachte, voor een Britsch imperialist,
of, zooals Griffith hem noemt, een Britsch absolutist
op zich zelf al onverdragelijk, ook wanneer zij niet, zooals
zij deed, tevens het einde van de zoo voordeelige roofen knevelmacht der Britsche usurpatie beteekende. De
republikeinsche beweging van Katholieken en Protestan.
ten vereenigd, de Reformeisch, tot in het door een Engelsch
gezinde Executive beheerschte Protestantsche klasse parlement te Dublin een kracht geworden, waren voor Pitt en
zijn medestanders de teekenen, dat de tijd der oude
politiek voorbij was. Ierland op zichzelf, dat bleek onmiskenbaar, dreef met groote snelheid naar die toenadering
tusschen de wederpartijders, die voor de Engelsche macht
niet anders dan noodlottig kon worden. Het doel der
Engelsche politick moest het dus zijn, de toenadering
te stoppen, de eenheid te breken, de breuk te fixeeren.
De Unie was daartoe het aangewezen middel. Door de
Ascendancy in de Engelsche sfeer, en naar Londen te
trekken, zou men haar van de rest van Ierland isoleeren,
door haar belang en dat der overeenkomstige klasse in
Engeland te vereenigen, zou men haar in de steun van
Engeland de voor Londen en de Ascendancy beiden gewenschte garantie van haar politieke en sociale voorrechten verschaffen. Deze transactie stelde Clare men zie
de tweede noot van de volgende bladzijde haar voor.
Toen zij tegensporrelde, en het plan schipbreuk dreigde
te lijden, trachtte men haar door terrorisatie tot toegeven
te brengen, kocht men het vereischte aantal van haar
vertegenwoordigers met goud en titels om, provoceerde
men in 1798 een opstand, om de bezittende klassen, die in
het Unieplan aanvankelijk bovenal het verlies van haar
vrijheid zag, voor de revolutionnaire stemming der bevolking te waarschuwen en murw te maken ; hetgeen
reeds enkele jaren later volledig gelukt bleek.
Want een dergelijke Uniepolitiek bereikte bovendien
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nog een ander doel, dat Naar voorstanders toentertijd
nauwlijks minder belangrijk scheen dan het besprokene. De Britsche regeering was onder de invloed
der Fransche Revoluti-, die zij eerst gesteund had,
scherp anti-demokratisch en reactionnair geworden. Dat
de bezittende en heerschende klasse in Terland tot een
met Engelands hulp onneembare versterking tegen al
wat naar demokratische vooruitgang zweemde, gemaakt
werd, verhoogde de beteekenis der transactie. De juistheid der eerste leidende gedachten der Uniestichters 1) :
geen vrijwillige of gedwongen verzwakking van de
overmachtspositie der Protestantsche Ascendancy zonder
verzwakking van het Britsch gezag, bewijst het geheele
verloop der negentiende eeuw, Parnells tijdvak het allermeest. De tweede gedachte 2), die de bescherming eener
heerschende en bezittende minderheidsklasse als zoodanig nastreefde, het reactionnair beginsel, moet men.
in Pitt's Uniepolitiek hebben waargenomen, om to begrijpen, waarom die zelfde Tories, die zich het Imperialistisch zout des Rijks dunken, de strijd tegen het Iersche
zelfbestuur zoo schrap volhielden, dat zij er nog geen
1) Lord Westmorland, een der toenrnalige Viceroys : If such a
union were once formed, and if the Protestants, after being forced
into submission to it, should, contrary to their expectations, find
themselves secure in their possessions without British protection, is
it not to be feared they might run into the present State-making mania
of the world, and form a government mote to the taste and wishes
of the people than their present aristocratical Constitution ? (uit
een brief aan het Engelsche kabinet.)
2) Lotd Clare : The whole power and property of the country has
been conferred by successive monai chs of England upon an English
colony, composed of three sets of English adventurers who poured
into this country at the tet minations of three successive rebellions.
Confiscation is their common title, and from their first settlement they
have been hemmed in on every side by the old inhabitants of the island,
brooding over their discontents in sullen indignation. What was the
security of the English settlers for their physical existence at the Revolution ? And what is the security of their descendants at this day ?
The powerful and commanding protection of Great Britain. If, by any
fatality, it fails, you are at the mercy of the old inhabitants of the
island.
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tien jaar geleden rebellie tegen het wettig gezag en ontwrichting van het leger voor over zeiden te hebben, en
er ook ongetwijfeld voor over gehad zouden hebben, als
Asquith's bangheid hun de noodzaak voor het bewijs
niet ontnomen had. Niet alleen het imperialistischcommercieel, maar evenzeer, tegenwoordig zelfs voorname
lijk, het klasse-beginsel deed bier bij hen op de meest
virulente wijze zijn uitwerking.
Ten nadeele van het Iersche yolk. De bepalingen der
Uniewet, die Terland minder dan de helft van de vertegenwoordigers, waarop zij recht had, gal, waarborgden
de hernieuwde suprematie van de Engelsche handel en
industrie, de ondergang der Iersche, de bestendiging
der nochtans onhoudbare agrarische toestanden. De
overbelastheid van Ierland, die tot heden voortduurt,
besprak ik reeds. De Katholieken, aan wie Emancipatie
beloofd was, kregen haar eerst na .een jarenlange en
formidabele campagne van O'Connell — buiten het
Parlement, want daar mocht de groote leider immers
niet komen — in 1829. De Establishment der Anglicaansche Church of Ireland, die een heele Protestantsche geestelijkheid en organisatie op kosten van een
Katholieke bevolking onderhield, verdween pas in 1869.
De Presbyterianen werden door een verhooging van het
oude Regium Donum tevreden gesteld of indirect tot
rust gebracht 1), waarvoor zij feitelijk aan Engeland
in ruil de bevoegdheid toestonden am door middel van
de geestelijkheid, tot dan op hun gemeentenaren en dus
op een nauwe band met het yolk aangewezen, vrijelijk
tweedracht te zaaien en het gevoel van loyauteit levend
te houden. De landbouwende helft der Ulster-Protestanten deelde het lot der Katholieke landbouwers, aan
wier positie de hunne met dezelfde fatale gevolgen steeds
meer gelijk kwam. Zoodat behalve de aloude landlord
1) Dr. Killen, een bekend Presbyteriaansch historicus, schreef
„It has been ascertained that Presbyterian ministers amply repay
the State for their endowment, inasmuch as the districts under their
pastoral care can be governed without the aid of military.
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families nog slechts een zeer beperkt deel der samengestelde bevolking van het eiland aan de kleinhoudende
bemoeienis der eersten onttrokken bleef, dat deel n.l.,
dat zich, voornamelijk in Belfast, aan handel en industrie
gewijd had, in een paar bedrijfstakken aan de groote in.dustrieele vlucht der negentiende eeuw onbelemmerd, beschermd zelfs deelnam, en aan een nieuwe, machtige klasse
van bezitters het aanzijn gaf, die, als zoodanig al evenzeer
als de landlords van sociale hervormingen afkeerig, met
steun van Engeland het tweede, op den duur in de
praktijk het machtigst bolwerk voor bescherming van
de Unie en de klassevoorrechten werd : de kooplieden
en industrieelen van Noord-Oost Ulster.
2. Dublin Castle.
Pitt, Castlereagh, Clare, zij hebben de ontwikkelingsgeschiedenis der 19e eeuw niet kunnen voorzien. Het
'even is machtiger dan de schema's van politici en de
zelfzucht der klassen. Zeer veel is anders geloopen, dan
zij overlegd hadden. Maar hun werk draagt de directe
verantwoordelijkheid voor de hopelooze toestand, waarin
Ierland een eeuw lang verkeerd heeft. Dat er strijd to
voorzien was, hebben zij, heeft de klasse, aan welke zij
het dagelijksch bestuur van Ierland overlieten, de Ascendancy, wel begrepen. De laatste ervoer daarbij al spoedig,
dat de interne stroomingen van het land, en, toen Emancipatie het Parlement ook voor Katholieken toegankelijk gemaakt had, de aanwezigheid van een groep strijdbare en volhardende Ieren in Westminster, de Engelsche
regeering, zij het tegen haar zin en steeds zoo laat mogelijk, uit vrees voor verstrekkende gevolgen van tijd tot
tijd tot een ingrijpen dwong, dat voor haar, de Ascendancy, keer op keer, een groote of kleine nederlaag beteekende. Zij organiseerde zich, en op een eigenaardige
-wijze. Zij schiep zich een regeeringsorgaan, dat het werkzaam symbool van haar op an doel gerichte, defensieve
bedoelingen was : het beruchte Dublin Castle.
Wat is Dublin Castle ? De ontelbaren, die gelooven,
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dat zij volgens het demokratische beginsel bestuurd
worden, en aan Dublin Castle een macht zien toegeschreven, die van dat beginsel de volstrekte verloochening is, hebben misschien de neiging de werkelijkheid
van zulk een opzet en zulk een macht als boosaardig
fragment van een legendarisch epos te beschouwen,
dit neemt niet weg, dat Dublin Castle, dat voor niets
anders geschapen is dan óm en tegenover het Iersche yolk
zelf en tegenover Engeland de volstrekte verloochening
der meerderheidsgedachte te zijn, een bittere en vaak
misdadige werkelijkheid werd. In zijn uiterlijke vorm is
het een buiten alle verhouding kostbaar complex van
centrale bestuurspersonen en departementen, met een
labyrinthische volheid van bevoegdheden, tegenover
het welk zich iedere uit Engeland gezonden Chief Secretary (de Rijksminister voor Terland), zoo hij, voor een
zeldzaam geval met idealen naar Dublin gekomen, niet
onmiddellijk de hopeloosheid van de strijd inzag, in de
kortst mogelijke tijd hetzij tot onmacht gedoemd, hetzij
ten val gebracht zag. „I say the time has come to reform
altogether the absurd and irritating anachronism which
is known as Dublin Castle to sweep away altogether.
these alien boards of foreign officials, and to substitute
for them a genuine Irish Administration for purely
Irish business." Aldus Joseph Chamberlain in 1885
te Warrington. Ziehier een andere uitspraak, een van
John Morley : ,Why reform the Castle ? Isn't it, after
all, the best instrument ever invented for ruling a country
against the will of the people?" Dublin Castle is het laatste
strijdorgaan — hoe machtig, dat ziet men nog heden —
van het Protestantsch conservatief Unionisme in Zuid
lerland, de roekelooze bondgenoot en het meedoogenlooze werktuig van Carsonisme. Een ongeloofelijk
ingewikkelde bureaukratische machine, een eeuw lang
aan zich zelf overgelaten en voor zijn eenige doel geperfectionneerd, waarmede een kleine klasse zich ten koste
der meerderheid handhaaft. Geen recht kan de meerderheid van uit Londen toe gestaan worden, dat die kleine
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klasse niet in haar voorrechtsbevoegdheden aantast.
Zelf een bestuursrnonopolie, een getrouwe, goed betaalde politie, wier werk het gemeenlijk was, ter beschikking der landlords te staan, tot zijn dienst, wordt Dublin
Castle in de geschiedenis van Ierland overal en altijd
aan het werk gevonden, waar het eenige maatregel, die
Ierland op de been zou helpen en derhalve automatisch
de „rechten" der minderheid verkorten, saboteeren
kan. Het bezit een weergalooze, op dit speciale gebied
onuitputtelijk ervaren en vernuftige macht, om alle
Engelsche afwijkingen naar verlichtere regeeringspraktijken te voorkomen, te verijdelen, of althans , eensdeels
door compensaties te verzwakken, anderdeels door tegenwerking of nalatigheid in de uitvoering onvruchtbaar
te maken. Hoe onmachtig ook de beste ministers tegenover Dublin Castle waren, leze men in Barry O'Brien's
„Dublin Castle and the Irish People." Een der meest
frappante voorbeelden van de laatste tijd : het offeren
van Georg Wyndham door Balf our, het muilkorven
van zijn (mirabile dictu) Katholieke Under-Secretary
Sir Anthony Mac Donnell door Sir Edward Carson en.
Walter Long in 1905, alleen omdat zij Dunraven's Devolutie-systeern van ontlasting der overbelaste Rijksvertegenwoordiging door de instelling van afzonderlijke
Parlementen voor zuivier Engelsche, Schotsche, Welsche
en Iersche zaken, goedgezind waren en in die geest
blijkens een intradepartementaal verraad der verbolgen
ambtenarij een ontwerp gemaakt hadden, kan men in
Raymonds nieuwe biografie van Balfour naslaan. Nog
heden is de minderwaardige Sir Hamar Greenwood de
getrouwe en vergrovende spreektrompet van Dublin
Castle, en geschieden in Ierland telkens opnieuw dingen,
die op het oogenblik, waarop zij voorvallen, de negatie
en dus de feitelijke dwarsdrijverij zijn van wat men juist
dan als de politiek der Engelsche regeering meent te
mogen aanmerken.
Dublin Castle is werktuig en symbool van Engelands
wanbestuur over Ierland. Wil Ierland ooit een behoor-
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lijk geregeerd land worden, dan moet Dublin Castle
verdwijnen. Elders heeft men in overeenkomstige gevallen de bestaande bestuursorganisatie zoo goed en zoo
kwaad het ging kunnen overnemen. In Ierland zal dit
voor het grootste deel onmogelijk zijn. Zoo min men
een kanon tot heimachine kan ombouwen, zoomin kan
men Dublin Castle voor zelfbestuur gebruiken. Het
bezit niet de praktische ervaring van constructieve administratieve werkzaamheid. Zijn ervaring draagt een
gansch ander, constructiebelemmerend karakter, dat de
leidende figuren voor deelname aan Ierlands zelfbestuur
ongeschikt gemaakt heeft. De verdelging van Dublin
Castle zal, behalve voor de baantjesjagers, wier verderfelijke talrijkheid van het corrupte stelsel een direct
voortvloeise1 is, door alle Ieren met niet minder geestdrift begroet worden dan die, waarmede de Parijsche
bevolking de verwoesting der Bastille vierden.
3. De Godsdiensthaat.
1k wil de gevoelens van wantrouwen tot vijandigheid,
die het erfdeel der Iersche Protestanten ten opzichte
van de Iersche Katholieken zijn, niet onderschatten,
rnaar ik wil hen evenmin overschatten. Dergelijke gevoelens bestaan met verschillende graden van hevigheid
overal, waar wij de le den der twee verwante godsdiensten
zien sarnenwonen. Zelfs in Nederland, waar zij voor
geen of nagenoeg geen vormende of vervormende inwerking op het publieke leven kracht genoeg hebben, zijn
zij niettemin aanwezig. Nog altijd leeft in velen die al
of niet beredeneerde vrees voor ultramontaansche invloeden, waartegen een Protestantsch gemoed als van
van zelf in opstand komt. Ons land is, zoo goed als
Engeland, een bewijs voor de volstrekte onnoodigheid
van zoo scherpe animositeit tusschen de twee geloofsvormen, als Ierland, of ten minste een deel van Ierland
nog altijd to zien geeft. Die animositeit, in Ulster zoo
noodig tot godsdiensthaat en religieuse vervolgingswaanzin aangewakkerd, zou ook in Ierland al lang haar
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vergiftigende werking verloren hebben, wanneer zij voor
de minderheid geen politiek middel tot onderdrukking
der meerderheid was.
In Zuid-Ierland valt de scheidingslijn tusschen de
heerschende rminderheid en de beheerschte meerderheid bijna volmaakt samen met de scheidingslijn tusschen
Protestanten en Katholieken. Van Protestanten-vervolging kon en kan daar uit den aard der zaak nimmer
sprake zijn. Daarvoor waren zij, die tot voor kort de ZuidIersche Unionisten vormden, ook voor de toekomst
geen oogenblik bang. Zij weten wel beter. Zij weten
bijvoorbeeld heel goed, dat de sociale politiek der Katholieke Kerk in Ierland en elders in menig opzicht met de
hunne op essentieele punters overeenstemt. Het bijna
doorloopend verzet der geestelijkheid tegen de opeenvolgende agrarische en nationalistische bewegingen heeft
daarvoor steeds overvloedig bewijs geleverd : Kardinaal
Cullen behoort zeker tot die negentiende eeuwsche figuren,
die de Iersche zaak het meest geschaad hebben. De weinige
Zuidelijke Protestanten, die in deze tijd het geloofsmotief nog aanvoeren, doen dat niet zoo zeer, omdat
zij het Katholiek bewind als zoodanig wantrouwen, maar
omdat zij alle reden hebben te onderstellen, dat de
Katholieke overheid niel sterk genoeg zal zijn, om ingrijpende sociale veranderingen te voorkomen. Zij zijn voor
een groot deel gedwongen, de grondslag van hun eene
voorrecht, de onhoudbare Unionistische stelling, op te
geven. De nationalistische gedachte is in het Zuiden te
sterk en te overweldigend geworden. Zij vragen, ten
behoeve van hun andere voorrecht, garanties. Niet tegen
Katholieke onderdrukking ; als zij geen onhoudbare
voorrechten bezaten, zouden zij voor geenerlei onderdrukking angstig behoeven te zijn maar tegen sociale
hervormingen, waarvan zij weten, dat die voorrechten
het eerste slachtoffer zouden kunnen, en gedeeltelijk
zeer zeker zouden moeten worden. De kans bestaat, en
is groot, dat in de toekomst, wanneer de oplossing der
door het verleden geschapen problemen aan de orde is,
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de Protestantsche minderheid juist bij de Katholieke
overheid en haar volgers steun zouden zoeken, en wellicht vinden, voor het behoud van de agrarische status
quo, waarbij zij belang heeft.
De onvergelijkelijk fellere anti-Paapschheid der Ulstermannen, voornamelijk de Ulstermannen uit de steden,
is veel belangrijker. Zij is een actieve kracht ten kwade,
bij wier beschouwing de geheele maatschappelijke constellatie der provincie ter sprake komt. De godsdienst
der overheerschende klasse is daar niet de Anglicaansch,
maar Presbyteriaansch. Als Presbyterianen zijn de Schotsche Ulstermannen al van nature meer tot onverdraagzaamheid geneigd. Toch is die onverdraagzaamheid voor
de Ulster-Protestanten nimmer een beletsel geweest
om zich bij de Katholieken aan te sluiten, zoodra een
deel hunner zelf in verdrukking kwam. In dit opzicht
is de Ulster-mentaliteit altijd even realistisch als ongenereus geweest en op zich zelf is dit al een eerste aanwijzing dat ook anti-Paapschheid een zeer stoffelijke
groeibod2111 van klassebelangen heeft. De sociaaleconomische verhoudingen waren en zijn, zooals wij
gezien hebben, in een deel van Ulster ook heel anders
als in de Zuidelijke provincies. In een deel van Ulster,
zeg ik. Ulster bestaat zoo min alleen uit Belfast, als
Frankrijk uit Parijs, al plegen deze steden voor vreemdelingen ten onrechte de landen, waarvan zij het centrum
zijn, te symboliseeren. Men mag Ulster en de andere vier
provincien niet als industrieele en agrarische eenheden
tegenover elkaar stellen. Het telt negen graafschappen,
die evenzeer op het gebruik van de bodem aangewezen
zijn als de rest van Ierland. Wel is ook de landbouwende
bevolking in Katholieken en Presbyterianen verdeeld —
over het geheel zitten de laatsten op het beste deel van
de grond — maar doordat de twee groepen gezamenlijk
van de derde, die der meest Anglicaansche landlords, in
het verleden dezelfde onderdrukking ondergaan hebben,
doordat de praktijk de Presbyteriaansche boeren sinds
fang geleerd heeft, dat zij van de Katholieken geen be-
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dreiging van hun positie te vreezen hebben, doordat de
bevoorrechte positie van de eersten in de loop der vorige
eeuw hoe langer hoe zwakker, en de algemeene positie
der Iersche landbouwers, en derhalve ook van de Katholieken, hoe langer hoe beter geworden is, kent men op
het land van Ulster, vooral waar het Katholicisme overweegt, een toestand van verdraagzaamheid, die er ook
zijnerzijds op wijst, dat bij belangengemeenschap en een
meerderheid van Katholieken, de godsdienstverschillen
geen verhindering der goede verstandhouding is en dat
de aanwezigheid van godsdiensthaat in de steden dus
vooral aan belangenverschil moet worden toegeschreven.
De zeer instructieve bevolkingscijfers, die ik in een hoot
hieronder meedeel, zullen er den lezer van doordringen
dat die beruchte Ulsterkwestie met al haar uitingsvormen
van Katholiekenvervolgingen en politiek fanatisme niet
werkelijk een Ulsterkwestie is, maar de met steun der
Engelsche agrariers en industrieelen tot nu toe geslaagde
paging van een kleine minderheid in de Noord-Oostelijke
uithoek van Ierland, am haar uitermate zelfzuchtige
wil aan het gansche land op te leggen, en iedere oplossing
der Iersche kwestie, die niet strikt overeenkomstig haar
verlangen is, zoo intransigent mogelijk te voorkomen 1).
1) Ulster (de cijfers zijn die van de laatste census) heeft drie
graafschappen met een sterke Katholieke meerderheid :
Donegal met 133.021 Katholieken en 35.516 Protestanten en anderen
16.902
74.271
Cavan
f,
18.092
Monaghan 53.363
Brie graafschappen met een kleine meerderheid resp. van Katholieken
of Protestanten :
Fermanagh 34.740 Katholieken en 27.096 Protestanten en anderen
63.650
79.015
Tyrone
„ 65.639
54.526
Armagh
f,
drie graafschappen met een meerderheid van Protestanten :
Londonderry 41.478 Katholieken en 58.367 Protestanten en anderen
139.818
64.485
Down
39.751„
Antrim
If 153.113
ten slotce twee steden :
Londonderry 22.923 Katholieken en 17.857 Protestanten en anderen
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Waar de sociaal-economische verhoudingen inderdaad
van die van het Zuiden afwijken, dat zijn nog niet eens
zoozeer de twee Noord-Oostelijke provincies, waar alleen
de verhouding van Protestanten en Katholieken anders
is — maar in de steden, Belfast en Londonderry, Belfast
in de eerste en voornaamste plaats. De drijfkracht van
de godsdiensthaat is er, na al wat ik gezegd heb, zoo
gemakkelijk te begrepen, dat ik haar in weinig woorden
bespreken kan. In Belfast is de macht der landlords
teruggeweken voor die der groot-industrieelen en kooplieden. Lange tijd hebben groothandel en industrie, als
elders, de publieke functie der macht aan de agrariers
overgelaten, maar in de laatste jaren is ook daaraan een
eind gekomen en hebben de laatsten in hoofdzaak nog
slechts representatieve beteekenis. Het landlordschap
heeft zijn defensieve kracht verloren, de werkelijke
machtsbezitters hebben zich genoodzaakt gezien, de
vorm der verhoudingen in Ulster aan de inhoud gelijk
te maken. Zooals de landlords er op uit waren, de aanwassende vloed der landbeweging te keeren, zoo trachtten de industrieelen in Belfast de arbeidersbeweging
te smoren of zwak te houden. Zij hebben daartoe een
middel, dat aan hun klassegenooten elders ontbreekt :
de feitelijke mogelijkheid om het „verdeel en heersch"
toe te passen. Ook in Belfast n.l. zijn de arbeiders in
Katholieken en Protestanten verdeeld. De natuurlijke
gang van zaken zou het zijn, dat de proletarische
klassesolidariteit beide groepen voor het eene doel,
bestrijding van het industrieel despotisme der minderheid,
vereenigde. Dit is door die minderheid zelf evenwel heel
wat beter begrepen dan door de arbeiders. Het opzet
der heerschende klasse, de meerderheid door godsdiensthaat verdeeld, d.w.z. zwak en ongevaarlijk te houden,
is haar maar al te goed gelukt. Een der gevaarlijkste
instrumenten, de fanatieke, vaak maniakale Presbyteriaansche predikanten, is, dank zij Engelands invlocd,
gedurende de gansche negentiende eeuw beschik-
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baar geweest 1) : een Dr. Cooke is een verschijning, zooals men er, tijdens deze eeuw, in andere landen niet
gemakkelijk vinden zal. Home Rule is de eerste stap op
de weg naar een werkelijk demokratisch bestuur in Ierland. Daarom moest Ulster, toen Gladstone zijn eerste
voorstel indiende, volgens Lord Randolph Churchill
„vechten." en ging het zich in 1886 aan een afstootelijke
pogrom te buiten. Daarom werd in 1893 een zelfde
gedragslijn voorbereid en de uitvoering alleen door de
beslissing der Lords voorkomen. Daarom hadden wij
in 1912-1914 een Carson-Rebellie. Daarom heeft ontangs in Belfast het bloed der Katholieke bevolking
gevloeid en bevinden zich sindsdien — was de malaise
wellicht voorzien ? duizenden arbeiders van het gehate
geloof zonder werk. Is die godsdiensthaat, die zoo
vaak de oorzaak van bloedige en bloeddorstige pogroms,
was, dan geheel kunstmatig ? In geenen deele. Dat een
ongewoon sterke godsdienstige hoogmoed aanwezig was
en is, behoeft niemand te verwonderen. Maar ter wine
van de zoo nuttige haat tegen Katholieken is die hoogmoed gevoed en het religious leven in Ulster, evenals
het politieke in heel Ierland zoodanig overspannen,
dat de meest ongezonde toestanden zich van tijd tot
tijd hebben voorgedaan. Ik herinner aan de hefaamde
Revival van 1859, een „opleving", die zich openbaarde
in een collectieve religieuse hysterie, waarvan men al
de physieke excessen tegenwoordig gaarne ignoreert,
maar die door haar geheele karakter beseffen doet, hoe
ontwrichtend een dergelijke immoreele en misdadige
aanzweeping van de godsdienstige hartstochten der massa

1) In 1869 werd het Regium Donum voor een groot deel gekapitaliseerd aan de Presbyteriaansche Kerk als gift in eens geschonken. Toen met het stijgen der pachten vele landlords steeds
overdadiger gingen leven en ten slotte genoodzaakt waren hun goederen te beleenen, belegde de Kerk haar kapitaal in deze zeer voordeelige hypotheken, maar verkreeg zij rechtstreeksch belang bij het
opdrijven der pachten, d.w.z. het uitpersen der landlieden.
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voor politieke doeleinden op de overprikkelde slachtoffers zelf inwerkt.
Dat de Ulster-leiders er in slagen zullen, de arbeidersklasse blijvend verdeeld te houden, is al zeer onwaarschijnlijk. De beweging gaat haar gang, zij zal haar werk
langzamer dan elders doen, maar de opleving van het
proletarische bewustzijn in de laatste decennien, de
resultaten van het werken der Iersche leiders Larkin
en Connolly, zijn althans aanwijzingen, dat ook de Presbyteriaansche werklieden eerlang zullen inzien, dat zij
sneer reden hebben zich met de Katholieken tegen de
politieke en industrieele ondernemers te verbinden, dan
ter wille van de laatsten, de eersten uit hun werk te drijven,
te mishandelen en zelfs de dood aan te doen. Het voor
eenmaal samengaan der twee arbeidersgroepen in 1907
was een teeken, dat de werkgevers verstaan hebben.
Een vernieuwde haatcampagne bleek noodig. De vruchten dier campagne neemt men waar in de pogroms,
waarin de Katholieke bevolking, voor haar verdediging
aangewezen op Britsche troepen onder bevel van den
man, die voor de oorlog „chef van de staf" bij Carsons
legerbevel was : Hacket Pain, onlangs het slachtoffer
werd van de door de „Union Jack" beschermde Orangisten.
„To Hell with the Pope." Dat is de leus die men op de
scheepsrompen en muren van de werven te Belfast leest.
Men stelle daar de werkelijkheid, de traditie der katholieke politici in Zuid-Ierland tegenover. Men hoore O'Connell : „I would as soon receive my politics from Constantinople as from Rome." Een groot deel der Zuidelijke
leiders trouwens was Protestant. En het y olk ? Het is
bekend, dat het geen ingrijpen der katholieke overheid
in de vorming van zijn toekomst verdraagt, zoodra zijn
politieke passie opgewektwordt. Een kras voorbeeld : Toen
op Gladstone's instigatie het Vaticaan aan de priesterschap steun aan of inzameling van een nationale gift
voor Parnell verbood, steeg de tot dan toe zeer slappe
inschrijving in een paar maanden tijds tot £ 37.000.

48

DE IERSCHE KWESTIE.

Ook de Belfaster industrieelen en kooplieden zijn voor
het Vaticaan niet inderdaad bevreesd. Wat zij vreezen,
is een werkelijke demokratie in Ierland. Katholiekenhaat is slechts het middel om die te voorkomen. Zal
ooit Ulster, zij 't gedwongen, voor de noodzaak staan,
met Zuid-Ierland samen het zelfbestuur van een Vereenigd Ierland te aanvaarden, dan zal de heerschende
kiasse met evenveel consequentie, waarmede zij nu antiPaapsch is, steun zoeken bij hen, in wie zij thans het bitterst
gevaar heeten te zien : bij de Katholieke overheid, en
door deze, bij dat deel van de landbouwende bevolking,
waarvan met eenige zekerheid een conservatieve polltiek verwacht kan worden. Voor de Zuid-Ieren is ondertusschen dit het groote probleem : om, de realiteit van
het wantrouwen, de haat zelfs, erkennend, maar de
kunstmatigheid van hun ontstaan begrijpend, zulke
vormen te vinden, die de Ulstermannen in de eerste plaats
op praktische gronden kunnen aanvaarden, en die
tevens de dwingend paedagogische kracht hebben om,
eenmaal aanvaard, de heele godsdienststrijd als een
minderwaardige nachtmerrie in zoo kort mogelijke
tijd te doen overwinnen. Het vinden van zulk een oplossing is tot nu toe door de belanghebbenden stelselmatig
verhinderd. In het very olg van deze studie zullen wij
zien, of er trans is, dat de republikeinen tijdig over de
conceptie van zulke vormen zullen blijken te beschikken.
4. Carson isme.
Engeland heeft van tijd tot tijd min of meer ver-strekkende concessies aan de Iersche meerderheid moeten
doen. De reactie kan het sterkste, volmaaktste wapen
van de wereld uitvinden, de bruikbaarheid van dat wapen
hangt in gevallen als dit in de eerste plaats ook van de
ontwikkeling der sociale verhoudingen en van de kracht
der tegenpartij af. De Emancipatie der Katholieken
van 1829, de Disestablishment der Church of Ireland,
van 1869, de achtereenvolgende landwetten van Gladstone in 1870 tot Balfour in 1904, de Local Government
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Act van 1898, de verschillende Home Rule-voorstellen
van 1886, 1893, en 1912, alle te hunner plaatse in het
voorafgaande vermeld, bewijzen, aangenomen of niet,
hoezeer de Unionistische landlords in Noorden en
Zuiden op den duur hun machtspositie hebben zien
afbrokkelen. Noch hun eigen. verzet in Londen, obstructie in Terland—Dublin Castle en godsdiensthaat noch
de trouwe steun der Engelsche Tories, steeds er op uit om
hun vergoedingen te geven, wanneer zij zich zelf gedwongen zagen tot belangrijke wetten het initiatief te nemen,
waren in staat het getij te keeren. Langzaam maar zeker
ontglipten hun bij stukken hun twee groote voorrechten :
politieke en sociale overmacht. Het is dan ook Been
wonder, dat onder de landlords zelf niet alien voor de
dwang der tijden blind gebleven zijn. Ook de door de
Unionisten ontworpen Local Government Act en de
laatste Land Purchase Act trouwens beteekenden
kens hun beginseluitwerking en bijbepalingen de poging,
om onvermijdelijke machtsverzwakkingen geldelijk zoo
voordeelig mogelijk te doen plaats hebben. Zooals altijd
zonderde zich in de partij der grondeigenaars van de
intransigente extremisten een gematigde groep af, die,
de noodzaak van zekere hervormingen inziende, door
op sommige punten toe te geven, bij middel van een
verstandige compromissenpolitiek het ergste hoopte te
voorkomen en het kwaad beperken Wilde. Vooral onder
de Iersche peers vond de Devolutie-gedachte, die een
tusschenvorm tusschen legislatieve Unie en Home Rule
beoogde, in het tijdvak tusschen Gladstone's Home
Rule Bill van 1893 en Asquith's voorstel van 1912, eenige
van haar overtuigdste aanhangers. Ik noemde Lord
Dunraven. Dat dit een verloochening van het streng
Unionistisch beginsel was, waartegen de rasechte reactionnairen zich te weer stelden, is duidelijk. Zij wisten
de officieele voorstanders Wyndham en Mac Donnell
met groote snelheid en bedrevenheid onschadelijk te
maken. Nu, op dit oogenblik, zijn de Iersche landlords
oneindig veel verder gegaan. Het punt, waarbij de,
O. L.I. XX I 4
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voor hen bij zelfbestuur onmogelijke, voordeelen der
Unie ophielden een tegenwicht tegen de snel gegroeide
nadeelen te zijn, is overschreden. Onder voorwaarde
van constitutioneele, door Engeland gegarandeerde
bescherming der minderheid zijn de landlords voor
het meerendeel Home Rulers, sommigen zelfs Dominion
Home Rulers geworden. Hoe zeer echter nog eenige
jaren geleden onder Unionisten de keiharde Imperialisten en kapitalisten de overhand hadden, blijkt
nit het verloop van zaken tij dens de behandeling van
Asquith's Home Rule Bill in de jaren 1912 tot 1914..
Dat ook toen reeds het zwaartepunt van het verzet
van de landlordklasse naar Ulster, en in Ulster naar het
industrialisme verschoven was, — de beruchte Carsonrebellie is er het interessante bewijs voor.
Streefden de Engelsche vaders der Unie in hun werk
naar bestendiging der Engelsche macht door de bestendiging van de voorrechten eener bezittende klasse, voor
deze laatste, die Iersche minderheidsklasse zelf, was
heeft hier de grondgedachte van dit geheele hoofdstuk — de bestendiging hunner voorrechten het doel,
bestendiging der Unie daartoe het zekerste micidel. Men
moet dit goed in het oog houden. Geen treffender bewijs
voor de juistheid dezer grondgedachte dan, niet alleen
de desertie der Unie-gedachte door een groot deel der landlords, maar ook, en bovenal, te treffender naarmate
hier het Unionisme om zijns zelfs wil woester was voor
gestreden, de voor buitenstaanders haast onbegrijpelijke ommekeer, die ook in industrieel Ulster, onder
leiding van Sir Edward Carson, tot prijsgave van het
Unionistisch beginsel geleid heeft.
Ik noem deze afdeeling Carsonisme, omdat in Car
sons bemoeienis met Iersche zaken het diepst en het
wezenlijkst beginsel van Ulsters verzet tegen Iersch
zelfbestuur het scherpst omlijnd is. Carsonisme als polltieke formule is gemakkelijk te definieeren. Het is de
taktiek van de ge1ncarneerde Reactie, die zich zelf en
het staatsgezag in de verhouding van wortel en plant
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stelt ; die alles, wat deze verhouding en dus de machtspositie der beerschende klasse in gevaar kan brengen,
op de- meest intransigente wijze tracht te voorkomen of
te verdelgen ; die de besluiten van het staatsgezag ook
dan alleen als wettig en bindend beschouwt, zoolang het,
de onverbrekelijke band van die klasse en zich zelf
erkennend, de door de eerste doelmatig geoordeelde methoden blijft aanvaarden en toepassen, en die aan dezelfde
verhouding het recht ontleent, om haar wil ten behoeve
van zich en het beter ik des gezags desnoods met gewapend
verzet tegen het afgedwaald gezag door te drijven.
Ziedaar Carsons geloofsbelijdenis, waarvan hij meer dan
eons gedreigd heeft het laatste artikel in daden om te
zetten, waarvan hij de ernst bewezen heeft, door tij dens
de behandeling van Asquith's Home Rule Bill een provi
sioneel gouvernement en een vrij-willigersleger in het
leven te roepen, die tegen het geliefde Engelsche gezag
met de heiligste ijver bezield waren. Feitelijk getuigde
reeds Carsons gansche optreden tusschen 1912 tot 1914,
dat niet liefde voor de Unie als zoodanig, maar het besef
van haar onmisbaarheid voor de bevestiging der bestaande
sociale verhoudingen in Ulster, de stuwkracht van zijn
verzet was. Het karakter, dat hij aan zijn voorloopige
organisatie gaf het wordt door de volkomen afwezigheid van ook maar een enkele vertegenwoordiger der
arbeiders of zelfs eenvoudige liberale demokraten
doende gekenmerkt — de gebeurtenissen der laatste
maanden bezegelen de waarheid van dit getuigenis 1).
Men weet, wat van Ulsters Unionisme overgebleven
1) 1k cheer, na deze woorden van de bekende geschiedschrijfster
Alice Stopford Green : „It was Dublin Castle over again without even
the pretence of a Westminster Parliament as the final authority !"
de volgende verklaring van de Times (9 Mei, 1913) : The occasion has
been used to strengthen the conservatism of Ulster-- I do not use the
word in a party sense. By disciplining the Ulster democracy, and by'

teaching it to look up to them as its natural leaders, the clergy and gentry
are providing against the spread of Revolutionary doctrine and free
thought." (1k cursiveer).
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is. Ulster is het oude Ulster niet meer, — het heeft, niettegenstaande het heilig bezworen Covenant van 28
September 1912, drie zijner provincies meedoogenloos
van zich afgesneden en voor de overige zes te zamen
het Home Rule-beginsel aanvaard. Waarom ? De landen geidmeesters van Belfast hebben dat al in 1886, toen
zij definitief Tories werden, gezien en Been liberale partij
heeft hen, als in Engeland hun klassegenooten, jarenlang verhinderd, de scheidingslijn zoo scherp te trekker
als, niet de Britsche liberalen nog steeds, maar de Engelsche Tories, die de Coalitie beheerschen, nu zien, dat zij is.
Carson is een te intelligent leider, om de richting, waarin
het leven de laatste twintig jaar gestuwd wordt, niet herkend te hebben. Maar hij wenscht zich daarbij niet neer te
leggen. Dat hij de Zuidelijk Unionisten voor Ulster in
de steek liet, hij was zijn loopbaan als hun leider
begonnen — is niet in de laatste plaats hieruit te verklaren, dat zij, met het almeer verzwakken van de machtsvoorrechten der bezittende klasse, voor het reactionnair
conservatisme hoe langer hoe minder betrouwbaar materiaal werden. Door Ulster tot de tanden te wapenen en
met behulp der Tories in Engeland een deel van het
officierencorps tot dienstweigering geneigd te maken,
wist hij vervolgens tegen Asquith de overwinning te
behalen ; maar, toen de oorlog was uitgebroken en vele
toestanden grondig veranderden, toen de onafhankelijkheidsbeweging op zijn eigen voorbeeld gevaarlijker vormen
aannam en tot in Ulster onheilspellend aanwies, toen, terwiji ook in het liberalisme de drang tot diepgaande sociale
hervormingen zich begon uit te drukken, de kracht der
arbeiderspartij groeide en de algemeene bezorgdheid voor
het Bolsjewistisch gevaar de samenleving iets vulcanisch
gal, zag hij zeer goed in, wat van dit alles voor Ulster
het gevolg moest zijn. Al kon hij op de imperialistisehe
Tories, zelf agrariers, industrieelen en kooplieden rekenen
— hij is een der voornaamste leiders der conservatieve
partij en beheerscht als zoodanig via de Coalitie den
zonder de Coalitie partijloozen Lloyd George, wien Carson
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in ruil voor de werkelijke macht, de schijn van vrijheid
en grootheid, waarop hij zoo gesteld is, gul en gaarne
gunt — hij weet, dat de leefkracht der Coalitie beperkt
is, weet evenzeer, wat hij van een mogelijke meerderheid der liberalen of arbeiders of een combinatie van
beide partijen voor Ierland te verwachten heeft. Ook.
voor Belfast was de tijd nu aangebroken, waarop de
Unie nutteloos en gevaarlijk werd. Het imperialistisch
beginsel, voor Ierland steeds secundair, een nuttigheidsbeginsel, had afgedaan. Men liet de Unie schieten
zoomin als in Zuid-Ierland heeft Engeland het in Ulster
tot het leggen van een innerlijke band kunnen brengen.
De provinciaal en sectarisch bekrompen, maar rigoureuse
Ierschheid van Ulster heeft zich jegens Engeland, zoodra
het, als nu en in 1912—'14, noodig was, feitelijk altijd
feller en onverbiddelijker betoond dan die der steeds
opnieuw goedgeloofsche Zuidelijke Ieren. Vandaar zijn
plotselinge, voor velen onbegrijpelijke aanvaarding van
Home Rule. Maar ook zóó, dat hebben de verkiezingen
horn geleerd, is het voorrecht der heerschende klasse, dat
werkelijk motief van Ulsters eeuwlang strijdbaar Unionisme, niet veilig. leder weet, dat de meerderheid in
Ulster nationalistisch is. Home Rule aanvaarden, om de
nationalistische meerderheid zonder slag of stoot haar
zin te geven, dit .was, dat bevroedt men van zelf,
zijn bedoeling niet. Daarom is het, dat hij in het Home
Rule ontwerp der Coalitie de afsnijding der drie overwegend nationalistische graafschappen deed opnemen
en voor het historisch Ulster van negen graafschappen
een kunstmatig Ulster van zes graafschappen in de plaats
stelde. Dit bracht nog een ander noodzakelijk voordeel
aan. Tot nu toe bestond de heerschende klasse uit twee
groepen — de Anglicaansche landlords en de Presbyteriaansche geldmannen. De bestuursmacht was, zeide ik, in
de laatste tijd al feitelijk op de sterkste groep, de laatste,
overgegaan. Ook in het belangenverschil tusschen deze
twee groepen echter, in de mogelijkheid eener scherpe
verdeeldheid dientengevolge, lag, waar strikte eenheid
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zoo zeer geboden was, een gevaar. Door afsnijding van
drie agrarische graafschappen voorkwam Carson niet
alleen, dat in die sterk nationalistische graafschappen
,door hun exclusieve belangengemeenschap met het
Zuiden een brug de weg tusschen het (met behulp van
kunstmatige tweedracht reactionnair gehouden) Noorden
en het (naar men verwacht ernstig demokratisch) Zuiden
openhield, maar bereikte hij bovendien, dat in de overige
zes graafschappen steeds een uitsluitend Presbyteriaansche meerderheid verzekerd was. Een laatste, nog roekeloozer beveiliging van de politieke en sociale status quo
in Ulster ten slotte vloeide voort uit de door een politiek
rekenaar als Carson zooal niet bedoelde dan toch voorziene maar hoogst waarschijulijk zeer zeker bedoelde gevolgen van de Home Rule taktiek der Coalitie : het alternatief in Zuid-Ierland : van een zelfbestuursvorm, waardoor iedere ingrijpende hervormingverhinderd zouworden,
of van een zoo afschrikwekkende staat van verwarring
en verwildering, dat iedere drang naar vereeniging der
beide staten tot in lengte van jaren op de beste gronden
van politieke en economische onmogelijkheid voor Ulster
als een zelfmoorddrang onaannemelijk zou worden.
Waarom deze verloochening van het verleden, waarom
deze zelfverminking der oude provincie, deze sinistere
opoffering van haar derde deel aan het immers corrupt
en noodlottig Zuiden, waarom een zoo schaamteloos
overleveren van de heilig bezworen vrienden zoowel als
van de vijanden aan een regiem van gewelddadigheid,
dat in de geheele oorlog zijn weerga niet vindt en door
Carson tot in zijn afstootelijkste details gesteund wordt 1),
1) Ik kan niet nalaten hiertegenover deze citaten uit zijn redevoeringen to geven. Men bedenke hierbij, dat deze man iets later
tot Rijks Procureur Generaal benoemd en als minister van Marine
in het Engelsche kabinet opgenomen werd : ,,het kan mij geen
cent schelen of het verraad is of niet". (Coleraine, 1912) „Weest niet
bang voor onwettigheid. Onwettigheid is geen misdaad, als men
haar gebruikt voor de verdediging van wat het elementaire recht
van ieder burger is : de bescherming van zijn vrijheid." (Newry, 1913).
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waarom al deze inconsequenties en misdadigheden als
het niet was, omdat het alle middelen heiligend conservatief-reactionnair beginsel zeif hier op het spel stond ?
Het is niet, omdat Ulster inderdaad door Katholiek
Ierland geschaafd zou worden, dat het zich tegen Home
Rule in een onverdeeld Ierland verzette. Het wilde niet
slechts voor zich zeif, het wilde voor heel Ierland handhaving van de Unie. De Protestantsche industrieen in de
Zuidelijke kuststeden zijn niet minder bloeiend dan die
in Belfast. De welvaart der Ulsterboeren is niet grooter,
hij is geringer dan die der Katholieke. De befaamde
ontwikkeling der industrie in Ulster betrof slechts enkele
takken : het vernal der andere takken in de eerste helft
der vorige eeuw dwong een millioen Ulstermannen tot
emigratie. De bevolking van Ulster is gemiddeld ook
geenszins vermogender dan de Zuidelijke. De belasting
per hoofd bedroeg volgens de census van 1911 in Leinster
4/9/1, in Ulster £ 3/9/9. Ook Ulster is, zijn kooplieden
en industrieelen uitgezonderd, het slachtoffer van Engelands wanbeheer en de dag, waarop het dit leert inzien
brengt Engelands macht over Ierland tot haar eind. Maar
het heeft zijn beteekenis, dat Carson ook Zuid-lerlands
toestand aan het internaCionaal complot der Bolsjewisten
toeschrijft. De beteekenis van Carsons evoluties is deze,
dat de vereenigde strijdmacht van Tories en Ulsterheerschers zich na haar heete verdediging, met prijsgave
der Unionistische vesting, binnen de enge muren van
haar centrale burcht terug trekt. Dat heerschen en
bezitten het voorrecht, het recht eener kleine minderheidsklasse is, deze grondslag van zijn levensphilosophie
ligt zoo onverwoestbaar in Sir Edward Carson -verzonken,
dat hij nog in het aangezicht van de ondergang de hopeloosheid van de strijd zal inzien noch toegeven. De
tevredenheid, het innerlijk verkneukelen, waarmede
hij over Ulsters naaste, door zijn schema's bepaalde toekomst pleegt te spreken, zijn gehuichelde eenheidsverwachtingen, doen beseffen, hoe zeker hij zich voelt,
het betrouwbaarst plan ontworpen te hebben, dat in
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de gegeven omstandigheden het doel kan waarborgen.
Wie zal ontkennen, dat het scherpzinnig is ? Het is, en
hierin ligt zijn zwakheid, gelukkig enkel scherpzinnig:
dat doemt het tot mislukken. Zelf zal Carson zijn gedachten niet trachten te verwerklijken. Zijn positie in Londen,
zijn macht in' de conservatieve partij, zijn advocatenpraktijk nu, de hooge juridische post en de lordstitel,
die men hem volgens de berichten in het vooruitzicht
stelt, later, zij zijn hem te kostbaar, om het eerste-ministerschap van Ulster te begeeren. Voor Ierland zal dit op
den duur allicht een zegen blijken. Er zijn eenige kansen,
dat de dijken, die Carson in Ulster tegen het wassend
tij heeft opgeworpen, eerder dan hij voorzien heeft,
bezwijken zullen.
(Wordi vervolgd)

DE TOEKOMST VAN HET NEDERLANDSCH
GEZAG IN OOST-1NDIE
DOOR

Prof. Mr. J. C. KIELSTRA.

Vestiging en uitbreiding van het Nederlandsch gezag
in den Oost Indischen archipel waren voorwerp van.
meer en meer nauwgezette beschrijving. Het schitterend
uiterlijk van het verleden lokte tot onderzoek ook van
zijne innerlijke beteekenis.
Het heden der Nederlandsche koloniale heerschappij
vond niet minder uitvoerige behandeling van uit in den
loop der tijden steeds nieuwe gezichtspunten. Waren
eerst de materieele voordeelen, die de bezittingen konden
opleveren, aanleiding tot bespreking, later veranderde
dit en viel de nadruk op de taak, die Nederland in het
overzeesche gebied heeft te vervullen.
Aan de toekomst van het Nederlandsch gezag daar
te lande heeft men tot nu toe niet zoo veel woorden
gewijd. De lijn teekende zich trouwens als van zelf af
en, behoudens dan een enkele maal van uit het oogpunt
van de kans op gewelddadige verstoring der gevestigde
verhoudingen door eene vreemde mogendheid, was er
geen aanleiding er veel over te spreken. Werd aan later
tijden gedacht, dan gold het een hervormingsplan binnen
het eenmaal bestaande kader, een plan van verdere
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of minder verre strekking, maar eigenlijk nimmer de
toekomst van het Nederlandsch gezag in de kolonien
als zoodanig. Behoud daarvan was als het ware punt
van uitgang, werd voor het minst stilzwijgend voorondersteld.
Tegen dit gezag op zich zelf was dan ook eigenlijk
nimm,er iets aangevoerd, waarnaar het de moeite van
het luisteren waard scheen. Kritiek had uitsluitend betrekking op zijn gestie, op de wijze, waarop het Nederlandsch bestuur zijn taak opvatte of zich van zijn plicht
kweet, maar tastte zijn bestaansrecht eigenlijk nooit
aan. En wel was hier en daar tegen uitbreiding van het
Nederlandsche bestuur of zijne meer intensieve bemoeienis met de inlandsche huishouding verzet geweest, doch
ieder had kunnen zien hoe dit in den grond gericht was
tegen het scheppen van rust en orde, van meer regelmatige toestanden. Met trots kan men echter waarnemen,
hoe vrede en welvaart heerschten na het ingrijpen van
het Nederlandsch bestuur in streken, waar voorheen
verdeeldheid, onderdrukking of anarchie elke verheffing
van het yolk onmogelijk maakte. Waar ons gezag eenmaal
was gevestigd, was — plaatselijke opstootjes als overal
ter wereld voorkomen daargelaten — van verzet daartegen onder het yolk Been sprake meer. Steeds minder
bleken dan machtsmiddelen tot steun van het bestuur
noodzakelijk.
Het is echter soms, of men in den jongsten tijd iets
minder zeker is geworden van het bestaansrecht van
ons gezag in Nederlandsch Indie. Is dit het gevolg van
het min of meer vage gevoel van sympathie, dat in Nederland het „zelfbeschikkingsrecht" der volken, waarvan
men in de laatste jaren telkens hoorde, heeft gewekt en
is men dientengevolge wellicht geneigd, de toepassing
daarvan ook op de kolonien niet onmogelijk to achten ?
Is het uitvloeisel van eene geestesrichting, waaraan ook
verscheidenen in den jongsten tijd niet vreemd zijn, die
kracht en uitingen daarvan zoo min in persoonlijk en
volkskarakter als in zaken van gouvernement gaarne
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ziet ? Er zijn er in Nederland, die liever van „leiding"
of „voogdij" van het moederland over Indie spreken
dan het krachtiger „bestuur" of „gezag" te gebruiken.
Maar die juist door die woordenkeuze op ons bestuur
daar den stempel van iets tijdelijks drukken, daar toch
leiding en voogdij moeten afloopen, zoodra degene, die
geleid wordt, tot zelfstandig handelen in staat, de pupil
rneerderjarig is. En in Indie is, in tegenstelling met vroeger,
zij het voorloopig slechts bij enkele zeer radicalen, sprake
van eene op dadelijke staatkundige onafhankelijkheid
van de kolonie gerichte politick.
Het is wel is waar slechts eene kleine groep uitersten,
die deze politick voor het oogenblik voorstaat. Doch
voor de in Indie op dit punt voor het minst bij sommigen
ook in meer gem atigde kringen bestaande geestesgesteldheid is het teekenend, dat de daar ingestelde „Commissie
tot herziening van de staatsinrichting van Nederlandsch
Indie", al behoudt zij den band der kolonie met het
moederland in de door haar ontworpen „Landsordening",
toch zoo ver gaat, dat zij meent den naam, der kolonie
te moeten veranderen in „Indie."
Sterk zijn de argumenten, die de commissie daarvoor
bijbracht, zeker niet. De verwijzing naar onderscheidingen, die het Britsche staatsrecht zou maken en de
opmerking, dat de bestaande naam der kolonie in verband daarmede eer aanleiding tot verwarring zou kunnen
geven, immers geacht zou kunnen worden het rechtsstreeks bestuurd gebied alleen te omvatten, kan bezwaarlijk ernstig genomen worden, daar wel niemand ooit
van zulk eene verwarring jets bemerkt zal hebben. Verder
zou „Indie" de voorkeur verdienen boven „Nederlandsch
Indie", omdat de positie van de kolonie in het Nederlandsche staatsverband zou zijn die van een zooveel
mogelijk zelfstandig deel, wel is waar met het moederland in de verhouding tot den staat niet op een lijn staande,
maar toch zeker niet zonder meer aan Nederland onderworpen. Ik vraag alleen maar : Zou iemand jets orntrent
dit laatste uit den naam afleiden ? En ten slotte zou
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het adjectief „Nederlandsch" moeten verdwijnen, omdat
men daar mogelijkerwijze een bezitsgedachte 1) in uitgedrukt zou kunnen achten ...... Wie ter wereld zou dit
laatste er uit gelezen hebben ? En was de commissie
geheel blind voor de andere, veel meer voor de hand
liggende beteekenis, die, welke den nationalen band
met Indie weergeeft ?
Misschien zou dit . alles nog geen aanleiding behoeven
te zijn tot bespreking van de beteekenis ook voor de
toekomst van ons bestuur in Indie. De zoo straks bedoelde
radicalen vormen slechts eene kleine groep en de regeeringscommissie, ingesteld in de bewogen dagen aan het
rind van het jaar 1918, gaf wellicht onwillekeurig in
haar arbeid een weinig de stemming van dien tijd weer.
Geinstalleerd den 28en December van dat jaar, diende
zij reeds 20 Juni 1920 haar voorstellen in. Haar werk
moet wel de kenmerken dragen van dezen buitengewonen
spoed, nog geen anderhalf jaar voor het ontwerpen eener
volkomen nieuwe staatsinrichting, waarbij de gelegenheid om een onderzoek in te stellen naar de aanwezigheid van een basis voor zulk een staatsgebouw in de
koloniale samenleving moet ontbroken hebben. Misschien
zou zij, bij meer gezette overweging, over de naamsverandering en vooral over haar eigen argumenten daarvoor,
anders zijn gaan denken.
Bestond en bestaat echter in leidende kringen in Indie
eene vaste overtuiging over het bestaansrecht, immers
de noodzakelijkheid en onmisbaarheid, ook voor de toe,
komst, van ons gezag daar te lande ? Ik weet niet, of
men deze vraag volmondig bevestigend kan beantwoorden.
Wat toch de regeering in de „Mededeelingen omtrent
enkele onderwerpen van algemeen belang" aan het
1) Ook taalkundig schijnt mij deze meening van de commissie
niet juist. Zij kent aan het adjectief „Nederlandsch" m. i. de beteekenis
toe, die slechts de genitief „Nederland's" mij toeschijnt te hebben.
Heeft het feit, dat beide vormen gelijken klank in de uitspraak hebben,
der commissie, misschien meer in het bijzonder haren inlandschen leden,
op dit punt parten gespeeld ?
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Koloniaal Verslag van 1919 deed voorafgaan, betreffende haar standpunt tegenover wenschen als die van
de straks bedoelde radicale groepen, wekt eenige ongerustheid. Twijfelt ook zij, zoo vraagt men zich bij het
lezen daarvan af, aan eigen toekomst ? Voelt ook zij
zich voorbeschikt en bereid op een gegeven oogenblik
de teugels uit handen te geven ?
De „Stroomingen order de Inlandsche Bevolking"
behandelend, maakt het verslag enkele opmerkingen
over het streven naar grooter medezeggenschap van de
geregeerden in zaken van landsbestuur. Zeer terecht
s telt het daarbij op den voorgrond, dat inzonderheid
voor dit streven geldt, dat „hetgeen in vele gevallen
„een historisch geworden toestand is, onmogelijk op
„cens kan worden veranderd en moet daarbij geleidelijk,,heid worden betracht op straffe van ontwrichting
„Gelijk meermalen is gezegd, is de regeering in beginsel
,,bereid om aan dit streven te gemoet te komen, maar zij
„moet daarbij noodzakelijk rekening houden met den
„algemeenen staat der volksontwikkeling."
„Waar nu eene kleine schare van ongeduldigen van
„eenige ontwikkeling den tijd gekomen acht en zich zelf
„rijp schijnt te achten, om de regetrtaak over te nemen,
„daar is de verklaring niet overbodig, dat hiervan voorals„nog geen sprake kan zijn.
„Het ware rechtstreeks in strijd met de belangen der
,,bevolking en het is daarom uitgesloten de regeering toe
„te vertrouwen aan eene onverantwoo'rdelijke oligarchic.
„Overnerning van het staatsgezag is eerst mogelijk,
„wanneer uit het yolk zelf een breede laag van ontwik„kelden is voortgekomen, geestelijk en moreel voldoende
„toegerust om van hun vertegenwoordigers als dragers
„der staatsinstellingen rekening en verantwoording te
„vragen van hun beleid en daden.”
Tot zoover het Koloniaal Verslag. Ik heb mij veroorload in deze aanhaling eenige cursiveeringen aan te
brengen. In de eerste plaats om te doen uitkomen, dat
het in die passage gaat om zaken van /andsbestuur,

62

DE TOEKOMST VAN HET NEDEHLANDSCH GEZAG

niet om autonomie van plaatselijke kringen, hoe uitgebreid ook. Deze wordt in het verslag jets verder trouwens
aangewezen als middel om tot het begeerde doel te geraken. In de tweede plaats om te doen zien, hoe de regeering, al verklaart zij, dat dit maar niet op eens zoo kan,
nochtans in beginsel bereid is om aan dat streven te
geinoet te komen en daarnaast uitdrukkelijk zegt alleen
vooralsnog de regeertaak niet aan anderen meent te kunnen
overgeven. Zij geeft eischen aan, waaraan men zou moeten
voldoen om die taak te kunnen overnemen, maar principieel wijst zij, naar het schijnt, die overneming niet af.
Moet men hieruit afleiden, dat zelfs de regeering op
den duur geen eigen taak voor het Nederlandsch gezag
in Oost-Indie ziet ? Is zij van meening, dat zij op een
gegeven oogenblik zal hebben terug te treden en „lay
down the white mans burden," gelijk het bij de bespreking van de onafhankelijkheidsplannen voor de Philippijnen genoemd werd ? Ik kan uit de aangehaalde zinsneden helaas niet anders lezen. Doch zie ik juist, dan
is het wel dringend noodzakelijk, dat de vraag besproken
wordt, of de plaats van ons bestuur daarginds blijvend
of tijdelijk is, of die ooit door eene andere macht, meer
in het bijzonder door bewoners van Indie zelf, los van
Nederland, zoo zou kunnen worden vervuld.
Bij het zoeken van het antwoord hierop kan slechts
het feitelijk verloop van zaken, dat men met eenige
waarschijnlijkheid zou moeten verwachten bij het volgen
van eene bepaalde koloniale politiek, van waarde zijn.
Geen wenschen of programma's, evenmin theoretische
beschouwingen kunnen bij het vellen van een oordeel
den doorslag geven. Tenzij dan dat men overtuigd mocht
zijn, dat bij het volgen van een bepaalden koers alles
van zelf terecht zal komen en dus voor de feitelijke gevolgen van het inslaan eener zekere richting reeds bij
voorbaat geenerlei verantwoordelijkheid aanvaardt. In
zaken van staatkunde is dit laatste echter niet de meest
gebruikelijke, noch schijnt het een gewenschte methode.
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In het land, waar men die gedragslijn wel schijnt te
hebben gevolgd, het Rusland onzer dagen, leidde dit,
als men de berichten, hoe weinig nauwkeurig ook, op
grond van hunne eenstemmigheid op dit punt mag gelooyen, tot resultaten, die dengenen, wien rust en orde,
welvaart en veiligheid van lijf en good lief zijn, niet begeerenswaard moeten schijnen. Al mogen er zijn, die voor
Indie tegen een „overgangstijd" met ook hun ongewenscht
schijnende toestanden en verhoudingen, geen bedenkingen schijnen te hebben 1), voorshands kan het vooruitzicht op veranderingen, die zouden beginners iets dergelijks mede te brengen, meer verantwoordelijk aangelegden naturen niet bevredigen. En daarom moet de
vraag zoo gesteld worden, wat te wachten zou zijn van
een terugtrekken van het Nederlandsch gezag uit den
archipel ?
Op het tweede plan kan dan ter sprake komen, hoe
de plaats van het Nederlandsch gezag en zijne vertegenwoordigers in de Indische staatsorganisatie behoort te
zijn, maar eerst dient vast te staan, welke beteekenis
daar te lande het Nederlandsch bestuur heeft, ongeacht
de inrichting van de staatsorganisatie. Vooropgesteld
iets, waaromtrent trouwens eene communis
natuurlijk
opinio bestaat dat elk staatkundig gezag zich de bevordering der belangen van de bestuurden tot richtsnoer
behoort te stellen, dat dus ook Nederland dit als beginsel
van regeeringsbeleid voor de toekomst gelijk voor het
heden aanvaardt.
De regeering sprak in de aangehaalde zinsneden uit
het Koloniaal Verslag van overneming der regeertaak
eerst dan, wanneer uit het y olk zelf een breede laag van
ontwikkelden zou zijn voortgekomen, moreel en geestelijk voldoende toegerust om van hunne vertegenwoordigers als dragers der staatsinstellingen rekening en verantwoording te vragen. Zij pleit hier een uitstel van
1) Vgl. bij voorbeeld de nota der Heeren D. M. G. Koch en Ch. G.
Cramer, leden der herzieningscommissie, afgedrukt achter haar verslag.
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executie, maar zijn de gronden, die zij aanvoert, wel
klemmend ? Waarom is een gezag, staande buiten het
yolk, verantwoord tot dit laatste in staat zou zijn eene
parlementair-verantwoordelijke regeering te vormen ?
Zulk een vreemd bestuur staat toch altijd verder van
land en yolk of dan een, dat uit de volksleden zelf is
samengesteld. En aangezien het vreemde gezag, juist
door zijne herkomst, ook een min of meer oligarchisch
karakter moet dragen en aan de geregeerden evenmin
verantwoording schuldig is, blijft de vraag onbeantwoord,
wat het vreemde gezag voor zou hebben boven een eigen,
eveneens oligarchische regeering, indien daarvoor de
noodige krachten te vinden waren ? Als voor het Nederlandsch bestuur in Indie geen ander argument zou zijn
aan te voeren dan dit, dat nog geen parlementaire inlandsche regeering te vormen is, zou onze zaak daar te
lande maar zwak staan.
De opmerking der regeering schijnt echter niet terzake
doende. Doel van de regeering toch is niet het scheppen
of doen ontstaan van een bepaalden regeeringsvorm;
maar de behartiging van de belangen der geregeerden.
Het gaat er om, hoe de Nederlandsche regeering in Indie,
ongeacht de organisatie van haar gezag, deze taak vervult en hoe anderen, vergeleken bij haar, dit zouden
kunnen doen. En juist dit punt, dat is datgene, waarop
het aankomt, is hier door de regeering niet aangeroerd.
Voordat met kans op goeden uitslag gezocht kan worden naar het antwoord op de bedoelde vraag, moet evenwel op een punt uit de verklaring der regeering nog de
aandacht gevestigd worden. Wanneer daarin gesproken
wordt van een uit het y olk voortgekomen laag ontwikkelden, wordt hierbij klaarblijkelijk ondersteld, dat daar
in Indie een yolk leeft of voor het minst bezig is zich te
vormen. Dit schijnt mij echter in zoo aperten strijd met
de feiten, dat het noodig is er meer uitvoerig bij stil te
staan.
Zou er sprake kunnen zijn van een yolk, dan zou
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behalve ethnologische verwantschap, de aanwezigheid
aangetoond moeten zijn van zoodanige eenheid in geestesgesteldheid en in materieele belangen, dat de bevolking
zich een geheel voelde. En wanneer er van de bewoners
onzer kolonien gezegd kan worden, dat zij lets niet zijn,
dan is het stellig wel zulk eene eenheid. Immers ondanks
ethnologische verwantschap bestaat de bevolking onzer
Oost-Indische kolonien uit zeer heterogene elementen.
Er is allereerst onderscheid in taal, niet slechts tusschen
de bewoners der verschillende eilanden, maar niet minder
tusschen de ingezetenen van hetzelfde eiland. Zou dit
reeds de uitwisseling van gedachten bemoeilijken en eenheid van denken en voelen in den weg staan, ook in
geestesrichting zijn de verschillende groepen verre van
homogeen. Op de bevolking van uitgestrekte gebieden
binnen de kolonien drukte de Islam zijn stempel, daarnaast vond op tal van eilanden het Christendom zijne
aanhangers en voor het oogenblik zijn er, al zal daarvoor
in de toekomst misschien geen plaats meer zijn, nog
belangrijke gebiedsdeelen, waar het Maleisch-Polynesisch
animisme de geesten beheerscht.
Welk een wereld van verschil in geestes- en gem,oedsle-ven weerspiegelt zich reeds alleen in dit godsdienstig
onderscheid, Welk een andere wereldbeschou\N ing bij
de eene groep, vergeleken bij de andere. Daar is niet
alleen geen eenheid, maar evenmin een streven om hiertoe
te komen. Christendom en Islam kunnen, onder bepaalde
omstandigheden, in een verband naast elkander leven,
dat zij er naar zouden streven geestelijk eene eenheid
te worden, is niet denkbaar. Islam en heidendom vinden
elkander evenmin ; hoe zijn de heidensche Dajak en
Toradja in nog niet zoo heel ver achter ons liggende
tijden, toen echter de gouvernementszorg zich nog niet
over hen uitstrekte, geexploiteerd door de Mohammedaansche Maleiers en Boegineezen.
Maar er is meer. Ook in beschaving en ontwikkeling
bestaan tusschen de bewoners van den archipel zeer
groote verschillen. Men mag hierbij niet uitsluitend denken
O. E. XX I 4
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aan onderscheid in beschavingstrap of ontwikkelingsgraad, ook de richting, die zij insloegen, was zeer verschillend. Gedeeltelijk hangt dit ongetwijfeld samen
met de verschillende wereldbeschouwing. Het onderscheid in waardeering van intellectueele kennis, in drang
tot verstandelijke ontwikkeling bij alle klassen, kan
hieruit althans voor een deel verklaard worden. Doch
ook buiten het gebied der verstandelijke ontwikkeling
bestaat verschil. De invloeden van Hindoe-herkomst,
die hier en daar zoo sterk op het volksleven hebben ingewerkt, bijvoorbeeld hun stempel op de beeldende kunst
hebben gedrukt, zijn elders veel minder krachtig of in
het geheel niet ondergaan. Ook op dit gebied is men
elkander geheel vreemd.
Hetzelfde verschil vindt men in andere beschavingsuitingen. De bouwkunst bijvoorbeeld van het eene yolk
is geheel verschillend in hare producten, vergeleken bij
die van het andere .De familiewoning van den Maleier
is iets anders dan die van den Dajak en deze weer onderscheiden van die van den Papoea. Het huis van Javaan
en Soendanees heel t een geheel ander type dan dat van
Makassaar of Boeginees.
Evenmin vindt men eenheid op het gebied van maa tschappelijke organisatie. Naast het Bataksche gebied
met zijn streng patriarchale instellingen vindt men op
Sumatra de Minangkabausche Maleiers met hun matriarchaat. Javanen, Soendaneezen, maar ook Minahassers
kennen ouderrechtelijke instellingen, terwiji Amboneezen
en inboorlingen van Halmaheira weer patriarchaal verhand in hunne families en stammen hebben. Dergelijke
verschillen vallen geenszins samen bij voorbeeld met die
in godsdienstige belijdenis ; men kan op deze kenmerken
weer eene geheel andere indeeling aangeven.
Ook op economisch gebied heerscht even groote verscheidenheid. Hier is het genealogisch verband, stam
of familie, hoe dan ook in zich zeif georganiseerd, rechtssubject bij uitnemendheid. Daaraan komt bij voorbeeld
het recht op den grond, op blijvende goederen toe. Elders
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vormen territoriale eenheden de voornaamste verbanden
op dit gebied, berust bij hen hetzelfde recht. In sommige
gedeelten van den archipel bestaat eene grootendeels
gesloten huishouding binnen de als economische eenheden
te beschouwen groepen, als hoedanig ook weer genealogische verbanden en territoriale gemeenschappen voorkomen. Elders is deze productievorm sinds langen tijd
verlaten en bestrijkt de voortbrenging voor de markt
een steeds grooter deel van het economisch leven.
Daarnaast, hiermede onmiddellijk misschien in verband staande, een groot verschil in behoeften, naar
gelang van de groep, waarnaar men zich richt. Vergeleken
bij het leven van Dajak of Papoea, is dat van den.
Minangkabauschen Maleier, van den Javaanschen desaman rijk en zeer gedifferentieerd, wat zijde m,aterieele
behoeften betreft. Boegineezen en Makassaren brachten
de omstandigheden tot de zeevaart, Javanen en Soendaneezen bleven bij voorkeur bij den landbouw, ook toen
men tot meer intensieve cultuurwijzen moest overgaan.
Ziet men naar de andere zijde der samenleving, naar
de organisatie als gemeenschap, het staatkun.dig getinte
verband, dan bemerkt men alsmede bonte verscheiden
held. Hier en daar is de stam, die wij als economische
eenheid en subject van rechten op den grond en de blijvende goederen leerden kennen, tevens de eenige en
hoogste politieke organisatie, althans de eenige, die men
zelf vormde. Daarnaast en daarboven mocht, veelal
meer in naam dan in werkelijkheid, een hooger inlandsch
gezag erkend zijn (zooals dat van de Maleische sultans
op West-Borneo over de Dajaks en van de Boegineesche
zelfbestuurders over de Toradja) dit was aan de eigen
organisatie vreemd en berustte uitsluitend op onderwerping. Op andere plaatsen is het stamverband bezig
zich te territorialiseeren, welken overgang de marga's
in Zuid-Sumatra en de kakraengan's (regentschappen)
in Zuid-Celebes bezig zijn door te maken. Ook treft
men organisaties aan, die zuiver territoriale eenheden
zijn, zooals de Javaansche dessa.
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Ook waar zich landschappen van grooteren omvang,
meerdere volksorganisaties omvattend, hadden gevormd,
bestaat groot verschil. Er is onderscheid tusschen de
„havenkoningen" van Atjeh, gelijk Snouck Hurgronje
ze noemde, van welken aard ook de Maleische zelfbesturen
op de Westkust van Borneo zijn, en bij voorbeeld de Javaansche vorsten, die eene organisatie van het bestuur
,over hun gebied, hoe onvolkomen en strijdig met onze
begrippen van staatstaak dan ook, hadden tot stand
gebracht. Slechts in een opzicht waren zij gelijk ; hun
gestie was uitsluitend gericht op de behartiging der
belangen van bestuurder en omgeving, niet op die van
land en yolk. Maar dat neemt de verschillen tusschen
hen niet weg.
Behoef ik nog meer in bijzonderheden te treden om
‘aan te toonen, dat op dit complex van zoo heterogene
elementen den naam „ yolk" niet in het minst toepasselijk is ? Noch geestelijk, noch materieel is hier eenheid,
de bestanddeelen vormen uit zich zelf gezamenlijk in
geen enkel opzicht, op welk gebied ook, eene gezamenlijke organisatie, waarvan allen of het grootste deel
hunner zelfs rnaar zich lid voelen, veel minder eene,
waarin elk hunner met zijn eigen belangen opgaat.
Het tegendeel is veeleer waar. Er woont daar in Nederlandsch Indie eene verzameling van in allerlei opzichten
zeer verschillende volkeren. Elk hunner is een eenheid
en als zoodanig afgescheiden, dikwijls bijna tegengesteld
aan andere, zelfs in zijne onmiddellijke nabijheid.
Voor het oogenblik moet dus het punt van uitgang
der koloniale regeering als zou daar in Indie een „yolk"
leven, dat zich op een bepaald oogenblik voldoende ontwikkeld zou kunnen toonen om uit zich zelf eene regeering te vormen, als geheel in strijd met de feiten worden
afgewezen.
Maar voor de toekomst ? Is er misschien eene zoodanige versmelting aan den gang, dat, na afloop van dit
proces, een yolk uit al die elementen zal zijn ontstaan ?
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Ten slotte bestaat toch bij voorbeeld het Nederlandsche
yolk uit gedeelten van verschillende herkomst, die gelei- •
delijk zijn samengegroeid tot een geheel.
Voor het intreden van zulk een proces van samensmelting zou het onvoorwaardelijk noodig zijn, dat tusschen die verschillende volkeren zeer nauwe betrekkingen,
steeds nauwer, bestonden. Maar die zijn er niet. Geeste
lijke banden zouden reeds door het verschil in talen
bezwaarlijk op eenigszins ruime schaal kunnen worden
aangeknoopt, gesteld al dat het bestaande verschil in
wereldbeschouwing niet aan het verlangen tot het aanknoopen van dergelijke betrekkingen in den weg stond.
Het bestaand verschil in beschavingsuitingen is eveneens
een beletsel tegen het voor samensmelting noodzakelijk
nauwe contact op geestelijk gebied.
Ook materieele banden zullen niet gemakkelijk zeer
nauw worden. Het land, door elk yolk bewoond, is in
staat in de behoeften, die zijne bewoners kennen, zeer
voldoende te voorzien en kan ook bij toeneming van
hun aantal zijn productie plaatselijk nog heel wat verhoogen. Daarbij loopen de goederensoorten, voor welker
voortbrenging de omstandigheden het meest gunstig
zijn, onderling niet veel uiteen. Uitwisseling daarvan
zou dus ook op den duur slechts op beperkte schaal
plaats kunnen hebben en in Been geval eene zoodanige
onderlinge afhankelijkheid in het leven kunnen roepen,
dat men zich dientengevolge lid ging voelen van een
geheel. Zoo min als de Europeesche volkeren dit deden,
ondanks veel grooter onderlinge afhankelijkheid.
Van een proces van samensmelting vast voor het
oogenblik niets te constateeren. Maar het schijnt mij,
dit alles in aanm,erking genomen, ook onwaarschijnlijk,
dat het daartoe ooit komen zal. De basis er voor ontbreekt.
Wat al die verschillende elementen, zonder bindmiddel
uit zich zelf, nochtans tezamen houdt in een verband,
is uitsluitend het Nederlandsche bestuur. Ons gezag,
waartoe al die volkeren op onderling ook nog eenigszins
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verschillende wijze in betrekking staan, is het, wat hen
heeft weten te vereenigen in eene staatsorganisatie. Een
staatsverband, overeenkomstig de beginselen van Westersche beschaving, bij welks voortdurend fijnere outilleering meer en meer de behartiging van de belangen
van alle geregeerden tot richtsnoer genomen werd. Een
staatsorganisatie, die, door al die volkeren en stammen
in een greep te vatten, ze op eenmaal heeft opgeheven
in dit opzicht tot de sfeer van de theest ontwikkelde en
beschaafde volken van het Westen, ze mede doet genieten
van de positie, die Nederland onder de volkeren daar
inneemt, van het aanzien, dat het er geniet.
In dit verband zijn al die volkeren gelijk. Hun aller
belangen werden, overeenkomstig hunne behoeften, in
aanmerking genomen. Het Nederlandsche gezag staat
tegenover alien onpartijdig, heeft geen aanleiding om
in beginsel de belangen van het eene yolk zwaarder te
doen wegen dan die van het andere. En zijne eigen belangen ? Daargelaten wat ik boven reeds zeide omtrent
de beginselen van landsbestuur, die de Nederlandsche
regeering ook voor Indie huldigt en die het onaannemelijk is, dat zij ooit zou verlaten, brengen de belangen van
het Nederlandsche yolk zelf niet mede om eene tegenstelling te doen ontstaan. Ook zijn belang eischt een
rustig, zich ontwikkelend Indie, een verband, waarin
elk der volkeren, die er in opgenomen wordt, zich veilig
voelt en dit is alleen te bereiken, indien het bestuur zich
stelt in dienst van de geregeerden. Dan moge er eens
verschil van opinie in incidenteele gevallen mogelijk zijn
over den invloed van eenigen maatregel, het beginsel
kan nooit worden losgelaten.
Het belang van Nederland eischt eveneens onpartijdigheid, Het heeft met elk van die volkeren in den archipel
zijne eigenaardige betrekkingen van zeer onderscheiden
aard. Hier zijn het geschiedenis en traditie, die banden
legden, elders economische verhoudingen, nog in andere
streken geestelijke verwantschap als gevolg van eenheid
van godsdienst, van aangevangen intellectueele ontwikke-
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ling in Nederlandsche lijn. Juist door die verscheidenheid kan het Nederlandsch bestuur zich op de centrale
plaats niet anders dan onpartijdig gedragen ; bevordering der belangen van het eene yolk zou bepaalde eigen
belangen daar bevorderen, mar even zeker andere elders
schaden. Nederland is door eigenbelang tot voortdurend
aiwegen van belangen tegen elkander verplicht.
Uit eigen kracht zouden de volkeren, die Nederlandsch
Indie bewonen, nimmer in staat zijn geweest zulk een
staatsgebouw op te trekken als Nederland daar deed.
Men zou er, bij de weinige redenen, die voor nauwe onderlinge betrekkingen bestaan, geen grondslag voor hebben
kunnen vinden. Maar daarbij zou ook het verschil in
ontwikkeling zijn gevolgen hebben doen gevoelen. Buiten
beschouwing gelaten de mogelijkheid, dat toestanden
intraden als voor ons ingrijpen in de Buitengewesten
bestonden, waarbij de minder ontwikkelde stammen
werden uitgebuit door machtiger cenheden, zou ook bij
vereeniging in een verband bij de grooten, de meer krachtigen als van zelf de neiging moeten zijn ontstaan om
hunne eigen belangen op den voorgrond te dringen.
Hen, die niet tot al die volkeren op verschillende wijze
in allerlei betrekking zouden staan, zou het eigenbelang
niet dringen in de richting van onpartijdigheid, integendeel juist naar het tegengestelde, naar het versterken
voor alles van eigen positie in elk opzicht, naar dienstbaar
maken van de anderen daaraan.
Zou dus de vorming van een staatsverband als Nederlandsch Indie uit eigen kracht door de volkeren van den
archipel onmogelijk zijn geweest, evenmin zouden zij
het bestaande verband bij wegvallen van het Nederlandsch gezag in stand kunnen houden. De reeele basis
voor samenwerking op voet van gelijkheid en onpartijdige
behartiging van hun aller belangen in gelijke mate zou
dan blijken te ontbreken, het verschil in ontwikkeling
en beschaving, dat tusschen hen bestaat, zou dadelijk
zich doen gevoelen. Er zou een toestand intreden van
voortdurenden belangenstrijd, van onderlinge verbitte-
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ring en vervreemding. Hoe dit aan verdere ontwikkeling:
van het land in den weg zou staan alleen reeds door de
onrust, die zou intreden, kan men zich denken.
Het verdwijnen van Nederland uit de kolonien in
Oost Indie zou Of Nederlandsch Indie in staatkundige
atomen uiteen doen vallen Of een politieken chaos in
het leven roepen. Het ware de vernietiging van alles
wat op het gebied van staatsbestuur daar met zooveel
m,oeite is tot stand gebracht, de volkomen desorganisatie. Het land bestaat als zoodanig, als geheel, enkel
en alleen door het Nederlandsch gezag. Dit is het, dat
al die volkeren te zainen houdt, het eenige ook, dat ze
samen kan houden. Indie zonder Nederland is ondenkbaar, het is alleen bestaanbaar als Nederlandsch-Indie.
Dat alles wil natuurlijk niet zeggen, dat de bestaande
regeeringsorganisatie steeds onveranderd gehandhaaid
moet blijven. Zoo goed als op ieder ander gebied zullen
de volkeren in Nederlandsch Indie zich ook politick
ontwikkelen. Ook hierbij echter zal elk zijn eigen ontwikkeling volgen en de trap, waarop elk yolk staat, zal
verschillend zijn, naar gelang van den verderen staat
zijner ontwikkeling. En aan verlangens, die als gevolg
van deze ontwikkeling opkomen, zal waarschijnlijk niet
overal op gelijke wijze uiting gegeven worden. Niet alleen
dit, hunne bevrediging zal waarschijnlijk op naar gelang
van omstandigheden verschillende wijze, in overeenstemming met de toestanden en verhoudingen, onder
elk van hen bestaande, moeten plaats hebben.
De politieke bewustwording der Indische volkeren
is onder verscheidene hunner reeds begonnen. Wanneer
men de lijnen tracht op te merken, waarlangs de ontwikkeling zich in deze beweegt, geloof ik, dat men er
zich geleidelijk twee ziet afteekenen.
De eene is die van een streven binnen elk der volkeren
naar behartiging van eigen volkszaken. Zij is de jongste,
maar heeft, geloof ik, de grootste toekomst, omdat zij
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tot volledig gebruik van alle aanwezige krachten voor
regeling van eigen zaken kan leiden.
Het Koloniaal Verslag van 1919 vermeidde eene duidelijk waarneembare opleving van het Javaansche nationalisme, dat het verklaart als opleving van nationaal
sentiment ten gevolge van politieke bewustwording.
Men verwacht ervan „dat het herlevend bewustzijn,
„naast behoud van wat aan kennis en kunst door het
„voorgeslacht is overgeleverd, ook bezieling zal wegen
„te geven aan de krachten, die de Javaansche cultuur
„door aanpassing aan nieuwe denkbeelden en opvat„tingen tot vernieuwden bloei zullen moeten brengen.
„Daarnaast wordt mededeeling gedaan van pogingen,
„door vooraanstaanden uit andere bevolkingsgroepen
„tot organisatie der intellectueelen in dezelfde regionen
„van den archipel of van daar afkomstig onder de „natio„nale” saamhoorigheidsidee.” Voorbeelden daarvan worden genoemd de vereenigingen Pasoenden en Sumatranenbond, die zich al dadelijk ook op staatkundig terrein
bewegen, de Studeerenden-Vereeniging Minahassa en
Jong Ambon, die dit nog niet deden.
Men heeft hier kennelijk te doen met uitingen van
volksontwikkeling, ook op politiek gebied, of die waarschijnlijk eens tot uiting daarop zal leiden. Met ontwikkeling van elk yolk op zich zelf, langs eigen wegen, calker
uitingen in overeenstemming zijn met de toestanden
onder elk der volkeren. Waarom noemt de regeering dit
met een onnoodigen en de zaak onduidelijk makenden
omhaal van woorden „pogingen tot organisatie der
„intellectueelen uit bevolkingsgroepen in dezelfde
„regionen van den archipel of van daar herkomstig onder
„de „rationale" saamhoorigheidsidee ?" Het is hier
duidelijk de bewustwording als „ yolk", die men in verschillende gedeelten van den archipel opmerkt.
Het is begrijpelijk, dat de regeering tegenover deze
richting sympathiek staat, zooals zij in het Koloniaal
Verslag mededeelt. Hier is een grondslag voor politieke
ontwikkeling, hier kunnen de intellectueelen, die zich
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vereenigen, hunne volksgenooten, wier instellingen zij
kennen, tot wier hoof den en harten zij den weg het best
moeten kunnen vinden, leiden op den weg naar verderen
vooruitgang, den weg, waarop zij in hunne eigen cultuur
overnemen, wat die intellectueelen bij hunne studie
onder Nederlandsche leiding hebben leeren kennen als
goed en geschikt voor toepassing onder hunne volksgenooten. Misschien is van deze beweging nog het merkwaardigst, dat zij, gelijk het aangehaalde verslag ook
meldt, geleid wordt door jonge lieden in het centrum
van Westersche kennis, op de opleidingsscholen te Batavia. Dat daar organisaties van eigen yolk worden geleid,
bewijst wel, hoe sterk de afscheiding tusschen die volkeren nog is. Zoo ergens, dan ware daar bij eenheid van
opleiding, eenheid van indrukken de gelegenheid voor
samensmelting gunstig.
De andere lijn is die van medezeggenschap in algemeene zaken, aangelegenheden, die de geheele kolonie
betreffen.
Terwifi hiervan onder de Europeesche bevolking reeds
lange jaren sprake was — de Minister van Dedem, deed
reeds in 1892 voorstellen om haar eenig medezeggenschap
te geven door uitbreiding van den Raad van Nederlandsch
Indie m,et een aantal buitengewone leden — is het verlangen onder de inlandsche volkeren hiernaar nog jong.
Dat het zich echter onmiddellijk vertoonen moest, zoodra
men politiek bewustzijn kreeg, is het gevolg van de sterke
centralisatie van bestuur, die tusschen de kleinste eenheden, de inlandsche gem,eenten, en het NederlandschIndische gouvernement geen enkel staatkundig lichaam
kende. Het wil dan ook niet zeggen, dat, vooral op den
duur, dit de meest gewichtige uiting van staatkundig
leven zal zijn. Het schijnt mij veel merkwaardiger, dat
ondanks de centralisatie en ondanks eenig medezeggenschap in algemeene zaken van den jongsten tijd het
streven naar staatkundige ontwikkeling binnen de grenzen van afzonderlijke volken ook ontstond, al kon het
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geen uitweg vinden, althans niet in eenige besturende
organisatie.
Of de volksraad, die aan dezen wensch tot medezeggenschap in algemeene zaken wil tegemoet komen,
in zijn tegenwoordige gedaante op den duur houdbaar
zal blijken, schijnt mij een open vraag. Zooals dat college
nu is samengesteld, rust het, dunkt mij, niet op den
noodzakelijken grondslag in de samenleving. Deels verkozen door de gezamenlijke leden van locale raden,
bestuurscolleges over door de regeering geknipte ternitoriale gebiedsdeelen, goeddeels zonder inwendig natuurlijk verband, deels benoemd door de regeering, vermoedelijk als vertegenwoordigers van bepaalde belangen, is
de raad alleen wat de zitting hebbende leden er van maken,
maar kan hij niet geacht worden door zijn samenstelling de meening van de organische bestanddeelen van
het Indische staatsverband weer te geven. Die deelen
toch zijn de Indische volkeren, met de verschillende Nederlandsche belangen, die men onder hen vindt.
In eene vertegenwoordiging bij de Nederlandsche centrale regeering zal men daarom op den duur moeten
vinden, wil zij waarlijk de meeningen, voor het staatsverband als geheel van belang, leeren kennen, in de
eerste plaats vertegenwoordigers 1) van zooveel mogelijk
alle volkeren, die daar overleg plegen met de regeering
over de zaken, die hun alien aangaan, en in de tweede
plaats de representanten van de verschillende Nederlandsche belangen in den archipel, die als het ware den
band, met al die volkeren gelegd, weergeven, maar
tevens door hunne verscheidenheid waarborg vormen
voor de onpartijdige behartiging van al die belangen,
dat is tevens van al die volkeren, vereenigd onder het
Nederlandsche bestuur.
1) De wijze van benoeming zal verschiliend kunnen zijn naar gelang
van de ontwikkeling ter plaatse. Soms zal men ze kunnen doen afvaardigen na verkiezing, soms zal men ze moeten aanwijzen van wege de
regeering. Maar dit behoeft hunne positie als zoodanig niet te veranderen.
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Het ligt niet binnen het bestek van dit opstel verder
in bijzonderheden op de staatkundige ontwikkeling van
Nederlandsch Indie in te gaan. Met de regeering kan men
aannemen, dat de weg zal moeten loopen over locale
autonomie en zelfbestuur, mits het voorbehoud hierbij
worde gemaakt, dat men bij de inrichting daarvan uitgaat van de feitelijke verhoudingen, zooals zij nu eenmaal zijn, en niet meene, dat een willekeurig gebiedsdeel
met een besturend college aan het hoof d, op meer of
minder democratische wijze samengesteld, een echt autonoom of zelfbesturend lichaam is. Daarvoor toch is weer
noodig en wel in de eerste plaats innerlijke samenhang.
Dien samenhang kan men slechts vinden binnen natuurlijke eenheden, voor Nederlandsch Indie binnen de volkeren.
Twijfel, of de Indische regeering dit laatste voldoende
inziet, schijnt na kennisneming van het Koloniaal Verslag van 1919 geoorloofd. Het is toch niet goed te begrijpen, hoe in hetzelfde regeeringsstuk, dat met uitgesproken sympathie gewag maakt van de neiging tot
ontwikkeling, ook staatkundig, binnen bepaalde volkeren
tevens passages voorkomen als de in den aanvang van
deze bladzij den aangehaalde, welke slechts zin hebben,
als men eerie volkseenheid voor Indie aanneemt. En de
regeeringsyoorstellen voor de regentschapsraden, met
Europeesche leden er in en met bevoegdheden gedacht,
die, gelijk de beschikking over dorneingrond, niet in de
eerste plaats de belangen van het autonome gebied betreffen, wijzen ook niet op een inzicht, gelijk boven
gewenscht werd geacht.
De autonomie en het zelfbestuur, als opvoedingsmiddel
tot eene meer ontwikkelde staatsorganisatie zullen moeten loopen over volkskringen, waarbinnen men zich
waarlijk een voelt. Daaruit kan de centrale d.i. Nederlandsche regeering zelfs zich, naar gelang van den stand
der ontwikkeling, meer en meer terugtrekken, om hare
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aandacht te wijden aan hetgeen alien aangaat. Doch
nog eens, hierop in te gaan zou te ver voeren 1).
Hoe men zich echter eene toekomstige inwendige
organisatie van Nederlandsch Indie denke, voor de
eenheid van het land, voor de rustige en ongestoorde
ontwikkeling van land en yolk, blijft het Nederlandsch
gezag op de centrale plaats onmisbaar. Daarin ligt niet
slechts voor het heden, maar ook voor de toekomst zijn
bestaansreden, in het belang der geregeerden.
Wanneer men zich dit voor den geest brengt, dan
begrijpt men dat het Nederlandsch bestuur in Indie
kan bestaan tot in lengte van dagen, dat het er een eigen
taak heeft te vervulien. Een nationale taak, zwaar en
niet altijd dankbaar, maar niet een, die op een gegeven
oogenblik terzijde kan worden geschoven.
Doch dan betreurt men te meer zinsneden als die in
het Koloniaal Verslag van 1919, welke ik in den aanvang
van dit opstel aanhaalde. Immers zelfvertrouwen, vertrouwen in eigen kracht, in onmisbaarheid ook voor de
toekomst, dat is het wat de regeering en het Nederland.sche yolk noodig hebben, zal die nationale taak vervuld kunnen worden. Had haar dit voor oogen gestaan,
dan zou de herzieningscommissie zich niet hebben beziggehouden met het zoeken naar argumenten om uit den
naam der kolonie het gedeelte, dat den onverbrekelijken
samenhang met het moederland aangeeft, te doen verdwijnen. Dan zou ook zij hebben ingezien, dat „Indie"
op zich zelf, los van Nederland, ondenkbaar is, en dat
de naam, „Nederlandsch-Indie" niet slechts een feitelijken, maar een voor het bestaan van het laatste als
1) Voor dengene, die deze opmerkingen te beknopt acht, moge
verwezen warden naar de nota, door den Heer S. Ritsema van Eck
aan de herzieningscommissie ingediend en met andere achter haar
verslag afgedrukt. Wat het trekken van hoofdlijnen en uiteenzetten
van beginselen betreft, staat die nota m.i. hoog boven het verslag
der commissie zelve. Met de groote lijnen door den steller dier nota
getrokken, betuig ik hier gaarne mijne instemming.
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staatkundige organisatie onveranderlijk noodzakelijken
samenhang met het moederland weergeeft.
Bij de aanwezigheid van deze overtuiging slechts
kan men in Indie rustig voortgaan met zijn plicht to
doen. Dan kunnen wij ongevoelig zijn voor het tegenstreven van hen, die ons bestuur de hooge en centrale
plaats betwisten, waarop het in de kolonien staat, wetend
dat die plaats door niemand zoo zou kunnen worden
vervuld. Het vertrouwen in eigen taak en toekomst kan
ons de kracht geven de nationale taak in ons Nederlandsch Indie to vervullen, in komende dagen gelijk tot
nu toe, tegenover alle oppositie rustig voortgaande op
den ingeslagen weg, ons zelf herhalend : „daer en is ter
„werelt niet dat ons can hinderen ...... ".

DE NIEUWE, VERKORTE BIJBELVERTALING
DOOR

Prof. Dr. A. J. DE SOPPER.

De Bijbel. Opnieuw uit den grondtekst vertaald door en onder leiding van Dr. H. Th.
Obbink, hoogleeraar aan de Rijks Universiteit
te Utrecht. (Verkorte uitgave). Amsterdam, 1920.
S. L. van Looy.

Dit is precies wat we noodig hebben. Er is sinds fang
in breeden en zeer verschillenden kring naar verlangd
en om gevraagd. Maar niemand voelde zich geroepen
tot en tevens opgewassen tegen de taak om het tot
stand te brengen. Nu komt het er eindelijk. En in optima
forma.
Wat ons hier gegeven wordt, is geen Bijbel voor „de
modernen", of „de orthodoxen", of „de ethischen".
Daarvoor schijnen, naar de pers ons meedeelde, reeds
vroeger voorzieningen getroffen te zijn. Zoodat we zonder
zorg kunnen denken aan hen, die behoefte hebben aan
'n „modernen", 'n „orthodoxen", 'n „ethischen" Bijbel.
Er moeten in ons gezellig vaderland zelfs kringen zijn,
wier Bijbel-voorkeur plaatselijk bepaald is, en die speciaal
'n „Dordtschen", „Leidschen" of „Groningschen" Bijbel
begeeren. Men heeft gevonden, dat het bij deze drie
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Bijbel-produceerende plaatsen maar moet blijven, aangezien ze tezamen op het heele Nederlandsche afzetgebied
voor Bijbels beslag hebben gelegd en zeer wel in staat
geacht moeten worden aan elke vraag te voldoen. Ik
geloof ook niet, dat er voor 'n nieuw merk nog plaats
is. De uitgave van 'n nieuwen „Utrechtschen" of „ethischen" Bijbel zou het lot deelen van den dichter, die bij
de verdeeling der wereld te laat kwam.
Dergelijke overwegingen passen evenwel niet geheel
bij de werkelijkheid. Het staat nu eenmaal zoo, dat 'n
zeer groot deel van het Nederlandsche publiek niet meer
denkt in de kategorieen „modern", „orthodox", „ethisch".
Nog minder hebben namen van steden voor hen kategoriale beteekenis. Eenig etiket van dien aard strekt
bij velen evenmin tot 'n aanbeveling als tot het omgekeerde. Wat hun geestelijk leven voedt en hen innerlijk
rijker maakt, begroeten ze met vreugd, zonder zich te
bekommeren om keur of ijk van eenige partij. Vandaar,
dat deze uitgaaf nu reeds 'n ongekend succes is en het
nog meer zal worden. Ze doet namelijk niets meer of
minder dan den Bijbel weer onder het bereik brengen
van 'n groote schare, voor wie hij ontoegankelijk was
geworden.
We ontvangen hier den Bijbel „opnieuw uit den grondtekst vertaald." Dat was noodig. De bestaande vertalingen hebben hun groote verdiensten. Het zou ongepast
zijn, het uit het oog te verliezen. We zijn eerbied en dankbaarheid verschuldigd aan hen, die ze ons gaven. Ook
zijn ze volstrekt niet onbruikbaar geworden en zullen
ze stellig nog langen tijd in gebruik blijven. Maar ze voldoen in belangrijke opzichten niet aan de behoeften van
onzen tijd.
'n Oude vertaling kan niet anders dan verouderd zijn.
'n Taal groeit en verandert, als al wat leeft. Wanneer
we hetzelfde willen zeggen als het voorgeslacht, dan
moeten we het anders zeggen. 'n Oude vertaling zou,
om. verstaanbaar te zijn, zelf weer vertaald moeten worden. Daar komt, ten aanzien van de Staten-vertaling,
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waarover het hier loopt, nog bij, dat men zich daar heel
vaak op 'n woordelijke vertaling heeft toegelegd. Dat
heeft z'n voordeelen. Maar het is toch geheel bezijden
de waarheid, wanneer men meent, dat 'n woordelijke
vertaling het dichtst bij het oorspronkelijke blijft. Dezelfde woorden, woordverbindingen, zinswendingen hebben in verschillende talen 'n verschillenden zin, sours
in de eene taal w61 en in de andere in 't geheel geen zin.
Ook hier moeten we hetzelfde anders zeggen. Doers we
dat niet, zeggen we het eender, dan is het wat anders,
dat we zeggen. Daardoor wordt menige plaats in de
St. V., ook waar het Nederlandsch op zichzelf geen bezwaar oplevert, toch verkeerd of niet verstaan. Men
kan hiertegenover stellen, dat 'n niet-woordelijke vertaling, die poogt den zin der woorden zoo juist mogelijk
weer te geven, het oorspronkelijk ook nooit com.pleet
en zuiver weerspiegelt. Ze is altijd min of m,eer verklaring, met al de gevaren van persoonlijke en onjuiste
opvattingen, daaraan verbonden. Ik kan er weinig tegen
inbrengen. Vertalen, in dien zin, is onmogelijk. 'n vertaling is per se lets anders dan, en dus nooit volkomen
gelijk en gelijkwaardig met het oorspronkelijk. Men
zal zich met het naastbeste tevreden m.oeten stellen. En
dan is 'n vertaling, die althans poogt den zin van het
oorspronkelijk verstaanbaar te maken, verkieslijker dan
'n woordelijke vertaling. De onduidelijkheid en onverstaanbaarheid van menige plaats in de St. V. is dikwijls
het gevolg van nog 'n andere oorzaak. De vertalers hebben m.enigmaal zelf den zin van het oorspronkelijk niet
verstaan. Ook nu is nog niet alles even duidelijk en de
geleerden zijn het voorshands niet in elk opzicht met
elkaar eens. Toch zijn we sindsdien heel wat vooruitgegaan en is er veel opgehelderd, dat vroeger duister
was en waarmee de nieuwe vertaler z'n voordeel kan
doen.
Bij de nieuwe Leidsche vertaling is ten volle gebruik
gemaakt van de gegevens, die de nieuwere wetenschap
aan de hand deed. Niemand zal zeggen, dat ze wetenO. E. XX I 4
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schappelijk zonder feilen is. Maar ik heb evenmin ooit
iemand hooren ontkennen, dat ze, aithans wat het Oude
Testament betreft, wetenschappelijk zeer hoog staat.
Ook lijdt ze over 't geheel niet aan te groote letterlijkheid. En haar Nederlandsch is ver van ouderwetsch.
Niettegenstaande dit alle y , is deze eerbiedwaardige
praestatie niet populair geworden en zal ze het ook nooit
worden. Daartoe zijn te zeer uitsluitend de nuchtere
geleerden er in aan het woord. Er golft door dit „monurnent van geleerdheid" geen enthousiasme. Men hoort
het koel verstand, m,aar voelt niet het warme hart. Er
is 'n overvloed van kennis, maar 'n tekort aan congenialitea. De kritiek heeft aan de eerbiedige bewondering
het zwijgen opgelegd. Deze vertaling is, ook zonder aanteekeningen en inleidingen, meer interpretatie dan voor
'n vertaling noodig, wenschelijk, geoorloofd is, terwiji ze
zich elders weer te weinig losmaakt van het Hebreeuwsche woord. De taal maakt dikwijls den indruk van doodgeranseld te zijn, wellicht mee tengevolge van veelvuldig
corrigeeren en overwerken door verschillende hand. Ze
jubelt niet en ze klaagt niet. Ze trilt niet van religieuze
ontroering. De gewijde orgeltoon wordt er te weinig in
vernomen. In 't kort, de norm, en de inhoud van het
boek harm,onieeren niet. Voor religieus gebruik zal men
nimmer in breeden kring bij voorkeur deze vertaling
ter hand nemen. Dat zal te minder het geval zijn, waar
ons yolk rinds eeuwen gewoon is aan de zoo geheel anders
en zooveel juister geintoneerde St. V.
Het doel nu van de thans verschijnende vertaling is,
als ik goed zie, de nadeelen van de St. V. en van de L.V.
te vermijden en beider verdiensten te vereenigen. Inderdaad, het ideaal. Dat Prof. Obbink dit ideaal niet alleen
heeft gezien en gesteld, maar ook de haast vermetele
poging heeft aangedurfd one, het, wat het 0. T. betreft
geheel alleen, te verwezenlijken, zou hem als blijvende
verdienste toegerekend moeten worden, ook al was hij
in het laatste heel wat minder goed geslaagd dan het
geval is.
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Dit werk zal natuurlijk evenmin wetenschappelijk
volmaakt zijn als de L.V. Maar het zal uit de vakkundige
kritiek, die te eeniger tijd aan het woord moet komen,
wel blijken, dat het wetenschappelijk zeker niet lager staat
dan deze. Dat de vertaler, al vertalende, nooit naar zich
toe zal interpreteeren, zou ik niet durven verzekeren.
Hij legt het er echter klaarblijkelijk methodisch op toe
overal en overal zoover van het Hebreeuwsche woord
zich los te maken als tot het bereiken van z'n doel noodig
is, doch ook niet vaker en niet verder. Dat doel is : den
tekst van het O.T. voor Nederlanders van onzen tijd
werkelijk verstaanbaar maken, den zin van de Hebreeuwsche woorden juist weergeven. Men vatte deze uitdrukkingen vooral niet te intellectualistisch op. Ook de aesthe
tische waarde, de gevoelstoon, de bewogenheid, het
rythm.e van het Hebreeuwsche woord moet zooveel
mogelijk in het Nederlandsche overgaan. Prof. Obbink
bereikt in dit alles zooveel, niet alleen tengevolge van
z'n om,vangrijke kennis van het O.T. en z'n achtergrond.
Deze is ongetwijfeld onmisbaar. Maar even onmisbaar
zijn twee andere dingen, die daar niet altijd mee gepaard
gaan. De Bijbel-vertaler moet uit en met z'n Bijbel leven.
Er moet persoonlijk contact, innerlijke verwantschap
bestaan tusschen hem en het geestesleven, dat pulseert
in z'n Bijbel. Hij moet er diepen eerbied, groote bewondering, warme liefde voor hebben. Welnu, uit elken regel
van Prof. Obbinks „Woord vooraf" komt U de verrukking tegen over de wereld van geestelijken rijkdom en
veelvoudige schoonheid, die in Israels litteratuur opgesloten ligt. Hij betreurt de toenemende onbekendhe.id
daarmee als 'n jammerlijke verarming van ons yolk.
En het is de begeerte om z'n tijdgenooten in al die heer lijkheid te doen deelen, die hem bewogen heeft dit gewel dig werk op zich te nemen. De laatste reden, waarom
hem dit zoo goed gelukt, is hierin gelegen, dat hij tot
z'n beschikking heeft 'n springlevend, gespierd, tintelend, kleurig, lenig, volkomen hedendaagsch Nederlandsch.
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Bij het gebruik daarvan vergeet hij evenwel niet (en
dit is voor het resultaat van groot belang), dat de Bijbel
zich van andere boeken onder meer hierdoor onderscheidt : hij is gelezen van geslacht op geslacht, het
volksleven is er door gedrenkt, hij is het geestelijk eigen
<Um geworden van zeer velen, hij is saamgeweven met
hun voelen en denken, en dat alles in 'n bepaalden en
in denzelfden vorm, den vorm der St. V. Die vorm is
in Nederland classiek. Verbreek dien vorm zonder meer
yen Ge hebt den Bijbellezer geen nieuwen Bijbel, maar
anderen Bijbel gegeven. Ge hebt hem voor z'n gevoel
z'n Bijbel ontnomen. Dat is ook inderdaad voor 'n goed
deel het geval. En daarom is de zaak evenzeer van belang voor hen, die nog Bijbellezer moeten worden. Wat
Ge hem geeft, mope in allerlei opzichten beter zijn, met
juist instinct beseft hij, dat het religieus minder waard
is. De Loon van de St. V. is werkelijk in wondere harmonic
met den Schrift-inhoud. En daarom is het zoo juist gezien
van den vertaler, dat hij overal en overal zoover van de
St. V. zich losmaakt als tot het bereiken van z'n doel
noodig is, doch ook niet vaker en niet verder. Meer zal
het Bijbellezend Nederlandsch publiek zeker nimmer
verdragen. Met meer is ook degene, die voor den Bijbel
gevvonnen moet worden, niet gebaat. In de uitvoering
zal Prof. Obbink natuurlijk niet altijd even gelukkig
zijn, maar z'n doel en z'n m,ethode lijken mij boven bedenking verheven.
Deze Bijbel is niet slechts „opnieuw uit den grondtekst
vertaald", hij onderscheidt zich van de bestaande ook
hierdoor, dat hij is 'n „Verkorte uitgave". Het laatste
is van niet minder groote beteekenis dan het eerste als
het er op aan komt den Bijbel dichter to brengen bij de
menschen van onzen tijd. Menigeen, die den Bijbel eens
ter hand neemt, legt of gooit hem na korten tijd teleurgesteld voor goed weer weg. De Bijbel is 'n omvangrijk boek.
Men vindt er niet gauw en niet gem,akkelijk den weg in.
En er staat heel wat in, dat niet rechtstreeks spreekt
tot het hart en het geweten van de menschen. Er is zelfs
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nogal wat in te vinden, dat eer afstoot dan aantrekt.
De kans is groot, dat iemand, die den Bijbel willekeurig
opslaat, het slecht treft. En dat zal hem den lust om het
boek van 't begin tot het eind door te lezen heelemaal
benemen. Daarmee is, op zichzelf, over de waarde of
onwaarde van de bedoelde Bijbelgedeelten nog niets
beslist. Het is in elk geval geen reden om te pogen ze
uit de wereld te helpen. De Bijbel is nu eenmaal, zooals
hij is. Hij moet blijven, zooals hij is. Hij zal blijven, zooals
hij is. Geen Protestant kom.t op de dwaze gedachte het
anders te willen. En hij blijft, tegen uiterst geringen
prijs, voor een ieder verkrijgbaar. Maar wat ligt er nu,
in de gegeven omstandigheden, meer voor de hand dan
ook eens 'n uitgaaf tot stand te brengen, waarin weggelaten is hetgeen, als voor geestelijk-zedelijke doeleinden
minder geschikt, zelfs door verreweg de meesten, die
uit den Bijbel leven, bij persoonlijke, huiselijke en kerkelijke praktijk ongelezen pleegt te blijven ? Dat dit totaal
iets anders is dan hetgeen de R.K. Kerk met den Bijbel
doet ten aanzien van de „leeken", is klaar als de dag.
Er zijn ook andere wegen om het beoogde doel te bereiken. Men kan b.v. werken met groote en kleine letters,
of 'n handleiding, 'n schema van te lezen Bijbelgedeelten
voor in het boek afdrukken. Principieel maakt dit, zooals men bij eenig nadenken zal moeten erkennen, geen
verschil met wat hier gebeurt. En er is, behalve andere,
zuiver practische, nadeelen dit tegen, dat men de menschen dan voor de keus stelt om of alles te lezen, of zich
met 'n bloemlezing tevreden te stellen. En 'n bloemlezing,
losse stukken, wil de vertaler juist niet geven. Hij wil
den samenhang niet verstoren. Hij stelt er integendeel
prijs op, dat door z'n weglatingen de gang der geschiedenis als een doorloopende lijn des te duidelijker zal uitkomen.
Wederom zal men over de uitvoering in bizonderheden
telkens met hem van meening kunnen verschillen. Maar
er zijn toch tal van stukken, waarom.trent het, als men
eenmaal met het doel instemt, niet twijfelachtig is of ze
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opgenomen dan wel weggelaten dienen te worden. Overigens is er alle reden om aan te nemen, dat deze vertaler, wiens eigen geestelijk leven uit den Bijbel gevoed
is, die jarenlang midden in het gerneenteleven heeft
verkeerd en de aanraking daarmee steeds heeft aangehouden, den tact zal blijken te bezitten om ook in
dubieuze gevallen meestal het juiste te treffen.
1k kan mij heel goed voorstellen, dat er menschen
zijn, die met het doel niet instemmen en deze heele onderneming uit den booze achteii. Vertalen is altijd min of
meer verklaren. Maar wie waarborgt mij dan, dat het
oorspronkelijk bij de vertaling niet door subjectieve en
willekeurige opvattingen verminkt of vervalscht is ?
En wanneer het voor mijn zieleheil noodig is, dat ik 'n in
'n vreemde taal geschreven „woord Gods" woordelijk en
precies, zooals het „objectief" gegeven is, ken en geloof,
dan kan ik de vertaling van dien heiligen codex onmogelijk aan den een of anderen willekeurigen enkeling overlaten. ook mijzelf zou ik die taak niet durven toevertrouwen, al bezat ik de geleerdheid van alle gezamenlijke
theologische faculteiten. Ze hoort uitsluitend in handen
'van 'n onfeilbare autoriteit. Waar ter wereld die voor
'H Protestant te vinden kan zijn, of z'n beginselen hem
toestaan deze onfeilbaarheid aan een of andere bij meerderheid van stemmen gekozen commissie toe te kennen,
of er reden is om te nemen, dat dit werk . per se veiliger
is in handen van zoo'n commissie dan in die van 'n alleszins bevoegden hoogleeraar, die tot het verrichten er
van roeping gevoelt, dat zijn vragen, die bier niet verder
behandeld kunnen worden.
Het zou anders niet oninteressant zijn ons tevens
pens af te vragen of zoo'n geautoriseerde vertaling hem
van de moeilijkheid af zou kunnen helpen. 'n Vertaling
verstaan, is ook weer interpreteeren. Het woord van
'n ander verstaan, ook in eigen taal, is altijd interpreteeren. Ik men, dat deze objectiviteits-opvatting niet
houdbaar is, tenzij wellicht door de toevlucht te nemen
tot „fides implicita", het geloof in het geloof van de
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autoriteit, ook al weet men niet wat het inhoudt. Hoe
dit zij, veel scherpzinnigheid is er niet toe noodig om
tot de ontdekking te komen, dat geen voorstander van
eenige kerkelijke autoriteit reden heeft zich over deze
uitgaaf te verheugen als 'n symtoom van toenadering
tot zijn standpunt.
En dan dat ziften en schiften in „Gods Woord." Wanneer Ge den mensch eenmaal toestaat onderscheid in
waarde te maken tusschen verschillende deelen van
„Gods Woord", als Ge hem 'n maatstaf toekent om hun
geestelijk-zedelijke beteekenis daaraan te meten, dan is
de autoriteit van dat Woord hopeloos ondermijnd. We
zijn op weg naar de fatale leer, dat men zich niet aan de
Schrift moet onderwerpen, omdat ze „Gods Woord" is,
msaar dat men haar „Gods Woord" noemt, omdat en
voor zoover men er zedelijk-godsdienstige waarde aan
toekent. In plaats van aan de openbaring onvoorwaardelijk te gehoorzamen, omdat ze de openbaring is, gaat de
mensch haar zijn eischen stellen en keuren. Hier spant
het zondig schepsel in dwazen overmoed de vierschaar
over z'n rechter. 't Is de omkeering van alle normale
verhoudingen. De „Nieuwe Prov. Gron. Courant" gaf
blijk van helder inzicht in de consequenties van haar
beginselen, toen ze schreef : „wij betreuren deze „daad"
van Prof. Obbink ten zeerste. Hij en velen met hem
kunnen niet de waarde der van God ingegeven Schrift,
die geheel tot onze leering is geschreven, voor het zielsleven der geloovigen. In stee, dat hier nuttig werk is
verricht, tracht men vermetel Gods Woord zijn waren,
eenigen inhoud te ontnemen. De vertaling ontneemt
den Bijbel alle Goddelijk gezag. De uitgave is een strik,
door Satan gespannen, om Gods kinderen van den waren
weg of te brengen op de doolpaden van dood en verderf."
Men zal moeten toegeven, dat deze woorden aan duidelijkheid niets te wenschen overlaten. We kunnen er slechts
dankbaar voor zijn. Er gaapt werkelijk 'n niet te overbruggen kloof tusschen de beginselen, die hier aan het
Woord zijn, en die, welke aan de nieuwe, verkorte Bijbel

88

DE NIEUWE, VERKORTE BIJI3ELVERTALING.

uitgaaf ten grondslag liggen. Men make zich over vereeniging van deze beide Been illusies. Le kan 'alleen berusten op begriplooze verwarring en moet daarom altijd
weer leiden tot bittere teleurstelling. Hoe klaarder men
zich bezint op den inhoud en de strekking dezer twee
standpunten, des te duidelijker het zal worden, dat men
hier kiezen moet, en over des te meer gegevens zal men
beschikken om, die keus te doen bewust, met kennis van
zaken, wetende wat men doet. Het is 'n lang niet te versmaden nevenwerking van het verschijnen dezer Bijbeluitgaaf, dat ze dit sterk in de hand werkt.
Deze Bijbel brengt, ten slotte, ook wat de uitwendige
inrichting aangaat 'n groote verbetering. 't Was wel
'n heel zonderlinge toestand. Daar was 'n boek, -waar
men de allergrootste waarde aan hechtte. En men had
het zoo ingericht, dat men het niet beter had kunnen
bedenken, wanneer de bedoeling had voorgezeten om, de
lectuur er van zooveel mogelijk te bemoeilijken. Het was,
door de typografisch geaccentueerde vers-indeeling,
overvol van alinea's, die het omgekeerde bewerkten
van 'n zinvolle geleding van den inhoud. De indeeling
in hoofdstukken was lukraak. Op het ongelukkigst
moment werd soms 'n verhaal afgebroken. Wie het boek
met zin wilde lezen of voorlezen, was niet alleen genoodzaakt uit 'n overgroot geheel moeizaam bijeen te garen
wat hem bruikbaar toescheen, hij was bovendien iederen
keer verplicht opzettelijk na te gaan en vast te stellen,
waar er ergens 'n geschikt rustpunt te vinden was. Het
pleit in niet geringe mate voor de kracht en de waarde
van het geestelijk gehalte van den Bijbel, dat hij niettemin gelezen is, en met vrucht. Doch het ontslaat ons niet
van den plicht 'n waardevol boek zoo doelmatig mogelijk
in te richten. E n 't is te verwonderen, dat niet reeds lang
'n inrichting als van dezen nieuwen Bijbel algemeen
gebruikelijk is. De oude indeelingen moeten natuurlijk
onveranderd behouden worden met het oog op het naslaan. Men vindt ze hier aan den rand afgedrukt. Maar
het bijeenbehoorende komt hier ook typografisch als

DE NIEUWE, VERKORTE BIJBELVERTALING.

89

zoodanig uit. In plaats van 'n vers-indeeling, die den
samenhang verbreekt, vindt men alinea's, die helpen
om, den samenhang te verstaan. De willekeurige indeeling
in hoofdstukken is vervangen door 'n groepeering naar
den inhoud. En boven elk stuk staat 'n sprekende titel,
die den inhoud er van samenvat. We hebben hier dus
'n Bijbel, dien men niet alleen achtereen kan lezen en
begriben, maar dien men ook bij gedeelten kan lezen,
zonder telkens voor de puzzle geplaatst te worden, waar
men zonder bezwaar de lectuur kan onderbreken.
Deze nieuwe, verkorte Bijbel-vertaling is, als alle
menschenwerk, ongetwijfeld niet volmaakt. Er zullen
in verschillende opzichten aanmerkingen te maken zijn.
Er zal te wenschen en te verbeteren overblijven. Maar
ze vertegenwoordigt 'n grooten vooruitgang, vergeleken
met alle bestaande Nederlandsche Bijbel-vertalingen,
en neemt, naast deze, 'n eigen plaats in. Het is werkelijk
de Bijbel, de oude Bijbel, dien we hier hebben, maar in
'n nieuwen, passenden vorm. Men leest den ouden Bijbel
als 'n nieuw boek. Deze uitgaaf zal tengevolge hebben,
dat velen, ook onder hen, die den Bijbel allang bezitten
en vereeren, hem zullen gaan lezen. En het kan niet anders
of daardoor zal de geestelijk-zedelijke invloed van het
oude boek, niet het minst op het nieuw geslacht, bevorderd worden. Men kan zich natuurlijk op het standpunt
stellen, dat de inenschen dan mar heelemaal niet onder
den invloed van den Bijbel moeten komen, als ze zich
niet bekeeren willen tot Bijbel-opvalting, die men er
zelf op na houdt. Doch wie meer prijs stelt op den geestelijk-zedelijken invloed van den Bijbel dan op de nitwendige onderwerping aan zijn gezag, die verdwijnende
is en met geen enkel middel ooit meer terug te brengen,
zal Prof. Obbink voor de „daad" dezer vertaling dankbaar zijn. We wenschen hem de opgewektheid en de
kracht toe om, z'n werk, zwaarder en omvangrijker dan
de meeste lezers ook maar vermoeden kunnen, tot 'n
goed einde te brengen. En moge ook verder de ontvangst
van dien card zijn, dat de ondernemende uitgever spoe-
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dig den moed vat om z'n verdienste ten opzichte van
Obbink's Bijbel-vertaling te voltooien door op deze
keurige, niet dure, maar uiteraard voor velen toch te
dure editie 'n goedkoope massa-uitgaaf te laten volgen,
waardoor „de verkorte Bijbel" eerst recht zal kunnen
meewerken om den Bijbel weer tot 'n volksboek te maken.

NAAR AANLEIDING VAN HET VERSCHUNEN
VAN „DE STEM"
DOOR

J. D. VAN DER WAALS Jr.

In hun voorwoord in de eerste aflevering van het bij
de Uitgevers van Loghum Slaterus en Visser verschenen
maandschrift „De Stem" zeggen de redakteuren, de
beeren Dirk Coster en Just Havelaar : „De beginselen
die ons leiden, wij zullen ze niet uitvoerig uiteen zetten.
Deze dialectische uiteenzetting zou slechts aanleiding
worden tot even dialectische tegenwerpingen !" Het
komt nlij voor, dat er voor deze reserve geen aanleiding
bestaat. De redaktie weet zeer goed, wat zij wil en heeft
conscientieus overwogen of zij tot het waagstuk van de
oprichting van een nieuw tijdschrift moest overgaan. Zij
behoeft dus geen tegenwerpingen to schuw en. En
wanneer een nieuw tijdschrift onze aandacht vraagt
is het belangrijker, dat degenen, die het aankondigen,
hun meening zeggen over de gronden, die tot de oprichting geleid hebben, dan dat zij den inhoud van de artikelen van de eerste aflevering bespreken. Immers een
groep schrijvers, die een tijdschrift wil oprichten, zou al
heel arm rnoeten zijn, wanneer zij niet een eerste aflevering zouden kunnen samenstellen, die een goeden indruk
maakt. Van een dergelijke armoede is zeker bij „De Stem"
geen sprake, zooals o.a. blijkt nit de belangrijke artikelen
van Prof. Dr. August Vermeylen en van Just Havelaar.
De vraag is echter : kunnen zij het tijdschrift gedurende
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jaren op het begin-peil houden, en dat is een kwestie,
waarover de eerste aflevering ons niets kan leeren. Wel
zijn de namen der beide redakteuren geschikt hieromtrent
de beste verwachtingen op te wekken. Ik wit in dit
verband ook nog wijzert op de fraaie wijze van uitgeven
en de fraaie reproducties die het artikel van Vermeylen
over de 13de eeuwsche beeldhouwkunst sieren.
Maar niettegenstaande de zooeven geciteerde uiting
in het „Voorwoord", tasten wij aangaande de hedoeling, die bij de oprichting van het tijdschrift heeft
voorgezeten, niet in het duister. Een „Brief" van de
redaktie aan de medewerkers met een toelichting daarop
van den Heer Coster licht ons daaromtrent voldoende
in. Scherp is de tegenstelling tusschen de overtuiging,
daarin door de redaktie uitgesproken en de geestesrichb.v. door Prof. Heymans voorgestaan in een rede,
die hij nu een of enkele jaren geleden gehouden heeft op
een te Amsterdam gehouden philologen-congres. Heymans wees er daar op, dat er dikwijls gesproken wordt
van een tegenstrijdigheid tusschen wetenschap en godsdienst, tusschen kunst en moraal. Maar, betoogde hij,
een dergelijke tegenstrijdigheid kan niet bestaan. Wetenschap vraagt alleen naar waarheid, en niet naar schoonheid en goedheid. Elk dezer cultuurgebieden heeft haar
eigen norm ; met de op andere gebieden gelding hebbende
normen heeft zij niet uit te staan. En daar deze normen
absoluut gescheiden zijn, is tegenstrijdigheid buitenaesloten.
b
'
Gansch anders uiten de redakteuren van „De Stem"
zich : „Het z.g. (uitsluitend) „ethicisme en „aesthetisme"
in de litteratuur zijn voor ons twee uitingen van hetzelfde tekort : tekort aan leven en aan ernst des levens ......
En wij gelooven, dat deze vereenzijdigingen in de toekomst weder tot hun natuurlijke synthese zullen samensmelten : de wijsheid zal noodwendig tot schoonheid
worden, wanneer de mensch haar slechts met hevigheid
beleeft, en zoo de drang naar de schoonheid diep en hevig
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is, zoo dringt zij den mensch met gelijke noodwendigheid
tot de levende wijsheid."
Ik voor mij zou Been oogenblik aarzelen mij in dezen
strijd aan den kant der redaktie van „De Stem" te plaatsen. En ik zou dat tegenover het wetenschappelijk standpunt van Heymans willen motiveeren door te wijzen
op de volgende verschijnselen op het gebied van mijn
cigen wetenschap. Vroeger hield men vloeistof en gas
voor twee geheel verschillende aggregatie-toestanden.
Zij hadden verschillende eigenschappen en er golden
verschillende wetten voor. Later heeft men ontdekt,
flat er een temperatuurgebied bestaat, waarbij vloeistof
en gas continue in elkander overgaan en waarbij men
niet kan zeggen, met welk van beide men te doen heeft.
Het principHele verschil bestaat dus niet. Nog frappanter is misschien het volgende. VOOr de ontdekking
der radioactiviteit hield men de chemische elementen voor
substantialiter gescheiden dingen. Het was • onmogelijk,
dat het eene in het andere element zou overgaan : immers
bij veranderingen zijn alleen de accidenties betrokken ;
de substantie blijft ongewijzigd. Tegenwoordig heeft
men reden aan te nemen dat dit verschil in substantie
niet bestaat. Men meent, dat alle chemische atomen uit
dezelfde oer-deeltjes zijn opgebouwd en dat zij in elkander kunnen overgaan. In de radioactieve verschijnselen
heeft men zoo'n overgaug van een element in een ander
voor zich.
Zou het nu ook niet kunnen zijn, dat de beoordeeling
naar verschillende normen, die zich aan Heymans als
om, zoo te zeggen, substantialiter verschillend voordoet,
bij dieper beschouwing zou blijken op niet zoo geheel
verschillend gebied te liggen, zoodat eensdeels tegenstrijdigheid niet uitgesloten is, anderdeels beoordeeling
naar een opperste norm mogelijk wordt, waarvan men
niet meer kan zeggen of men haar het beste waarheid,
of schoonheid of goedheid noemt ? Mij komt dit veel
aannemelijker voor dan die scherpe verdeeling van ons
ps ,Tchisch levee in gebieden, die niets met elkander zou-
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den liebben uit te staan. Die verdeeling komt mij min
of meer scholastisch voor. Want wel spreekt Heymans
niet van afzonderlijke vermogens tot -waarheids-, schoonheids-, of goedheidsbeoordeeling, maar toch lijkt mij
de scherpe onderscheiding, die hij maakt, alleen te verdedigen, wanneer men dergelijke zelfstandige vermogens
in onzen geest aanneemt.
In zoover kunnen wij ons dus verheugen over de op
richting van „De Stem". Wij kunnen erin zien een nieuwe
uiting van een tijd, die het analyseerend intellectualisme
van de afgeloopen periode te boven is --- of althans krachtig streeft het te boven te komen — en die weer meer
naar synthese streeft. Maar ...... ik kan toch niet nalaten
te wijzen op zekere gevaren, die aan de door de redaktie
aangegeven richting verbonden zijn.
In de boven genoemde toelichting bij den „Brief aan
de medewerkers" schrijft Coster, dat de splitsing in ethicisme en aesthetisme eerst van de l9de eeuw dateert.
Die splitsing moest volgens hem niet bestaan, en bestond
vroeger ook niet. ,De religieuse gevoelens kwamen (voor
die verslapte 19e eeuw) uit zulke diepten van persoonlijk
beleven opgerezen, dat zij schoon werden door den gloed
en de kracht der ziel die ze bewoog en uitsprak, en alle
schoonheid die van de aarde uitg ing, richtte zich naar
aanbidding. Geen groote kunstuitingen in het verleden,
die niet hun hoogtepunt vonden in een geweldig gebed,
en zich met dit gebed in een oneindigheid verloren. En
de volledig-levende mensch der groote perioden kon
niet anders — Hij volbracht slechts de wet, die in
hemzelf was neergelegd. Want deze volledig-levende
mensch vraagt schoonheid aan de aarde, maar daarachter wil hij een eindelooze toekomst, een oneindigmeer van schoonheid en liefde. En uit dien drang
tot oneindig-meer wordt de overgang van de schoonheid tot religie natuurlijk voltrokken, een overgang
waarin de schoonheid niet ten onder gaat, maar tot steeds
ziels-zuiverder karakter wordt herboren." Het komt mij
voor, dat bier verzuimd is een onderscheiding te maker,
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Elie toch noodzakelijk was. 1k kan mij voorstellen, dat
een persoon als Beato Angelico zijn fresco's schildert,
daartoe gedreven door vroomheid en door schoonheidszin,
hoewel ik toch alleen in de echtheid van de inspiratie kan gelooven, -wanneer althans iii zijn bewustheld
de religieuse drijfveer alleen of zeer overwegend aanwezig was. Maar stel daar tegenover een figuur als Elia.
0, zeker, gij kunt hem schoon noemen, dien barren godsgezant, die zonder vrees te kennen zijn vervloeking slingert in het aangezicht van Koning Achab en Isehel. De
geweldige woorden die opbruischen in zijn geschokt
gemoed zijn schooner dan eenige door een redenaar keurig
samengestelde rede. Maar, och arme, ga hem na afloop
niet de hand drukken en hem verzekeren, dat gij Loch
zoo genoten hebt van de schoone rede, die hij heeft gehouden... Hij zou zoover van u afstaan, dat hij u niet
eens begreep. En his hij u begreep, zou hij u achten, als
lets, dat men uit de mond spuwt.
En zoo moge het dan waar zijn, wat Coster zegt, dat :
„De religieuse gevoelens kwamen uit zulke diepten van
persoonlijk beleven opgerezen, dat zij schoon werden
door den gloed en de kracht der ziel die ze bewoog en
uitsprak", maar de personen, die ze uitspraken waren
veelal alles behalve wat Coster noemt „volledig-levende
personen". Zij vroegen niet naar schoonheid aan de
aarde. Zij vroegen maar een ding, maar dat geheel, dat
met alle hartstocht, alle levensfelheid, die in hun was.
Zij -waren zeer eenzijclig. De bewering, dat de tegenstelling tusschen ethisch en aesthetisch levende personen
van de 19de eeuw dateert, kornt mij voor zeer onhistorisch te zijn.
En zoo kan men zich afvragen of er aanleiding bestaat
een tijdschrift op te richten, dat tot meest duidelijk
uitgesproken doel heeft, die tegenstelling op te heffen.
Die tegenstelling dateert reeds van den tijd van Elia
en waarschijnlijk van vele tientallen van eeuwen vroeger.
En de tijd, dat zij nog zal blijven bestaan, zal wel langer
zijn dan den Did, dat zij reeds bestaan heeft. Wanneer
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Coster ge1ijk heeft, zijn religie en kunst te vergelijken
met twee machtige stroomen, die uitmonden in dezelfde
zee van schoone godsvereering. Dit is een troostende
gedachte voor wie zich op een van beide stroomen bevindt. Hij behoeft zich om het bestaan van den anderen
stroom niet te bekommeren. Zijn eenig streven moet
zijn met alle kracht zijn schip stroomaf te doen stevenen.
Van zelf zal hij dan het punt bereiken, waar de stroom
uitmondt in de wijde zee. Eenzijdigheid is hierbij geen
gevaar. Maar er is een ander gevaar. En dat is, dat hij
hoort van de aanlokkelijkheden van den anderen stroom,
en dat hij nu ook dien stroom zal wenschen te bevaren.
Het gevaar dreigt nu, dat hij een kanaal zal inslaan,
gegraven om beide stroomen te verbinden, dat hij daarin
zijn tijd en kracht zal verspelen, zoodat hij tenslotte de
open zee niet bereikt. En dat gevaar is zeer groot.
Er is een middeleeuwsch verhaal van een prediker,
die begaafd was met „le don des larmes". Als hij predikte
werd hij diep ontroerd en in zijn aandoening welden
hem de tranen uit de oogen. Zijn ontroering deelde zich
mede aan zijn gehoor, en er ging een machtige stroom
van devotie van hem uit. Maar eens toen hij weder op
de preekstoel stond te weenen en hij zag hoe ontroerd
zijn gehoor was, rees de gedachte in zijn ziel op : „Ah
que je pleure bien." En van dat oogenblik of was zijn
ziel aan den duivel vervallen.
Misschien zal men eraan twijfelen of dit verhaal wel
in verband staat met ons onderwerp men zou kunnen
zeggen het heeft betrekking op devotie, gestoord door
zelfverheffing. Maar het komt mij voor, dat de zaak
toch gecompliceerder is. Volgens Kierkegaard moet
het den prediker alleen te doen zijn om het redden van
zijn eigen ziel. Zoo gauw, als hij denkt aan zijn gehoor,
zoo gauw hij overweegt hoe hij door woordkeus, stemintonatie, handgebaar, een bepaalde gemoedsbeweging
bij dat gehoor zal teweegbrengen, verkeert hij eigenlijk
niet sneer in de religieuse spheer. Hij is dan kunstenaar
en werkt met dezelfde middelen en voor hetzelfde doel
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als de tooneelspeler. En de zelfverheffing van den prediker
uit ons verhaal kwam niet daar vandaan, dat hij zich
zoo diep religieus wist — hoe zou de mensch, die werkelijk met godsgedachten vervuld is met mogelijkheid tot
zelfverheffing komen ! Hij kreeg de gevaarlijke gedachte dan ook niet bij het weenen in zijn cel, waar
niemand hem zag, maar op de preekstoel. Hij verhief
zich op zijn succes als kunstenaar, op den invloed, dien
hij had op zijn gehoor. De fout was, dat hij den stroom
der religieuse inspiratie niet ten einde toe volgde, maar
afgeleverd werd door gedachten aan den stroom der
kunst.
Het verhaal meldt voor zoover ik weet niet hoe het
duiveltje heette, waaraan de ziel van onzen prediker
vervallen was. Maar ik meen toch wel te weten, wie het
geweest moet zijn. Ik meen niet mis te tasten, als ik zeg,
dat zijn naam was : Dilettantisme.
1k heb hiermee een omineus woord genoemd. De Meer
Coster verklaart den oorlog aan het dilettantisme, en
deze oorlog zal een van de kenmerken van het nieuwe
tijdschrift zijn. En de uitgevers leggen er in hun prospectus nog eens zeer nadrukkelijk den nadruk op. „Aan
iets alleen verklaart de Redaktie in haar tijdschrift den
oorlog : het is de oorlog aan het dilettantisme, onverschillig of dit dilettantisme zich in stichtelijke of aesthetische termen weet te verbergen. Alles of te weren van
het publiek wat alleen stichtelijk of alleen aesthetisch
is, wat verengd of verburgerlijkt is en dezen grooten
tijd onwaardig ...... " Dit gebruik van het woord dilettantisme is hoogst merkwaardig. Gewoonlijk noemt
men omgekeerd met dien naam de neiging om aan alles
wat te doen, om het eene te willen doen, maar het andere
niet te willen nalaten en daardoor in geen enkele richting
voldoende diep door te dringen. Wat heeft Redaktie en
Uitgevers er toe gebracht om het woord in zoo afwijkenden
zin te gebruiken ? Hebben zij een gevoel gehad van
het gevaar, dat hun van die zijde dreigt, en hebben wij
hier te doen met het bekende verschijnsel, dat wij dik7
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wijls door ons onbewuste gedreven worden door een
gebaar de aandacht te vestigen op het geen wij juist
hadden willen verbergen, door een woord een onderwerp
te noemen, terwijl er ons juist alles aan gelegen was dat
onderwerp te vermijden ? Of is het een bewust vliegen
in het aangezicht van de publieke opinie ; is het een
poging om van te voren een gevreesde tegenwerping
van zijn kracht te berooven door reeds vooraf te verklaren niet de veelzijdigen, maar de eenzijdigen zijn
dilettant ? Ik weet het niet. Maar door de oorlogsver
klaring aan het dilettantisme schijnt mij het gevaar,
dat het in eigen gelederen zal opduiken, geenszins bezworen.
Waar hij de eenzijdigheid bestrijdt, ligt het natuurlijk
eveneens zeer ver van den Beer Coster die oppervlakkige
veelzijdigheid, die men gewoonlijk dilettantisme noemt
in de hand te willen werken. Zijn Marginalia en litteraire
opstellen staan er ons borg voor en ook de geciteerde
uitingen toonen het voldoende aan. Ook hij wil geen
synthese, die tot stand komt, doordat men naast den
godsdienst wat kunst of naast de kunst wat godsdienst
beoefent. In zooverre voer ik geen principieele oppositie
tegen de beginselverklaring van „De Stem". Maar ik
wilde wijzen op een groote en gevaarlijke inconsequentie
in die verklaring. Uit Coster's eigen woorden volgt mijns
inziens, dat het eenige parool, dat hij moest uitgeven
is „graaft diep". Immers wie diep genoeg graaft, wie
hevig genoeg beleeft, komt volgens „De Stem" vanzel/
tot de synthese van ethisch en aesthetisch leven. Hij heeft
het parool „volbrengt de synthese" niet noodig. En
voor wie niet diep genoeg graaft is dit parool funest.
Het brengt hem, zoo hij tracht het op te volgen, voluit
in het dilettantisme.

%T ER ZEN

VAN

EDWARD B. KOSTER.

OPAAL.
Opaal met groene glinstering in blauw,
Mysteriegrot van schoonheids flonkerschijn,
Zou wat de menschen zeggen waarheid zijn,
Dat gij verandert al naar vreugd of rouw ?
Zijt gij uw drager zoo door alles trouw,
Dat dofheid u doortroebelt bij zijn schrei'n
En fiere glanzing blikkert bij 't verblij'n,
Gij wondersteen, gestold uit tinteldauw ?
1k wil in vreugdeverten mij verblijden,
Door 't blinken begeleid van mijn opaal ;
IVIaar neigt mijn zon allangzaam ten gedaal,
Dan zwijge in dof berusten alle glans,
Die vroeger oplaaide in den levensdans,
En heersche troeb'le weemoed bij mijn lijden.

JONGGESTORVEN VIOLIST.
Klein wonder, in wiens wezen ligt getast
Gevoel en wijsheid van een voorgeslacht,
Hoe staat ge daar verdiept met uw doordacht
Bezield gespeel, geloovend, en verrast
Door eigen schoonheid, die als eed'le gast
Woont in uw ziel, en met ontemb're kracht
Te voorschijn barnend, vroom wordt ingewacht,
En altijd schooner, voller, hooger wast !
Daar stijgt de hymnus, zuiv're snarenzang,
En licht gebogen 't hoofd, beluistert gij
Ekstatisch-kalrn bezielde tonenrij,
Die opstijgt uit uw vedel, weidsch en lang.
En alle hoorders voelen dat daar staat
Een oude speler met een jong gelaat.

GEDICHT EN
VAN

JACQUELINE E. VAN DER WAAL&

OKTOBER.

De blaadjes waaiden
Langs alle wegen,
De blaadjes draaiden
In kringen rond —
1k liep te drentelen
En kwam ze tegen,
1k zag ze wentelen
Over den grond.
Het was Oktober,
Wanneer de blaren,
Rood als rood koper,
Of geel van kleur,
In dichte scharen
Neer komen strijken
1k liep te kijken
En snoof den geur.

ALS NOVEMBER IS GEKOMEN

Rondeel.
Als November is gekomen
En de regentijd breekt aan,
Als de boomen in de laan,
Ach, de bladerlooze boomen —
Om de glorie, hun ontnomen,
In de mist to schreien staan,
Als November is gekomen,
En de takken traan op traan
Op den vochten grond doen stroomen,
Waar de bladerkens vergaan
Na hun goude' Oktoberdroomen
En hun korten vrijheidswaan —
Als November is gekomen......

HERFST.

Vreemd, dat boom en tak zoo stil staan
In het gouden licht vandaag,
Dat de bladertjes zoo stil gaan,
Een na 't ander, naar omlaag ;
Dat het zonlicht zoo voorzichtig
Door de ijlheid straalt van 't lof,
En het groene blad doorzichtig
En veel eed'ler maakt van stof ;
Dat het windje in de twijgen
Zoo behoedzaam gaat te werk
En alleen wat blaadjes zijgen
Doet op 't pad en 't bloemenperk,
Zonder 't wazig diep te raken
Waar de groene schemer blauwt,
Of den goudglans schuw te maken
In het ijlbebladerd hout,
Of te roeren aan den vijver,
Waar zeer statiglijk en traag
Twee voorname zwanen drijven
Met hun spiegelbeeld omlaag,
En wat late najaarsrozen,
Als bewasemd amathyst,
Al den weemoed hunner broze
Schoonheid heffen in den mist.

TOONEEL
DOOR

JO DE WIT.

De Eenzame Weg, Arthur Schnitzler. Ofschoon dit
schoon tooneelwerk wordt bewogen door diep en fel
leven, hangt er de stilte over van al wat ver is en
groot. „Ver" omdat men er de geest uit herkent die
de dingen als een schouwspel heeft leeren bekijken,
„groot" omdat het doorwoeld is van lijden dat de schepper heeft moeten beheerschen 6er hij die afstand kon en
mocht nemen. Een onzegbare weemoed heeft tot in ieder
woord z'n zware sappen gestuwd en toch hangt een
droomerige ijlheid over heel dit stuk. „Dood, liefde en
roem", zij vormen de driedeelige kern waar omheen in
dit werk gestreden wordt en geleden. Op het oogenblik
dat wij in de wereld van dit stuk binnentreden, zijn,
voor de meeste hoofdpersonen, liefde en roem aan het
verbleeken en elk op zijn wijze zoekt zijne houding tegenover ouderdom en dood. En het is een vermoeide wereld,
waarin wij komen to staan. De overbewusten, de verfijnden
en weemoedig-vermoeiden hadden Schnitzler's liefde immer. Doch het is het strenge zelfbesef en de onverschrokken waarheidsdrang die aan deze liefde alle weekheid
ontneemt, haar helderziend maakt, en strak als van staal.
Maar nergens is de kilte der loutere intellectualiteit, in
geen enkel stuk van Schnitzler spreekt zoo smartelijk
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de stem van het hart dat lijdt en zijn onmacht belijdt.
Een bijna klassieke figuur is von Sala. Hij staat
volstrekte eenzaamheid. Hij is een grand seigneur, een
man van grooten levensstijl, een die onverbiddelijk konsekuent blijft tegenover zich zelf. Hij heeft niets te geven,
z'n hart is arm, doch de grootheid heeft hij van niets
te vragen noch te aanvaarden. Ver blijft hij van de menschen. Hij is zich bewust, soms, door de genade van het
oogenblik het goddelijke nabij te streven, en, menigmaal,
minder te zijn dan mensch. Deze heroische kracht van
begrip heft hem boven zijn armoede uit en verleent hem
somwijlen lets van een aureool. Naast hem staat Julian
Fichtner. Deze is de eenige die von Sala bijna een vriend
was. Ook hij heeft geleefd naar den drang zijner begeerten.
Een roes van hartstocht, teederheid en room was zijn
leven. Hij is schilder, een die in zijn jeugd groote dingen
gemaakt heeft — typisch is, dat van von Sala nooit eenig
beroep of bezigheid verteld wordt, Fichtner zou zonder
zijn kunst onbegrijpelijk zijn Sala daarentegen is
als figuur geheel en al gaaf door zijn levensstijl. Fichtner
heeft zich zelf nooit grenzen gesteld en van den naderenden ouderdom is hij geschrokken als van jets waaraan
hij nooit had gedacht. Hij ziet de dingen wijken, doch
hij kan ze niet laten gaan, zooals Sala dit doers kon, zijn
heele leven door. Julian is als een kind die 't liedje van
verlangen zingt. Sala weet dat men geen recht heeft op
de dingen waaraan men nooit zijn hart gegeven heeft
en hij moet het Julian zeggen, doch deze beseft hier van
de onmeedoogende waarheid nog niet ; aan het slot echter
dwingt het leven hem te „betalen", terwijl von Sala
immer uit zich zelf, koel en koen, zijn tol nederlei. \Vat
Julian wil is oogsten waar hij niet gezaaid heeft. Hij, die
in jeugdovermoed, leefde tegen alle wetten in, ze verkrachtend naar willekeur, hij is zoo naief te vertrouwen op de
onomstootelijkheid eener natuurwet zoodra deze hem
vreugde zou kunnen brengen. Hij die de bruid van zijn
vriend (Prof. Wegrat) tot vrouw maakte, in een oogenblik van verliefdheid en hartstocht, haar groote lief de
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aanvaardend als vanzelf sprekend geluk, hij, die haar
verliet uit alles overheerschende vrijheidsdrang, door
dien daad haar dwingend tot een levee van louter bedrog
(de zoon die in haar huwelijk met Wegrat wordt geboren,
is Julian's kind) hij neemt in de eenzaamheid van den
komenden ouderdom recht te hebben op de nabijheid en
de liefde van dezen zoon. Een kinderlijk verlangen drijft
hem naar het eenigste dat reeel van hem is -- deze jonge,
krachtige man die hem bewondert als kunstenaar en
als mensch hem warm gezind is. Deze sympathie van
Felix van hem, geeft hem moed het geheim te ontsluieren,
na de dood van Felix' moeder. Doch hier geldt het
„alle Schuld rdcht sich auf Erde." Deze jongen die zooveel „Sinn hat fiir das Wesentliche", eigenschap die
Julian doet vertrouwen op Felix' begrip, deze oordeelt
van uit andere regionen dan waarin Julian immer leefde
en juist zijn „Sinn fur das Wesentliche" doet hem de
zwakheid van deze achteraf komende vaderliefde beseffen.
Niet het bloed spreekt bij Felix — zooals Julian verwachtte, want vreemder dan hem vroeger de kunstenaar
Fichtner was, is deze hem nu als vader. — Prachtig is
heel de menschelijke zwakheid gesymboliseerd in deze
hunkerende drang van Fichtner naar zijn kind. En heel
het stuk is als de herfst die nadert. Alle bladeren van
den levensboom laten los en vallen. Niet alleen van
Fichtner en von Sala. Ook Professor Wegrat, die meent
door den dood van zijn vrouw verloren te hebben, wat hij
in wezen nooit bezeten had, deze nobele, eenvoudige
man voelt ook opeens hoe wankel en iji alles is, als zijn
dochter Johanna, die haar tragische liefde voor von
Sala niet dragen kan, door haar moedwillig-gezochte
dood hem opeens de broosheid van haar ziel openbaart.
Wat hem blijft, is Felix. Die zijn kind niet is. (Hij vermoedt dit niet). Doch andere banden verbinden deze
twee en Julian Fichtner moet stil zich terug trekken als
Wegrat en Felix, bewogen door hun smart om Johanna,
te samen zijn en Felix laat het woord van trillende liefde
en deernis hooren, waarin heel zijn hart zich uit : „vader,
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mijn vader ...... " En de man die zijn vaderschap als iets
van zelfsprekends had aanvaard, hij voelt haar nu dieper
en bewuster en hij spreekt het woord waarin heel de
tragiek van de menschelijke waan ligt opgesloten :
„moeten er zulke dingen gebeuren dat het is als hoorde
ik dien naam voor de eerste maal ?" Wie die bij zulke
woorden niet in de diepten van werelden schouwt ?
Zulk een stuk op te voeren is stellig een grootsche daad,
maar er hooren groote krachten toe. Een geestelijke voornaamheid moet het allereerste kenmerk zijn van zulk
een vertooning het ensemble kan niet uitgezocht genoeg
wezen voor dit werk. En de vertooning door het Schouwtooneel kunnen wij niet onverdeeld loven. Jan Musch,
hoe 'n knap acteur oak, kan geen von Sala zijn. Ko van
Dijk was veel te veel bourgeois, te weinig verfijnd, al
had hij goede momenten als Julian. Pierre Mols was als
Felix een verrassing, zijn gebaren en woorden droegen
het besef van de levensmysterin waar het hier om ging.
Johanna, zoo goed als Irene Herms, hoewel in zekeren
zin bijrollen, zijn beide voluit „figuren",— de overdrijving schaadde aan beide uitbeeldingen. Toch waren er
in de vertooning (vooral naar het slot) oogenblikken
van diepe stemming. Doch de illusie blijft : dit diepe
stuk nog eens in ideale bezetting gespeeld te zien ......

Het laatste stadium, iVievrouw J. Ussel de Schepper.
Een ziekte, in haar laatste stadium, voert naar den
dood of loopt, somwijlen, onverwacht nog terug en brengt
herstel. Mathilde, de hoofdpersoon van deze „satyre",
verkeert in het derde bedrijf in „Het laatste stadium",
doch is daarin, met haar, niet evenzeer de moderne vrouw
die zij personifieert ? Stellig zijn er andere moderne
vrouwen. Mathilde's antipoden, topzwaar van „te vêêl en
onvrouwelijke ernst. Maar zij, Mathilde, is wel bij uitstek de draagster van eigenschappen die zijn te beschouwen als de looze oogst van een verloopend getij ......
Op het laatste stadium moet, als de terugkeer niet
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intreedt, een algeheel debacle volgen en dit, denkt
is het gevaar waarvoor de schrijfster, even, waarschuwend,
de aandacht vraagt. Goddank, niet op loodzware, hollandsche wijze, niet ethisch of prekend, mar speelsch
en vernuftig. De conclusie liet zij den toeschouwer gaarne,
zij bepaalde zich tot het noteeren, zij rangschikte, schiep
de situatie, liet deze vrouw met Naar vier aanbidders
praten en de vier aanbidders liet zij reageeren ; de aanbidders deed zij spreken, de vrouw weder reageeren
en ziedaar het spel in voile vlucht. Het is een vlinderlichte dialoog geworden die een muzikaal element in
zich bergt melodie en tegenmelodie, gratieus en bekorend. Het gaat er niet om of ergens een vrouw als
Mathilde bestaat, of zij precies zoo bestaan kan, dock de
kwestie is slechts of niet iedere moderne vrouw (de schrijfster en wij alien) jets van zich zelf herkent in 't vergroot
en bochelig beeld dat de lachspiegel van schrijfster's
(Test ons voor houdt.
Er was een tijd dat de vrouw in zich de gave cultiveerd.e van gelukkig te willen zijn, al had de echtgenoot
niets van den gedroomden ridder, een tijd dat de vrouw
zich plooide (meer in-plooien dan uit-plooien was het)
naar den wensch van den man. Wat, in deze verhouding,
de vrouw le veel slavin niaakte, wekte der vrouwenopstandigheid en zij vroegen, niet te onrechte, vrijheid
om tot persoonlijkheden te mogen groeien. Doch vrijheid
is jets waar vele geen raad mee weten. Het bedwelmt,
het prikkelt, het verwart. Boven al het oude uit wilden
de vrouwen groeien in wilde, krachtlooze groei --- en
vender reiken, steeds vender...... zelfs ...... tot waar
niets meer is. Zoo tenminste zijn er vele. En de schrijf
ster heeft deze Mathilde gemaakt tot een mannequin
die zij heeft behangen met heel de misêre-garderobe van
zulk een bij uitstek moderne vrouw. Zij kdn niet gelukkig
zijn en zij wil het niet wezen ook. „Dort wo du nicht
hist, dort ist das gliick." Zij zegt „ik zou graag leven,
zie je, groot en machtig leven met ontroeringen en verlangens." Doch als deze komen, dan verdorren zij onder
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den wind van haar liefdeloosheid, want zij is voor alley
lieldeloos. Zij is bekoorlijk, speelsch en, amoureus. Maar
van de liefde en de rust in liefde heeft zij niet het geringst
besef.
De schrijfster heeft wel een bij uitstek bekoorlijk
wezentje willen typeeren, hoe anders is het te rijmen
dat eene die zoo naar de eischen van haar egoisme leeft,
jaren lang het kwartet harer aanbidders blijft dirigeeren
Misschien had zij haar kunnen stellen tegenover in
liefde niet z66 constante manners, zoodat zij telkens,
door haar veeleischendheid, verliest. Is dit niet 66k de
tragedie van vele moderne vrouwen ? Het mag bijna
een raadsel heeten hoe deze Mathilde elk spel blijft winner.
Doch misschien heeft Mevrouw IJssel de Schepper op
deze wijze nog verscherpter aangetoond datgene wat zij
eigenlijk zeggen wilde. Want Mathilde's tragedie is nu
van minder alledaagsche orde, zij is een die uiterlijk door
de bolwerken van hecht bezet blijft beveiligd, doch daardoor des te duidelijker toont haar berooid-zijn-van-binnen.
Want niernand toch die deze vrouw benijdenswaardig
zou kunnen noemen.
Mathilde zegt : „het laat me onbevredigd dat mijn
leven me bevredigt" en later : ,,dit is nu geloof ik werkelijk tragiek." En in haar matelooze zelfoverschatting
beseft zij nog niet de voile waarde van die laatste woorden.
Want werkelijke tragiek is in elke onniacht.
Natuurlijk blijft er van een vrouwtje als zij, dat niet
weet wat ze wil en c= at. alle goede dingen, uit haar handen
niets over dan
laat vallen als een kind zijn speelgoed
te gaan lijden aan de moderne kwaal der moderne
vrouw : de zenuwziekte. Haar man en haar vroegere
man, haar vriend en haar ex-verloofde zijn het roerend
eens dat Mathilde een rustkuur behoeft. Ook dan, in
de stilte, volgt geen bezinning, doch wel dit zelfbesel :
dat het bereikte geluk niets van haar is en nu zoekt zij,
geraffineerd-genotzuchtige die zij is — een compromis
tusschen het vroegere, het bestaande en het toekomstige.
Van het verleden het verlangen, van het heden de ver-
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vulling en deze twee in de toekomst samen, doordat zij,
bij haar ex-man terugkeerend (die zij toch altijd nog zeer
aantrekkelijk vindt) zich zeif een liefde-relatie met haar
tweeden man — die haar zoo „rampzalig gelukkig"
rnaakte — in het vooruitzicht stelt.
En als de vier aanbidders, na de eerste schrik, toch
maar resigneeren, wordt even, terloops, het woord
„eer" genoemd, doch Mathilde's wegwuivend slotwoord
luidt : „eer ? een verouderd begrip."
Zoo eindigt dit luchtig spel dat een tijdsbeeld is. Laat
ieder die dit stuk ziet toch begrijpen dat het ironisch is
van opzet en niet een werkelijkheidsspiegeling wil zijn.
Zulken zouden hedrogen uitkomen en zich ergeren aan
menige overdrijving en ongerijmdheid. Het is geen stuk
van stelligheden, het is een stuk van mogelijkheden. En
als zoodanig biedt het geest in overvloed en wij die op
ons nationaal tooneel worden overladen door stukken
die niet meer zijn dan ten tooneele gebrachte verhaaltjes,
wij mogen blij zijn met werk dat, losbrekend uit de benauwdheid van het „geval", zich ruimer veld kiest.
De vertooning van dit stuk door het Hofstad tooneel
viel in het algemeen to roemen. De rol van Mathilde
lag niet in de lijn van Mevrouw Tartaud's talent. Het
verfijnde en mondaine dat dit wezentje uiterlijk hebben
moet, bracht zij niet mee, do -.41 zij speelde voortreffelijk.
Chrispijn Sr. gal in woord en gebaar die fijne mengeling
van ironie, zelfspot en gevoel welke aan deze rol zeldzame
geest verleende.

AANTEEKENINGEN OP DE WERELDGEBEURTENISSEN
DOOR

Mr. J. C. VAN OVEN.

XXXI.
N a de mislukking in Londen.
Men zegt, dat toen de Duitsche minister van buitenlandsche zaken uit Berlijn wegstoomde om zich naar de
rampzalige Londensche conferentie te begeven, hem uit
het publiek zooiets als „blijf op je stuk staan" nageroepen
`nerd en dat von Simons daarop een gebaar maakte
waarmee hij zeggen wilde : „weer maar gerust." Hij heeft
woord gehouden en ook Briand is op zijn stuk blijven
staan, kon toen hij in de kamer rekening en verantwoording van zijn Londensche zending aflegde, met trots
volhouden, dat hij geen tittel of jota van het bindende
mandaat afgeweken was, waarmee Frankrijk hem naar
Londen gezonden had. Vraag : als beide staatslieden
met een bindende opdracht belast waren, terwij1 beide
opdrachten in de verste verte niet te vereenigen waren,
wat was dan het nut van de conferentie ? Hebben de
Britsche en de Italiaansche diplomaten verwacht dat
de een of de ander zijn opdrachtgevers zou durven trotseeren ? Of is heel de conferentie alweer een soort van
camouflage geweest, dienend, om het toepassen der
sancties aannemelijk te maken ? In dat geval hebben de
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Duitschers prachtig in de kaart der tegenpartij gespeeld,
door tegenover de Parijsche voorstellen, cijfers te plaatsen, waarover ook de meest gematigden in Frankrijk
en Engeland moesten lachen. Of was het heele geval
misschien ook aan Duitschen kant comedie ? Vond men
't ook daar heel goed, dat de sancties kwamen, om redenen van binnenlandsche politiek natuurlijk, althans
dit beter dan de onderwerping aan de fantastische cijfers
van Parijs ? Het antwoord op deze en vele andere vragen
van denzelfden aard laat zich slechts gissen en met zekerheid valt alleen maar te zeggen, dat Briand om zijn
ministerieel levee te behouden tegenover de partij-Poincare, Lloyd George tegenover de jingo's en von Simons
tegenover de Duitsch-nationalen, in Londen „op hun
stuk moesten blijven staan," met als noodzakelijk gevolg
de volslagen mislukking der conferentie. De bespreking
werd dan in waarheid niet gevoerd tusschen de verantwoordelijke regeeringen, maar door de onverzoenlijke
partijen in alle drie de landen, over het hoofd der regeeringen heen, en indien dit vaste stijl wordt, mag men voor
't vervolg alle illusies omtrent de werking zulker besprekingen laten varen. Want dit is toch wel duidelijk, dat
het stelsel der bindende mandaten volslagen onvereenigbaar is met dat der onderlinge besprekingen. Het beginsel
dat aan deze laatste ten grondsiag ligt, is, dat alle partijen belang hebben bij overeenstemming, derhalve dat
ieder een stukje van zijn standpunt wijken moet, zijn
naastbijliggend belang eenigermate moet offeren om een
verder verwijderd, maar ook hooger, eigenbelang te
dienen. Komt er nu een met een bindend mandaat, dan
moet deze of zijn wil aan de anderen opleggen, of de transactie doen mislukken. En aldus sprak Briand in zijn triomfrede het doodvonnis over het stelsel der conferenties uit.
Wat nu ? Na de mislukking van Londen en de bezetting van Dusseldorp, Duisburg en Ruhrort, is er in
Duitschland geen nieuwe revolutie uitgebroken, gelijk
velen gevreesd hadden. Misschien dank zij de algemeene
verbetering van den toestand in 't land, die het terrein
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voor de revolutie steeds minder geschikt maakt, misschien
doordat juist in denzelfden tijd de Russische regeering
in groote moeilijkheden verkeerde, zoodat er van dien
kant nu gees hulp verwacht kon worden, en wellicht
ook omdat men 't gevoel heeft, dat de sancties niet zoo
heel veel kwaad doen. Dit is een meevaller, die wij met
de grootste voldoening constateeren, maar intusschen
kan het niet blijven zooals 't nu is. In Frankrijk voelt
men zeer goed, dat deze sancties de noodige millarden
niet zullen binnen brengen, in Engeland zijn velen over
de thans toegepaste dwangmiddelen al boos en in Duitschland zien alle partijen de kat uit de boom, maar staan
inmiddels gereed om hun slag te slaan. Dat wordt een
gevaarlijke toestand die stof tot nieuwe conflicten herbergt. Want het is_ heel duidelijk, dat de partij-Poincarê
na deze schitterende overwinning niet rusten zal : deze
sancties brengen het geld niet binnen, roeien den „geest
van 1914" niet uit, goed, dan zijn er nieuwe dwangmiddelen noodig. De campagne is reeds begonnen, nog immer
geleid door den oud-president in woord en geschrift,
maar trouw gevolgd door de regeering. Het rechts-standpunt is gemakkelijk gevonden, want nu Londen mislukt
is, d.w.z. nu er geeii wijziging door nieuwe overeenkomst
gebracht is in het verdrag van Versailles, nu werkt dit
contract ten voile en volgens zijn bepalingen is dan ook
Duitschland reeds gesommeerd om op 1 Mei de twintig
milliard goudeii marken of te dragen waartoe het zich
voor dien datum verbonden heeft, de milliarden die naar
Duitschland's bewering reeds afgedragen zijn in den
vorm van schepen, oorlogstuig en wat dies meer zij,
maar die volgens de berekening van de andere zijde
nog pas voor twee vijfden zijn voldaan. Ziedaar dus de
rechtvaardiging, of het voorwendsel, al naar men wil,
voor den volgenden stap dien de Fransche nationalisten
beramen. Het verdrag van Versailles is wel is waar onduidelijk wat betreft de dwangmaatregelen waartoe het
de Entente bij niet-nakoming recht geeft vandaar dat
ook Duitschland zich thans aan het „wangedrocht"
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vastklampt, zeggend dat dit zijn vijanden geenerlei
maar de interpretatie der
recht tot sancties geeft !
overeenkomst die Frankrijk huldigt heeft allicht meer
kans op erkenning dan de Duitsche, want wat zal Duitschland beginnen indien bij niet-nakoming der verdragsbepalingen Frankrijk eenvoudig van zijn macht gebruik
maakt en op eigen gelegenheid tot bezetting van nieuw
gebied overgaat ? Het verdrag van Versailles als vervallen beschouwen ? Heethoofden in Duitschland hebben
nu reeds daarop aangedrongen, maar de regeering was
wijzer en wees er terecht op, dat als 't verdrag van Versailles vervalt, de oorlogstoestand weder intreedt en
wat zou Duitschland hierbij winnen ? Neen, als in Frankrijk werkelijk de partij-Poincare de overhand behoudt,
en het gezond verstand van 't Fransche yolk zijn leiders
niet noopt een anderen weg in te slaan, dan zal Duitschland op zich zelf machteloos staan en 't is dan alleen
maar de vraag of Engeland en Italie dit zullen toestaan.
Want al hebben nu de bondgenooten zich vereenigd met
deze zeer slappe en de Entente evenzeer als Duitschland
benadeelende sancties, wij moeten toch aannemen, dat
Lloyd George zelf de mislukking van de Londensche vergadering diep betreurt ; dat hij veel liever een compromis op den grondslag van een verzacht Parijsch programma had gezien en dat hem dit slechts onmogelijk
gemaakt is door de veel te ver gaande Duitsche tegenvoorstellen. Hij moet dan nog immer streven naar een nieuw
vergelijk in zake de schadeloosstellingen, en beschouwt
de sancties slechts als een noodzakelijk kwaad, als een
overgangstoestand die leiden moet tot nieuw overleg.
Misschien had hij gehoopt, dat Duitschland al dadelijk
met nieuwe voorstellen zou aankomen en verkeert hij
nog in afwachting, maar in elk geval blijft het waarschijnlijk, dat hij niet zonder meer zich zal aansluiten bij de
campagne-Poincar6 en dat Frankrijk, op dezen weg
voortschrijdend, opnieuw een breuk riskeert met zijn
bondgenooten.
Wellicht zijn hier de eischen van de binnenlandsche
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politiek in Engeland beslissend, en hoe deze zich ontwikkelen zal in de komende maanden, is een vraag, waaromtrent moeilijk voorspellingen gewaagd kunnen worden.
Wij zeiden het zoo juist reeds, dat de sancties de Entente
niet minder benadeelen dan Duitschland, en de aardige
plaat in de „Westminster Gazette", waarop Lloyd George
en Briand als de Maartsche Haas en de Gekke Hoedenmaker uit „Alice in Wonderland" Duitschland als de
zevenslaper in de trekpot stoppen, terwiji het slachtoffer
uitroept : „zoo bederven jullie lekker je eigen thee,"
is ongetwijfeld treffend juist. Het is nu maar de vraag, in
hoever de handels- en industrie-menschen die door de
sancties benadeeld worden, hun macht op de regeering
kunnen doen gelden, want natuurlijk, terwijl de belemmering van den Rijn-handel en vooral de vijftig percent
op de Duitsche import in Engeland, een groot aantal
menschen aldaar benadeelt, zijn er ook die hierbij zij spinnen, en 't is nu maar de vraag welke van de beide partijen
in de eerstkomende maanden de richting zal aangeven.
Overigens, voor een buitenstaander is het onbegrijpelijk,
dat het practische Britsche yolk in deze zaak zijn eigen
belang niet duidelijker ziet. Want wel zal de heffing van
vijftig percent op de betaling van in Engeland geImporteerde Duitsche goederen voordeel opleveren aan de
Britsche industrie die niet tegen de Duitsche concurrentie op kan, voordeel wel is waar alleen op de Engelsche
markt en in de andere landen die de vijftig percent ook
heffen d.i. in Frankrijk, rnisschien in Belgie. , misschien
in de Britsche kolonien, maar zeker niet in Amerika —
een voordeel dus waardoor de werkeloosheid wellicht
`vat verminderen zal, maar daar staat het dubbele nadeel
tegenover, dat ook de Duitsche grondstoffen tweemaal
zoo duur worden en dat dit is natuurlijk 't belangrijkste — het geld dat in den vorm dier vijftig percent
afgedragen wordt als voldoening der schadeloosstelling,
betaald wordt niet door de D u i t s c h e r s, maar door
de Engelschen zelf.
Dit is nog erger dan het lijkt om de volgende reden.
0. E. XX I 4
8
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De Duitsche schadeloosstelling wordt aan de Entente
betaald, doch niet aan alle geallieerden voor een gelijk deel,
maar voor circa vijftig procent aan Frankrijk en twintig
aan Engeland. Hoe moet het nu gaan met die vijftig
percent op Duitsche waren, die in Engeland ingevoerd
en aan de Britsche schatkist betaald worden, welke er
de eene heeft van houdt en de andere aan den Duitschen
verkooper betaalt ? Mag de Britsche schatkist dit geld
definitief houden, of slechts voor twintig percent, terwiji
de rest in hoofdzaak naar Frankrijk en Belgie gaat ?
Men heeft hieraan blijkbaar eerst niet gedacht en later
schijnt er onzekerheid over ontstaan te zijn. De Engelsche
natie heeft natuurlijk nooit iets anders bedoeld, dan de
voile som te houden, maar Briand zei in de kamer dat dit
heelemaal de bedoeling niet was en toen een lagerhuislis
er Lloyd George naar vroeg, of Briand daarin gelijk had,
toen antwoordde Lloyd George zooals alleen een Engelsch
staatsman antwoorden kan, nl. hij erkende niet dat Briand
gelijk had, maar sprak het toch nog veel minder tegen.
De toestand is dus zoo, dat als straks de milliarden gouden
marken, door Engelsche verbruikers betaald voor Duitsche goederen, in de Britsche schatkist gaan vloeien,
daarvan in hoofdzaak Frankrijk zal profiteeren. Misschien vindt men dit niet zoo erg, omdat Frankrijk zoo
ontzettend veel meer geleden heeft van den oorlog dan
Engeland en omdat Engeland al zooveel voorspoediger,
zooveel verder hersteld is ? Inderdaad, maar als dan
Engeland zijn bondgenoot helpen wil, doet 't dit toch
beter door hem zijn oorlogsschulden kwijt te schelden
dan door hem zeif de schadeloosstelling te betalen, die
Duitschland afdragen moet. In elk geval, de Britsche
belastingbetaler, die op zijn billet bedragen ziet, welke
zelfs ons nog aan 't schrikken brengen, zal vermoedelijk
voor dit stelsel weinig voelen en wij hebben hoop, dat
deze eenvoudige waarheid kracht zal geven aan die partij
onder het Britsche y olk welke zich uit al haar macht
tegen Engeland's deelgenootschap aan het stelsel-Poincare verzet.
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Want daarop komt het nu ten slotte neer : dat op
deze wijze de eenige weg, die West-Europa uit het moeras
leiden kan waarin de oorlog 't gebracht heeft, versperd
wordt en dat elke stap der Fransche nationalisten hem
verder verspert. Valuta-ellende, deloyale concurrentie
door de industrie der landen met lagen koers, duurte
en ellende in die landen zelf, werkeloosheid onder de
volken met hooggeprijsde munteenheid ...... 't kan toch
alles slechts wijken voor een intens verkeer tusschen de
naties en wat is hiervoor noodlottiger dan zulk een slagboom als thans gelegd is door de Entente, en dan nieuwe
hezettingen in 't hart van het Duitsche industriegebied ?
0, wij begrijpen nog altijd de Fransche mentaliteit, die
het succes van Poincarê's politiek verklaart, ten voile :
Duitschland zou aan alle kanten de revanche voorbereiden ; de Duitsche industrie herstelt zich en bloeit,
terwij1 de beste provincien van het overwinnende Frankrijk nog immer een woestenij zijn ; de overwonnene moet
betalen en de overwinnaar niet ..... dus moet op Duitschland de dwang toegepast worden waartoe de overwinning de macht gaf en het recht, dwang in den vorm van
beslag op belastingen, van bezetting van gebied en wat
men nog meer bedenken kan. Wij begrijpen deze mentaliteit en willen allerminst zeggen dat zij onrechtvaardig
is tegenover Duitschland als natie. Integendeel, als men
er kans toe zag, de Duitsche geldverdieners aan den
oorlog te nopen de gaten in de Fransche schatkist te
vullen en het herstel der verwoeste streken te betalen,
de verlamde Fransche industrie aan den gang te brengen,
ons rechtvaardigheidsgevoel zou er de grootste bevrediging in vinden. Denk maar eens dat Duitschland overwonnen had en nu de Duitsche troepen zooveel Pruisisch
gebied bezet hielden als thans de Fransche soldaten in
Duitschland doen, dan zou er van dien kant zeker geen
middel, hoe hard en wreedaardig ook, ongebruikt gelaten
worden om den overwonnene tot betaling te dwingen,
en al wat de Franschen en hun bondgenooten nu doen
is zeker zacht in vergelijking met wat men dan gezien
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zou hebben. Maar het geldt hier immers geen rechtsquaestie, doch een van feitelijke mogelijkheid en met
de Britsche en de Italiaansche handelswereld, ziet de
neutrale buitenstaander, dat het stelsel Poincare bezwaarlijk tot het doel leiden kan en dat elke afwijking in die
richting op zijn best vertraging brengt.
Terwiji de „sancties" het herstel der Britsch-Duitsche
handelsbetrekkingen belemmeren, zoekt Engeland leniging van zijn industrieelen nood in het handelsverdrag
met Sovjet-Rusland, dat zoo waar eindelijk tot stand
kwam. In deze zaak gaf dus de regeering gehoor aan
de stem der handelswereld ; hier gingen Fransche en
Engelsche wegen reeds uiteen. Of het veel baten zal ?
Wij zouden het Russische raadsel moeten oplossen om
het antwoord te geven. Maar het Russische raadsel te
doorgronden, 't is den westerling niet gegeven, en alle
litteratuur over den toestand in het Sovjet-rijk, of ze
alkomstig is van lieden die er geweest zijn en uit ondervinding praten, dan wel van menschen die erover praten
zonder er wat van of te weten, van met de sovjets sympathiseerenden of het communisme verafschuwenden,
't brengt ons allemaal geen stap nader en elke letter
maakt den communist vaster in zijn overtuiging,den
tegenstander tot een nog feller hater. Ook de vraag :
„wankelt de macht van Lenin en Trotsky ?" blijve onbeantwoord. Het scheen zeer duidelijk 't geval toen de
tegen-revolutie niet alleen van Kroonstad uit succes
had, maar op tal van andere plaatsen tegelijk losbarstte.
Nu, na den val der tegen-revolutionnaire veste schijnt
overal het verzet gesmoord. Voor hoe lang ? Is de regeering verzwakt ? Of heeft haar overwinning haar nieuwe
kracht gegeven ? Slechts een aanwijzing geeft eenig
licht : de vrede met Polen werd opeens geteekend na
bijna een jaar lang aan-het-lijntje-houden. Dat wijst
toch wel op een besef van innerlijke zwakheid.

Groningen, 21 Maart 1921.
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P. C. Boutens. Sonnetten. P. N. van Kampen te Amsterdam.
Minnen is beter dan bemind te worden,
Oneindiger en eeuwiger als de groote
Hemelen die den duisteren besloten
Tuin dezer aarde in hunnen luister gorden.
Als ooit mijn hart tegen uw gulden orden
Opstond en kreet zich uw eenig verstooten
Kind onder al zijn zalige genooten,
Liefde, vergeef, als ooit mijn lippen morden ......
Het magistrate ligt over deze verzen uitgespreid de groote gevoelvoile verbeelding schept hier beeld en rhythme en geeft aan het woord
dien breeden en vollen klank die aan de groote dichtkunst eigen is. De
woorden Schoonheid, Leven;Dood en vele anderen hebben een atmosfeer, die eraan vernomen wordt en ze tot iets anders maakt dan er vaarbare verschijnselen. Vele versregels ziin als gebeeidhouwde schoonheden : „Een dag geluk is meer dan duizend droomen". „Soms breken
heemlen in verstilde nachten en sterren schijnen in de diepe gronden".
„De Sterren uwer hemelsche revieren". „Dat Dood haar bruigom wordt,
als winter daar is". Regel aan regel getuigt van heerschappij in het
rijk der dichterlijke gedachte, waarbij het woord als machtscepter
de gestalten, beelden en geluiden naar dichterlijk welbehagen te voorschijn roept. Boutens' vers kent niet het moeilijke vooruitkomen als
door belemmeringen heen, maar is prachtig van voortschrijding. Zijn
dichterlijke wereld is niet de uiterlijke der natuur, maar de innerlijke
van het tot wereld uitgebeelde gevoel. Vandaar de diepe glans dezer
gedichten. Zij leven aan de innerlijke ziide der werkelijkheid waardoor
elke voorstelling, zon, maan, dag, weg, hof, schip, meer, deze niet als
bestanddeel eener zinnelijke, maar eener geestelijke wereld den medegenieter in de gedachten komt. Een stage vereering van den Eros
beweegt zich door het geheel dezer verzenreeks. Het is treffend deze
verzen met de vroegere als in Lentemaan van Boutens te vergelijken.
Hier is het ongrijpbaar spel der voorstellingen, het even-aangeraakteen-weer-losgelatene, de ragfijne ijlheid, de vluchtigheid van rhythme
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en beelding, omgewend tot bezonkenheid en meestal tot grootschen
eenvoud. Het geluid is zwaarder geworden, heeft schoonere statigheid.
B. DE H.
Miek Janssen. Schets over het leven en enkele werken
van Jan Toorop. L. J. Veen. Amsterdam.
Met groote pieteit heeft de schrijfster dit werk over Toorop saamgesteld. Haar slotwoorden zijn daarvoor het klaarste bewijs : „Veel
is er in het leven van iederen grooten kunstenaar, dat verborgen moet
blijven ; het is de schoone stilte. Deze waarin de ziel onbewust
groeit, en hare idealen hun vasten glanzenden vorm aannemen. De
schoone zij is het in ieder leven, die de waarde der ziel doet toenemen. Slechts een reflex vinden wij van haar in de werken der groote
kunstenaars. Wij kunnen aandachtig hunne werken bezien, wij mogen
hun strijd en de feiten van hun leven noemen, wij kunnen volgen de
pure vlucht van hun verlangen ...... Maar de groote, schoone stilte
in hun leven, daarvan mogen wij zelfs niet fluisteren, omdat deze
heilig is" — De eenzaamheid en het mysterieuze der Oostersche ziel
worden door de schr. in herinnering gebracht bij den uitleg van
Toorops werken. Inderdaad berust de fascinatie die van T's. werk uitgaat grootendeels op deze. T's. mystiek is daardoor niet maar een
bijkomstig maar het wezenlijke element der kunst — wat ieder opmerkt
zoodra hij T's. werk vergelijkt met de weinig zeggende gaafheid van
de Beuronsche school, aan wie wel het pietisme, maar niet de mystiek
eigen is.
De mystiek van Toorop is in. niet van Christelijken oorsprong en
vooral niet van kerkelijk-Roomschen. Het Katholicisme zijner kunst
steunt op een vroom zelfbedrog. Er zijn zeker maar weinige RoomschChristelijke belijders die in T's. werk hun geloofswereld vinden uitgedrukt. Het Christendom is een Westersche godsdienst en hangt samen
met de geestesbeschaving van Griekenland en Oud-Rome, die wel
met Oostersche, Egyptische en Joodsche elementen is vernieuwd, maar
waarin deze Westersch zijn gedoopt. Wie de Engelsche, Fransche en
Duitsche gravures beziet, waarmee het Christelijk gemoed overeenstemt maar de banaliteit en de smakeloosheid der konventioneelRoomsche, verlept-gotische kerksiermechaniek buiten beschouwing
to laten) vindt daarvan in Toorop niets terug, dan somtijds een zwakker
geluid in zijn sterke kunst. Aan T's. werk is eigen het zwijgen en de
wereldvreemdheid, het zwijgen van den Oosterschen kluizenaar in
een tropisch woud ; een zwijgen dat de subliminale akkoorden der
ziel beluistert en het half-daemonische, half-angelische wezen van de
onderzielsche sfeer toeschouwt. T's. inspiratie is niet uit de kerkelijke
leering, maar uit dezen zielsgrond. Zooals hij zee, boom, schip, golf,
gelaat, gestalte, brug, rots, aanziet, zoo voelt het Christelijk gevoel

LEESTAFEL.

121

niet mee. Dit laatste staat veeleer open voor een gemeenschapsheil
en zoekt een bewuste, geen onderbewuste wereld. De fascinatie-kracht
van T. is Hindoesch. Nu is T. zelf een gekompliceerd mensch, die het
Christelijke ook bezit, doch als ondergeschikte faktor in zijn persoonsuitrusting. In sommige portretten van geestelijken is hij Christelijker
dan in zijn religieus-symbolische stukken, omdat hij zich hier heeft
gevangen gegeven aan de sympathie-uitstralende persoon, die als vertegenwoordiger van een Roomsch-Christelijke wereld voor hem nederza t (zie portret van Mons. Carlier).
Bij het lezen van mej. J.'s boek zijn wij dankbaar voor verscheidene
welgeslaagde reprodukties van T's. religieus-symbolieke werk. Toch
verlangen wij naar meer dan hier van deze prachtige hieroglyphen ter
beschouwing is geboden. Wij zouden wenschen dat de schr. een aanvullings-portefeuille bezorgde, waarin de reprodukties van al T's.
religieus-symbolische werken bij elkaar waren. Want in deze ligt de
toegang tot de raadselachtige ziel van den schilder.
B. DE H.
Prof. dr. P. J. Blok. Willem de Eerste, Prins van Oranje,
2 din. (Nederlandsche Historische Bibliotheek, Nos. XI en
X II uitgegeven te Amsterdam door J. M. Meulenhoff,
1919-1920).
In zijn „Principes of biography" schrijft Sidney Lee : „The circumstance of politics is the scenery of the statesman's biography.
But it is the art of the biographer sternly to subordinate his scenery
to his actors".
De7e woorden kwamen mij voor den geest, toen ik de lezing van
Blok's boek ten einde had gebracht. Elke uitbeelder eener persoon
staat voor de oplossing van dit probleem : zijn onderwerp uit zijn
omgeving los te waken, maar niet zoo ver, dat het er halemaal van
los raakt. De achtergrond moet blijven, zooals op De Ruyter's portret
van Bol het schip en de zee, op Houbraken's prent van De Witt de
vergaderzaal der Staten van Holland. Hier domineert de persoon
van zelf de achtergrond is bijzaak.
Het komt mij voor, dat Blok's biografie van prins Willem in dit
opzicht niet volkomen geslaagd mag heeten. De tijdsgeschiedenis neemt
in het verhaal verschillende malen een te breede plaats in. Het is hier
en daar, of de schrijver van de geschiedenis van het Nederlandsche
yolk U zijn verhaal nog Bens vertelt en of dan daartusschen stukken
van 's Prinsen levensgeschiedenis geschoven zijn. Gene dient dan
volstrekt niet alleen tot belichting van deze.
Verklaarbaar is dit verschijnsel gemakkelijk. Blok schrijft een bock,
dat in de eerste plaats een populair doel heeft, dat — zooals men zegt —
een breederen lezerskring wil bereiken. En de Leidsche hoogleeraar
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kan beter dan iemand weten, hoe het met de kennis van prize geschiedenis bij een groot deel van ons y olk gesteld is. Treurig — en het onder
wijs is er over het algemeen niet naar, dat men hierin spoedig verbetering mag verwachten. Schrijvende over een persoon uit de 16e
eeuwsche geschiedenis, heeft Blok vermoedelijk, min of meer onwillekeurig, met deze omstandigheid rekening gehouden en zich daarnaar
bij de inkleeding van zijn nieuwe boek gericht. En er kornt nog jets
anders bij : hoe omvangrijk onze bescheiden omtrent de kennis van
dezen Prins en zijn tijd betrekkelijk zijn, gering zijn ten slotte toch de
berichten, die een inzicht schenken in 's Prinsen intieme persoon,
in zijn dagelijksche leefwijze. Tracht eens een heelen dag in Oranje's
'even te reconstrueeren, het zal U niet gelukken.
Met opzet stel ik deze eigenschap van Blok's biografie voorop, onidat
zij mij voor het boek kenmerkend lijkt. Men neeme daarom niet, dat
dit werk niet waardeer. 1k ben blij, dat we het hebben. Het is de
eerste, aan moderne wetenschappelijke eischen voldoende biografie
van den „Vader des Vaderlands", ditmaal natuurlijk zonder den
misleidenden bijnaam van „Zwijger". Buitenlanders hebben er hunne
krachten aan beproefd : miss Ruth Putnam, Frederic Harrison, de
Duitsche hoogleeraar Rachfahl. Geen dezer voldeed in alle opzichten —
de laatste, wiens werk tot een breede geschiedenis van 's Prinsen tijd
uitdijde, bleef na een paar deelen steken. Het is een heugelijk feit,
dat thans een Nederlander hun werk op veel betere wijze heeft overgedaan. Want ik aarzel niet te verklaren, dat Blok's biografie mij voorkomt de voorkeur te verdienen boven al de vroegere. Zij is betrouwbaar. De veelvuldige bronnen, die de schrijver kende, zijn met kritiek
gebruikt. Het beeld van den Prins is geschreven met liefde en eerbied
voor „de grootste figuur onzer volkshistorie", zonder ergens in valschpatriottischen, chauvinistischen toon te vervallen. De schrijver is
nergens op den verheffenden trap gaan staan. Blok tracht den Prins
te doen zien, zooals hij werkelijk was : 's Prinsen zwakheden worden
niet weggedoezeld. Het beeld is met oprechtheid en naar waarheid
ontworpen. Het boek is populair-wetenschappelijk in den goeden zin
van het woord. Het wetenschappelijk karakter is nergens te veel op
den voorgrond gebracht. Toch vindt hij, die Blok mocht wiiien controleeren of zijn studie tot de bronnen uitbreiden, in het wetenschappelijk noten-apparaat achter in het boek hiertoe ten voile gelegenheid.
1k heb dit werk ter hand genomen met datzelfde gevoel van liefdevoile vereering voor Oranje, waarmede Blok het heeft geschreven.
Ook voor mij is prins Willen een zeer aantrekkelijke figuur en hoe
meer ik hem meen te doorgronden, hoe liever hij mij wordt.
Men moet goed letten op het wonderbaarlijkste in het ruim gevulde
leven van onzen Prins Willem. Het is dit, dat hij, hier komende als
vreemdeling, de drager bij uitstek werd van door en door Nederlandsche gedachten van dien tijd, van de vrijheid van geweten bovenal.
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Wat de Nederlanden noodig hadden, om te ontkomen aan den dwang
van een vreemd vorst, die hen voor Spaansche doeleinden Wilde
exploiteeren, heeft deze Duitsche graaf, niettegenstaande hij in de
Bourgondische hoflucht opgevoed was, zoo sterk medegevoeld, ingezogen, dat hij de nationale held kon worden.
Of is het niet zoo mooi als het lijkt en speelt eigen-baatzoekende
politiek eigenlijk de hoofdrol ? Is dit ideeele niet maar een masker ?
Zou Oranje misschien al hierheen gekomen zijn als vertegenwoordiger
van de huispolitiek van een Duitsch vorstengeslacht ? Elk Duitsch
vorstenhuis dreef toen irnmers zulk een politiek tot uitbreiding zijner
specifieke belangen, van den invloedssfeer der dynastie zelf. Het verhaal van De Vieilleville over een bezoek van den Prins met zijn vader
aan het Fransche hof in 1551, door Blok terecht als ongeloofwaardig
verworpen, heeft zijn beteekenis, omdat het implicite bewijst, dat
zulk een opvatting in dien tijd zelf reeds rondwaarde. Men behoeft
ook volstrekt niet a priori te ontkennen, dat de huispolitiek der Nassau's
hun vestiging in de Nederlanden, die al uit de 15e eeuw dagteekent,
mede beheerscht heeft. Maar in de motieven van prins Willem zie
ik hiervan de neerslag niet. Zij komen mij voor te zijn van hoogere orde.
's Prinsen geheele 'even
vooral van 1572 af komt dit aan het
licht bewijst afwezigheid van eigenbaat of eerzucht tot een bij ons
menschen zelden voorkomenden graad. Oranje ontwikkelt zich —
men ziet dit ook in Blok's verhaal zeer duidelijk — met de gebeurtenissen mede, zonder deze ooit geweld te willen aandoen om eigen
belangen. Van bizondere beteekenis is in dit opzicht Oranje's godsdienstige vorming : van onverschillig, neutraal-katholiek, wordt deze
grootsch levende Bourgondische edelman een geloovig Calvinist onder
den indruk van wat hij om zich heen ziet. Maar in de eerste plaats is
Oranje een politicus, met de slimme streken van het genus, vooral
toen ter tijd.
VOOr 1568 oefent hij het staatkundig bedrijf nog niet met voile
meesterschap uit. Hij is te aarzelend, hoe zeer zijn doel hem reeds
voor oogen staat. Het leiderschap, dat hem als van zelf in den schoot
valt, gaat hem nog niet van heeler harte af. Zijn broeder Lodewijk
gaat hem voor in durf en kloekheid. Met 1568 komt er meer schot in
Oranje zelf, onder den directen invloed van Alva's tyrannie. Het begin
is dan hoogst ongelukkig en als veldheer steekt deze Oranje stellig
niet uit. Van 1572 af, steunende op de kracht der Hollandsche en Zeeuwsche burgerijen, heeft hij beter geluk. De jaren tot 1576 zijn beslissend :
dan strijden Holland en Zeeland hun heroischen strijd tegen het machtige wereldrijk al vallen we, zegt Oranje, die vooral toen de groote
leider en voorganger is geweest, er zelf van, „toujours avons cest honneur
d'avoir faict ce que nulle nation n'a faict devant nous". Natuurlijk
heeft Blok deze jaren uitvoerig en in een afzonderlijk hoofdstuk behandeld, evenals de sarnenwerking van alle zeventien Nederlanden
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tegen Spanje, die in de pacificatie van Gent haar beslag scheen te zullen
krijgen. Liever dan met de weinig belangrijke landvoogdij van Matthias
een nieuw hoofdstuk te beginnen, had ik dit hoofdstuk laten doorloopen tot de Unies van Atrecht en Utrecht, die de samenwerking
verstoren. Dit is ook in 's Prinsen leven een zeer belangrijke inkerving,
omdat zijn eigenlijk doel : dile Nederlanden van Spanje te bevrijden,
nu als mislukt moest worden beschouwd. En in de volgende jaren
werd het gebied der Generale Unie (waaronder de eerste Unie van
Brussel is te verstaan) voortdurend kleiner, niettegenstaande Anjou's
souvereiniteit, al beleefde de Prins het niet, dat het geheel met dat
der Nadere Unie (nl. die van Utrecht) samenviel. Hij was een jaar
tevoren vermoord — gebeurtenis, welke, in een laatste hoofdstuk, op
zeer duidelijke wijze wordt verhaald.
Blok ziet Oranje in de eerste plaats als strijder voor politieke en
godsdienstige vrijheid. Hij heeft de menschheid helpen opvoeren tot
hooger staatkunde en godsdienstige ontwikkeling. Niet alleen voor
zijn eigen yolk is hij daarom de vereerde held geworden, maar tevens
voor millioenen anderen, die voor dezelfde idealen gestreden en geleden
hebben. Met dit oordeel zal ieder, die den Prins heeft leeren kennen,
het eens zijn. Aan deze rol in de wereldgeschiedenis dankt Oranje zijn
plaats op het monument der hervorming te Gen,ve waar hij tevens
ons Nederlandsche y olk vertegenwoordigt. Zoo kan men hem zonder
twijfel als een held, een heroIsche verschijning der menschheid, bepaaldelijk op geestelijk gebied, beschouwen.
Blok ziet Oranje ook als den grondlegger van den Nederlandschen
Staat. Natuurlijk zal niemand ontkennen, dat hij dit in zekeren zin
inderdaad is, in zooverre hij er n.l. toe heeft medegeholpen, om het
ideaal, waarvoor hij streed, tot den grondslag van dezen Staat te
waken. Maar in engereri zin zijn veel meer de Staten der verschillende
gewesten, als de 16e eeuwsche vertegenwoordigers der bevolking, de
grondleggers van onzen Staat geweest dan de Prins. Deze heeft in den
aanvang geen Staten-heerschappij gewild, maar wel den Staten een
zeer groote plaats ingeruimd, waarvan hij de consequentie niet voorzien
heeft, maar wel aanvaard, toen het niet anders kon. Deze zeer merkwaardige Staten-ontwikkeling komt, meen ik, in Blok's voorstelling
niet zOO tot haar recht als in verband met de nieuwere onderzoekingen
op dit gebied wel mogelijke ware geweest 1).
Het blijft een voor de kennis van 's Prinsen persoon zeer opmerkelijk
verschijnsel, dat alleen hij met de Staten heeft kunnen omgaan, een
felt, waarop de Staten zelf in een brief aan Koningin Elisabeth in 1587
de aandacht vestigden. Geen enkele andere vorstelijke persoon in de
Nederlanden heeft dit toen vermocht en ieder weet uit de geschiedenis,
1) Voor dit punt veroorloof ik mij verder te verwijzen naar een
der eerstvolgende afleveringen der Bijdragen voor Vaderlandsche
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tot welken strijd het dualisme van vorsten en Staten in de regeering
in zoovele landen aanleiding heeft gegeven. Alleen in de Nederlanden
wonnen de Staten en dit was mogelijk door Oranje's gedesinteresseerdheid, die in deze houding vooral uitkomt en die ik als een zijner allerbelangrijkste karaktereigenschappen beschouw. Hij is verder talentvol,
verstandig, practisch, dOOrzettend als het moet, volhoudend. Of hij
ook geniaal was ? Niet wanneer men tot het genie alleen de allerhoogstbegaafden wier werkwijze, wier wijze van doen anders is dan die
der gewone stervelingen en die door dezen gewoonlijk niet worden
begrepen — rekent. Wel wanneer men, zooals dit gewoonlijk geschiedt,
het begrip een beetje verwatert.
Wil men nog enkele kruimpjes, die ik uit Blok's boek bijeengaar,
om den man zelf wat beter te proeven ? welnu dan ! Wij leven, dat hij
zich van vreugde op het hoofd krabde, zooals hij dit gewoon was. Hij
was niet gewoon, schreef hij zelf, zich om woorden of bedreigingen
te bekommeren en chose clue je peusse faire avec conscience et sans
faire tort it mon prochain".
Het overkwam hem zelden, dat hij tegen iemand uitvoer. Hij was
niet uitbundig in zijn mededeelingen. Wanneer een vrouw zijn knieen omvat, laat hij Naar dadelijk opstaan, „lie demandant telle reverence
luy estre faicte." Voor de medeplichtigen aan den eersten aanslag
op zijn leven verzoekt hij hun geen groote pijniging aan te doen, maar
hun, indien ze het verdiend hebben, een korten dood te laten sterven.
Een man, die het altijd de inoeite waard is nader te bestudeeren.
Die, ook thans nog, kan helpen bij eigen karaktervorming die zijn
geheele yolk, ook thans nog, tot opwekkend voorbeeld kan dienen.
N. JAPI KSE.
Jhr. Mr. A. 1 7 . de Savornin Lohman. Verzamelde Opstellen.
Eerste Afdeeling. Afl. 1. Den Haag. Nijhoff, 1920.
Het is wel het juiste oogenblik om de verzamelde opstellen van Mr.
de Savornin Lohman uit te geven. Met den dood van Kuyper en het
heengaan van Lohman uit de Tweede Kamer is een periode in onze
staatkundige geschiedenis afgesloten. Voor wie die periode wil overzien
is het van belang de journalistische geschriften gebundeld ter beschikking te hebben van een man, die zoo zeer van beteekenis is geweest voor
dien tijd als Mr. Lohman. Doch het belang van deze uitgaaf is toch niet
alleen, is niet in de eerste plaats een historisch. Ook aan het heden
heeft Lohman nog iets te zeggen. Niet dat ik geloof dat zijn geschriften
tot grondslag kunnen strekken aan een politieke partij integendeel
wie de beschouwingen in deze eerste aflevering doorleest over algemeene beginselen van staatrecht en van souvereiniteit krijgt sterk den
indruk, dat deze beginselen wel geheel zijn doorleefd maar niet consequent doordacht, dat wel de bezwaren van het stelselmatige zijn ver-
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meden maar te gelijk telkens vragen onopgelost gelaten worden die,
wil men een grondslag voor geheel een houding in het staatkundige
leven niet onopgelost mogen blijven. Het is een bezwaar dat evenzeer
het hoofdwerk van den schrijver, zijn „Onze constitutie" betreft. Na
Kuyper's dood en Lohman's heengaan zullen jongeren in de Christelijke
partijen, willen zij haar bestaansrecht handhaven een nieuwen principieelen theoretischen grondslag van hare actie moeten leggen. Zij zullen
dat echter niet kunnen doen zonder voortdurend terug te grijpen naar
het werk dezer voorgangers. — Maar Lohman's geschriften zijn ook
voor hem die naast verwantschap toch ook sterk het verschil in wijze
van zien gevoelt voortdurend prikkels tot nadenken, de kernige figuur
van dezen auteur vol hartstocht en warmte is een der weinige op het
gebied van staatkunde en recht, die voortdurend trekt en bekoort,
ook waar hij tegenspraak wakker roept.
P. S.
Mr. J. van Kan. Inleiding tot de Rechtswetenschap. Haarlem. Erven Bohn, 1920.
Zoo iemand, dan was Prof. van Kan, aangewezen om voor de Volksuniversiteits bibliotheek een inleiding tot de rechtswetenschap te
schrijven. Man van encyclopaedische kennis, fijn stylist, van een warme
liefde vervuld voor het yak zijner studie en toch allerminst een die
zijn gezichtskring tot die studie beperkt, heeft de Leidsche hoogleeraar
in dit boekje zoo aan buitenstaanders als aan aankomende juristen een
overzicht van de rechtsstof en een inzicht in de problemen waarvoor
de rechtswetenschap staat weten te geven als zij nergens anders kunnet:
vinden. Het ingewikkeldste weet hij zoo kristal helder uiteen te zetten,
het minst samenhangende zoo tot een geheel te voegen, dat het alles
als van zelf sprekend schijnt. Of ik dan geen bezwaar heb tegen het
geschrift ? Het heeft zeer stellig de „defauts de ses qualitës". Juist
in die van zelf sprekendheid, in het argeloos eenvoudige zit het gevaar.
Licht krijgt de lezer den indruk dat al wat hier wordt verteld onbetwist
en onbetwistbaar is, dat het zOO alleen kan worden gezien. Toch is het
in het recht nu eenmaal zoo dat zoodra men maar iets abstracter gaat
spreken, iets anders doet dan concreete bijzonderheden vertellen, men
telkens weer komt voor vragen waar haast alles is betwist, waar maar
heel weinig vaststaat. Het sterkst doet zich dit in dit boekje gevoelen
in de eerste en laatste hoofdstukken, die aan de beschrijving van
de positieve rechtsstof voorafgaan en er op volgen. Of ik die daarom
zou willen missen ? Niet gaarne. Ze zijn bijzonder instructief. Maar
een waarschuwing, dat het hier am zeer onzekere dingen gaat, ware
toch wel op haar plaats. Of nog liever : een uitbreiding van het boekje
waarbij eigen standpunt scherper tegenover dat van anderen werd
afgebakend en ook historisch de ontwikkeling van de begrippen en

L E ESTAFEL.

127

voorstellingen waarover wordt gesproken op breeder schaal werd gegeven. Of werd dan het boekje wellicht te omvangrijk voor het doel ?
Misschien wel, maar dan komen wij weder tot de conclusie dat een
volkomen bevredigende oplossing van de vraag naar een inleiding
in het recht in zoo kort bestek niet is te geven. En zoolang dat niet
is bereikt kunnen we waarlijk blij zijn met een zoo goed geschreven,
zoo helder en zoo grondig boekje als dit. Want dit nog tot slot : van
de hinderlijke oppervlakkigheid die een werkje als dit zoo spoedig
krijgt heeft van Kan's boek volstrekt niets.
P. S.
Elisabeth Zernike. Het Schamele Deel. A. W. Sijthoff's
Uitgeversmaatschappij. Leiden, MCM X I X.
Lit boek begint met Hoofdstuk IV (blz. 59). Wat daarvoor komt,
is eigenlijk niet anders dan een inleiding tot het gedeelte, dat alleen
voor de schrijfster belangrijk is. Bijna nalef laat ze dat in de eerste
Brie hoofdstukken merken. Deze zelfde auteur, die verder telkens
oog blijkt te hebben voor de fijnste gevoelsschakeeringen, begaat onhandigheid op onhandigheid, waar haar eigen roman haar nog niet boeit.
Ze kan ons een milieu niet schilderen, zelfs niet suggereeren, en verstaat allerminst de kunst, de uienschen in hun gesprekken te doen
leven. Ook blijft Sytske Jenster, de hoofdpersoon, tot zoover vrij raadselachtig. Maar daarna komt er steeds meer voortreffelijks in den groei
van dit gecompliceerde, zichzelf nog niet bewust geworden jonge
vrouwtje, levend naast haar argeloozen, ongecompliceerden man,
dominee Louis Hemelman. In de wrijving met Louis' karakter, onder
invloed van sporadischen omgang met Philip van Oraaflandt, voelt
zij nicer en beter in haar leven te verlangen, dan iemand, behalve
Philip, die 6éne onbereikbare, haar geven kan. Als dan de gevoelens
van dien 6ene maar in een matige belangstelling blijken te bestaan,
is haar eigen persoonlijkheid nog niet krachtig genoeg ontwikkeld om
die crisis door te maken ; ze beperkt zelf haar leven tot dit Schamele
Deel.
Verdienstelijk is het, dat Louis Hemelman, al is hij de predikant,
die in diepte van ziel en menschenkennis te kort schiet, toch in zijn
kinderlijke argeloosheid en ernstig goed-willen sympathiek en belangrijk blijft. Jammer, dat een 66k als belangrijk bedoelde fi guur, Sytskes
vader, z66 daarbij achterstaat. Maar die kwam dan ook hoofdzakelijk
voor in 't begin van het bock. — Op juiste uitbeelding moet deze jonge
schrijfster zich wel vooral toeleggen ; wAt ze te zeggen heeft, kan
daarvoor steeds meer de moeite waard blijken te zijn.
MARIE SCHMITZ.
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Alfred Hegenscheidt. Starkadd. Drama in vijf bedrijven.
Bussum. C. A. J. van Dishoeck, 1920.
Starkadd is de strijdlustige held en de nobele zanger, wiens edele
inborst in botsing komt met een wereld van kleinheid en laagheid,
van laffe zwakheid en geniepige machtbegeerte. Die wereld doodt
en bezoedelt alwat hem lief is : Zijn vaderlike vriend, koning Trosk,
om wiens macht te verdedigen hij ten strijde trok, wordt tijdens zijn
afwezigheid door de zwakke zoon en de listige hoveling vermoord,
zijn bruid hem bijna afhandig gemaakt, zijn verhouding tot haar van
de eerste glans beroofd. Na met het zwaard het oordeel te hebben voltrokken, keert hij de boze wereld de rug toe : op de wijde, wilde zee,
in de woedende storm, zal hij genezing zoeken.
Dat is de ervaring van menig edel mens, maar Starkadd's houding
tegenover die ervaring, is zonder twijfel die van een jeugdig mens.
De jonge mens, die 't ernstig meent, die groot en zuiver voelt, beseft
tegenover de wereld te staan. Er is een diepe kloof. Hij heeft niets met
haar gemeen. Hij kan aleen toornen, straffen, de rug toe keren, verachten, als hij wordt gekwetst. Hij is hoogmoedig en romanties. Man
worden wil voor de jongeling zeggen : de hoogmoed afleggen en in
nederigheid zijn eenheid met de wereld beseffen ; terugkeren van de
wilde zee der romantiek naar de vlakke landen der nuchtere menselikheid, met 't behoud van zijn idealen, om er een taak te vinden ; de
straffende verachting verwisselen voor de geduldige toewijding, die
leidt in plaats van te vernietigen. Leert hij dit niet, dan blijft hij de
romantiese jongeling, ook al worden zijn haren grijs.
Starkadd lijkt me daarom niet te boeien, omdat hij, de sterke man,
toch eigenlik een romantiese jongeling is. Hij heeft ook de hypergewichtigheid van de jeugd, die ernst maakt met alle dingen, ook
de onbelangrijke die 't niet verdienen, en in haar hevigheid het kleinste
vergrijp ook dadelik met 't allerergste, de dood, meent te moeten
straffen. Zijn bruid met een andere man te zien lopen is voldoende voor
Starkadd om de hand aan 't gevest te slaan. En natuurlik is hij ook
in zijn hartstocht hevig, zo hevig, dat wij 't ook minder naieve meisjes
dan Helga zouden vergeven, wanneer zij verschrikt terugdeinsden
bij deze aanspraak harer bruidegom :
„Voelt gij dan niet, wat gij voor mij moet zijn,
Mijn zee, mijn zon, mijn alles, meer, nog meer.
Mijn zuster ? Kom, ik draag u op mijn borst,
'k Omarm u, ik wil u ten hemel tillen,
U mijn verlangen en genot toejuichen,
Dat gij ervan ontzield aan mijn borst zinkt,
En ik u weer met kussen wekken moet !" (blz. 80).
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Dat is hevige retoriek van de hevige jongeling.
'Wanneer wij ergens de zachte, welwillende glimlach van de dichter
konden bespeuren achter al deze hevigheid en al dit geweld, dan zouden
wij met meer belangstelling tegenover dit stuk staan dan nu, nu wij
voortdurend voelen, dat de schrijver 't zelf rnooi vindt en 't eveneens
zo verschrikkelik au serieux neemt.
Ook Starkadd's tegenspelers kunnen m. geen gunstigen indruk
van dit drama wekken. De intrige wekt onwillekeurig Shakespeareaanse
associaties, wat niet in 't voordeel van de schrijver is. De zwakkeling
als een speelbal in de handen van de intrigant, is zo'n oud en welbewerkt thema, dat 't wel buitengewoon talent vereist, 't weer opnieuw
belangrijk te maken. Wat hier niet is gelukt. Zegel interesseert ons niet :
hij is niets en wil zelf niets wezenlik hij is enket belichaamde zwakheid,
laat zich alles wijsmaken en tot alles gebruiken. De ellende na de door
hem bedreven vadermoord verdient de naam van wroeging niet : 't is
niet de botsing tussen eigen begeerten en den wereld van normen, waarbij de laatste de sterkste blijkt. 't Is niets dan een gevoel van onbehagelikheid, dat ons niet ontroert. Hoe fataal is hier 't onwillekeurig
den ken aan Macbeth.
En Saemund, de boze geest, is niet meer levend. Al 't menselike
is hem vreemd. Hij is al te zeer de „schurk" in 't spec. 't Is mogelijk,
dat een mens in zulke omstandigheden aanvankelik de stem van zijn
geweten smoren kan, 't is misschien ook mogelik dat hii die stem niet
!wort, maar iemand na een moord in koelen bloede te laten overwegen :
„Wroeging, waar blijft gij ? alles stil in mij". (blz. 45),
is zo geraffineerd, dat 't alleen bij een sataniese experimenteerder op
eigen zieleleven als bestaanbaar kan gedacht.
En tenslotte : terwijI bij Skakespeare Lady Macbeth door de innerlike werkelikheid van een hogen wereld wordt overwonnen, daar wordt
Saemund overwonnen door het zwaard van Starkadd. Daar voelen
wij de voltrekking van een eeuwige wet, hier een toevallige nederlaag,
want in deze wereld heeft fysieke macht allerminst recht en waarheid
noodwendig aan haar zijde.
Jammer dat Albert Vogel en zijn gezelschap voor hun sympathiek
streven geen belan grijker werk kozen.
J. L. VAN TRICHT.
Jan van Lumey. Sardanapalus. Amsterdam. P. N. van
Kampen en Zoon. Zonder jaartal.
Ook in dit treurspel botst de romantiek met de harde werkelikheid.
De wereldheerser Sardanapalus, de legendariese laatste koning van
Assyrie, wil breken met de ruwe, wrede heerschappij zijner vaderen.
Hij is een man des vredes, die het bloedvergieten schuwt. Hij wil met
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zachtheid regeren, door mildheid winnen, anderer persoonlikheid
eerbiedigen, in plaats van te heersen door geweld.
Waarom wil hij dat ? Niet, gelijk wij in de aanvang geneigd zijn te
denken, omdat hij zich de drager van ethiese idealen voelt, maar omdat
hij de romanticus is, die de vreugde zoekt en de genietingen, zij 't ook
de vreugde van een zeer schone en innige liefde voor een hetaere.
Als Sardanapalus te gronde gaat, dan is dat niet de ondergang van
de idealist, die weet een roeping te moeten vervullen en daarvoor, macht,
heerschappij, leven te moeten offeren, maar dan is dat de ondergang
van de door roman tiek verwekelikte mens, die niet opgewassen is tegen
de eisen, door de werkelikheid gesteld. Niet die werkelikheid, hij zelf
draagt schuld van zijn ondergang.
Hierdoor mist het stuk de grondslag van waarachtige menselikheid.
Wij hebben met Sardanapalus nauweliks medelijden, laat staan dat
wij ontroering en eerbied zouden voelen. Hij wekt daardoor te zeer
een gevoel van ergernis. Wat een Pallieter kan doen, leven voor de
vreugde en de schoonheid van de aarde, kan Sardanapalus niet, tenzij
hij zijn voor de hand liggende plichten verzaakt en de onmetelike verantwoordelikheid, die hij als heerser draagt, te schande maakt. De
schrijver heeft in dit stuk niet tot het peil van 't tragiese kunnen
reiken, tenminste niet in de hoofdpersoon. Wel voel ik dat in de gestalte
van Chrysis, de heteare. Chrysis is niets dan wat zij naar haar wezen
is, de liefdevrouw zij is dit in volkomen overgave, vervult op deze
wijze haar bestemming en gaat daaraan te gronde. Nooit grijpt zij
actief in de gang van het gebeuren in : zij is niets dan liefde, bereid
in stilheid te aanvaarden wat komt. En als zij ondergaat, dan voelen
wij dat zij iets wezenliks bezit, dat onschendbaar is. In de uitbeelding
van deze gestalte is grote schoonheid bereikt.
J. L. VAN TRICHT.
J. L. Walch. De Hoogste Wet. Toneelspel in drie bedrijven. A. W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij, Leiden.
In dit toneelspel botst de mannelike idealist, de roepingsmens, met
een andersgezinde wereld Hier staan wij veel meer op de bodem der
werkelikheid dan in de beide vorige stukken, en daarom interesseert
ons dit oneindig veel meer. 't Is niet weinig gewaagd geweest, een
onderwerp, dat zo aan alle kanten bediscussieerd is, in een toneelspel
te verwerken. Wie heeft er zich in de oorlogsjaren (de eerste opvoering
door de N. V. Tooneelvereeniging had plaats in 1917) niet pro of contra
dienstweigering verklaard ! Maar de schrijver overwint ons aanvankelik wantrouwen. De personen in dit stuk zijn geen spreekbuizen van
verschillende theorieen en standpunten, maar werkelike mensen. En
ze worden ons zo getekend, ieder in zijn eigenaardige menselikheid,
dat al kiezen wij zelf partij, al staan wij zelf met ons oordeel aan de
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ene kart, wij toch de sympathie voor de andere niet verliezen. Wij
begrijpen de verschillende houdingen, die deze mensen tegenover
het dreigend oorlogsgevaar innemen.
Dit komt, omdat de schrijver het dienstweigeringsprobleem en
daarachter het probleem van het ten voile verwezenliken willen van
de hoogste menselike beginselen reeds nu in de wereld van 't heden,
niet heeft gezien als een zaak van redenering, waarvan men voor en
tegen theoreties bewijzen kan, maar als een conflict waarin het gehele
innerlik zijn van de mens de doorsiag geeft. Hij handelt goed, die
handelt volgens de eigen innerlike levenswet. Verkeerd doet hij, die
't eigen wezen forceert terwille van de theorie.
Buitengewoon mooi is de zware strijd van ds. Helena getekend,
die altijd de gehoorzaamheid aan „de hoogste wet" heeft gepredikt
boven alle andere overwegingen en belangen, en nu, als de oorlog uit
dreigt te breken, plotseling voor de zeer felle toepassing van zijn prediking
staat, niet 't meest voor hem zelf, maar voor zijn gemeenteleden, want
wie dienst weigert, krijgt de kogel. En 't is goed gevoeld, dat toch ook
de predikant, die zelf niet op die wijze op de proef kan worden gesteld,
een zwaar offer moet brengen : hij moet de schijn van onmanlike lafheid op zich laden, terwijl de doodgeschoten dienstweigeraar van heroiek
omgeven is. En niet minder zwaar : hij moet de verantwoordelikheid
op zich nemen voor de diepe smart der achterblijvenden, die hem
en de dienstweigeraar niet of nauweliks begrijpen.
Belangrijker nog is, dat de schrijver ons dwingt te erkennen : de
„hoogste wet" is inderdaad de hoogste. Hij doet ons de wezenlikheid
van dit religieus idealisme, van een leven uit liefde voor alwat menselik
is ondanks alles, diep gevoelen. Ook al kan niet ieder deze mogelikheid
vervullen, hier is toch iets dat ons tot de bekentenis brengt : daar
liggen 's mensen grootste mogelikheden.
Door de diepste drijfveren der ziel aan 't woord te laten komen en
dat op zo sobere en overtuigende wijze te doen heeft de schrijver een
stuk van schone menselikheid geschapen, dat ontroert en verheft.
Moge het vele op voeringen beleven.
J. L. V. TRICHT.
Montessorianisme. Uiteenzetting en kritiek door Fr. S.
Rombouts. Met een ethische beschouwing over Montessori
door G. Lamers. S. J. Malmber. Nijmegen, 1920.
Met Wallenstein heeft Montessori een ding gemeen
Von der Partein Hass and Gunst verwirrt
Schwankt (ihr) Charakterbild in der Geschichte.
Maar terwij1 ons dat vrij kotid laat ten opzichte van den eerzuchtigen
veldheer is het hoogst bedenkelijk bij een actueele figuur als Montessori, die ons — zoo we kleine kinderen bezitten bijkans dwingt
over haar na te denken. Daarom is een boek als dit, dat niet vOOr of
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tegen haar partij kiest, zoo waardevol.. De opvoedingswijsheid waarvan de schr. in de Voorrede zoo terecht zegt, dat ze steeds te herleiden
is tot 'n aantal beginselen, die elkaar in evenwicht houden, blijkt hij
zelf te bezitten. Hij zweert niet bij de woorden der meesteres, hij durft
ernstige bezwaren tegen haar in brengen waar ze zelf dat evenwicht
heeft verloren. Maar nog veel minder behoort hij tot het grootere Leger
van hen, die haar smalen zonder haar onbevooroordeeld te hebben
bestudeerd. Met name wat hij zegt over haar vrijheidsbeginsel onderschrijf ik geheel. Terecht wordt (p. 124 vlg.) gewezen op het groote
verschil tusschen de school, die uitsluitend voor de kinderen is ingericht
en het huisgezin waar ook anderen hun rechten hebben, een zoo voor
de hand liggend verschil, dat veel Montessorianen en bijna alle Montessori-bestrijders toch met schijnen te kunnen vasthouden. Terecht
wordt aan een aantal leemten van het Montesson-stelsel duAdelijk
gemaakt, dat het kind even mm van Montessori-voedsel kan levee,
als de mensch alleen van brood. Wat niet wegneemt dat brood een
uiterst voedzame spijs is. En uitnemend wordt verduidelijkt waarom
onze kinderen (de grootere, maar vooral de kleinere) aan deze spijs
behoefte hebben. Met Gunnings fijne boekje behoort deze uitvoerige
studie tot het beste dat mij over Montessori bekend is.
Ook hierin heeft m. i. de schrijver, evenals de heer Lamers in het
toegevoegd aanhangsel, gelijk dat zij Montessori opeischen voor de
Katholieke Kerk. Een reden te meer voor Protestanten om dankbaar
doch niet zonder kritiek van haar gaven gebruik te maken.
Bij het vele goede dat het boek kenmerkt, is het te meer te betreuren
dat in het tweede hoofdstuk Verdacht Montessorianisme genoenid,
zijn bezadigdheid den schr. begeeft, o. a. Mevr. Fisher de in ons land
welbekende schrijfster van een Montessori-moeder moet het ontgelden. Ook ik geloof dat er veel misverstand is in haar boek. Maar
had het den schr. hier niet tot voorzichtigheid moeten stemmen, dat
hij dezelfde Mevr. Fisher, later zoo herhaaldelijk ter illustratie van
zijn eigen meeningen citeert ? En is het inderdaad zoo afkeurenswaardig
als hij het herhaaldelijk (bijv. p. 21 en 22) voorstelt dat zij van dieren
en bloemen spreekt als van de „zusjes" van het kind ? De gewoonte
onze medeschepselen met den naam van broeder of ztis'.er aan fe dt/iden
komt toch uit een bron, die schr. allerminst zal wraken.
Ook tegen Rousseau is de schr. schromelijk onbillijk. o. a. op al
de plaatsen waar hij hem verantwoordelijk stelt voor wat zijn caricatuur
Ellen Key, heeft beweerd. Mag ik den schrijver wellicht het standaardwerk van zijn geloofsgenoot Masson : La religion de J. J. Rousseau
aanbevelen en hem den weg tot een gunstiger en billijker oordeel te
wijzen ?
Het zou mij zeer verheugen als een tweede druk, den schr. spoedig
in de gelegenheid zou stellen ook hier bezonken wijsheid in de plaats
van partijdigheid te stellen,
Ph. K.
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Zoo trad hij iederen morgen het huis uit, zich zelf
immer gelijk, het bleek en strak gezicht als droomend,
of de ziel bleef verwijlen bij hare nachtelijke zwerftochten.
Zijn eene hand hield, in de zak, het vierkant trommeltje
met koffieboterhammen omvat, de andere bungelde
slapjes neder. Hij was jong, lang en tenger,.hij nam groote,
onregelmatige stappen, hij was altijd op tijd en immer,
in alles, plichtgetrouw. Het had voor hem geen belang
de regelmaat te verstoren die het kantoorleven als vanzelf bedong, alle dingen pasten zuiver in elkander en over
de vraag of deze levensindeeling schoon dan wel onvrij
mocht heeten had hij zich nimmer bekommerd. Het leven
leek hem iets heel vers ; zooals een reiziger op een berg,
in nevelen een verschiet ziet. Wel altijd was er iets dat
hem met zachte verwondering vervulde, doch de wezenlijkheid daarvan bleef hem ontzegd. Wellicht begreep
hij soms hoe de meeste menschen op andere wijze naderden
tot de dingen dan ,hij het deed, doch dit vermoeden
streek over hem heen en verliet hem weder. Hij kende
weinig vreugde en opstandigheid, of een geheime berusting hem noopte voort te gaan, zonder verantwoording
te eischen aan de machten die hem dreven ; gelijk een
a E. XX I 5
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wolk drijft en het water stroomt, zoo scheen zijn leven
weg te vlieden.
Hij was eenigst kind, bleeke vrucht uit een laat huwelijk. Bij zijn geboorte gaf hij zijn moeder veel smart,
het leek als aarzelde hij de wereld in te gaan zoo onwillig
kwam hij vrij uit de moederschoot. Hij was een suf kind
gebleven, onhandig en eenzelvig, verwonderd over de
dingen die hij zag rondom zich. Er werden geen spelletjes met hem gespeeld en nooit werd er gelachen in het
kleine huis. Zijn vader hoorde hij hoesten, ook des nachts,
een brullende, blaffende zenuwhoest die het huis vervulde
met onheilspellende galm. Hij was bang voor dit gerucht
dat losscheurde uit het breede, zware lichaam van zijn
vader — het had iets van onweer en nood, van boosheid
en moedelooze drift. Als zijn vader naar zijn werk was
gegaan en zijn moeder maakte het langdurig middagtoilet voor zij haar kennissen ging bezoeken — Moeder
ging op visite ...... „visite" hoorde later altijd nog bij
een vreemde zwarte hoed, bij een bepoeierd gezicht en
een kale glimlach ...... wanneer moeder in de slaapkamer
was, dan zat hij in de keuken op een stoel, de hakken
achter de sporten geslagen, en als het huis zoo ademloos
open lag, kwam soms een vreemd, zwevend gevoel over
hem en dan begon hij te zingen. Hij had een iji, dun
stemmetje en wat hij zong dat wist hij niet. Zijn bleek
gezichtje leek gestorven, een vogeltje was in zijn lijfje
gevlogen en zong daar wat, als vogels zingen — het heeft
niet veel te beduiden, het zijn maar klanken en zachte,
vallende toontjes. Zijn moeder werd er „zenuwachtig"
van, dan moest hij uitscheiden en gaan spelen op straat.
Op straat wilde hij niet graag wezen, doch een enkele
maal vond hij het prettig, dan opeens leek heel de wereld
vroolijk en iedereen hield er van den ander — hij zag
hoe leuk de knikkers rolden en hoe vroolijk de hoepels
zwierden. Elk kind vond hij knap, hij bewonderde warm
al wat hij zag aan vlugheid en bedrevenheid, maar hij
speelde niet mede, zijn handen begonnen te trillen zoodra
hij het wou probeeren, hij raakte in de war en verstoorde
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het spel. Hij stond met zijn goedige zachte glimlach er
naar te kijken, hij leefde mee, soms heel opgewonden en
een enkele maal schreeuwde hij hard, juichte hoog bij
een handige zet of een kranige gooi. En er was ook een
huis waar veel kinderen woonden, zij hadden hun speelkamer aan de kant der straat. Hij liet zich kalm en vertrouwend op zijn knietjes neer bij het raam, om naar
binnen te kijken, daar speelden de kinderen, lachten,
huilden, zij brachten hun speelgoed aan het raam, poppen,
harlekijns, ballen en doozen — hij knikte bij alles wat zij
hem lieten zien, soms zeer wijs als een groot mensch die
glimlacht om kinderen plezier te doen. Maar dikwijls
volgde hij geboeid de spelen op tafel, van snorrende
treinen en torende kasteelen, droomend, of het een sprookj e
was van buiten de wereld. —
Toen hij ouder was kreeg hij een zusje, en de jaren van
haar leven waren de gelukkigste die hij kende. Hij wise
het zoo niet dadelijk, maar later, als hij aan haar dacht,
aan het zusje dat bij hen had geleefd en weer was weggegaan, werd zijn ziel bewogen door een grootsche ontroering.
Hij kwam op school en nadat hij langen tijd zijn plezierige verwachting onverstoord behouden had, kwam hij
ten laatste toch tot het besef, dat de kinderen om hem
heen beschikten over handigheid en gemak, die hen het
moeilijkste als spelenderwijs deed oplossen. Het leek hem
dikwijls als bezaten zij een toovermiddel, dat hij moest
ontberen ; hij kon naar hun schriften en hun handen
staren als zou hij opeens ontdekken waar hun geheim
school. Voor hem bleven de dingen als onder sluiers
verborgen. Langzaam, traag, wikkelden de levenswaarheden zich daaruit los, moeilijk verkreeg hij hun bezit
altijd voelde hij zich gescheiden van de wereld der
werkelijkheid. Hij soesde, veilig en vaag, hij dacht met
halve gedachten, hij maakte niet eens zijn droomen af.
En omdat hij niet opgewassen was tegen al wat het praktisch leven aandroeg en ook eischte, ontweek hij het een
weinig, instinctief. Zijn gang en blik van een droomer,
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zijn stille zachtheid deed hem den jongens belachelijk
schijnen, zij noemden hem met kleineerende namen, zij
vonden hem dom, doch meest lieten zij hem ter zijde,
omdat hij hen niet eens een loonend voorwerp voor plagerijen kon zijn.
Hij groeide snel tot een lange, magere jongen die
ouder leek dan hij was, hij leed veel aan zware hoof dpijnen en zijn domheid begon hem zacht verdriet te
doen.
De onevenredigheid tusschen zijn lange gestalte en de
geringe vorderingen op school maakten ook zijn vader
driftig en ongeduldig hij bonkte met zijn vuist op tafel,
sprak haastig, hoestte, bromde en zeide dat er verandering komen moest. De jongen keek naar zijn moeder, dan
probeerde hij geruststellend en verzoenend te glimlachen. Hij voelde een stil vertrouwen in zijn ziel dat als
een zwakke zon scheen door de nevels van zijn triestheid
heen. Hij zou privaatlessen gaan nemen. Hij overdacht :
ik kan dan veel buiten zijn en misschien gaan de hoofdpijnen over......
Nu volgden lange, eentonige jaren waarin hij werd
klaargemaakt voor het kantoorleven. Altijd was hij alleen,
zonder broeder, zonder vriend. Hij zat op de kamers der
leeraren, hij vorderde moeizaam, hij werd soms moedeloos, doch meest werkte hij onversaagd. Hij las en hij
kon blij zijn met het gele licht in den avond op zijn boek
— met een vriendelijk woord wanneer zijn moeder goedgestemd was, met de wind die aan het venster als een
stem van weemoed sprak. Wanneer hij in de schemer zat
aan het raam en de melkboer hield zijn kar met groote,
koperen kannen stil voor hun deur, dan, terwijl in de
oranje avondlucht de gele sterren der lantaarns weifelend
ontloken en de naakte winterboomen leken op ravennesten uit een sprookje, dook hij ver weg in de zoete
geheimzinnigheid van het oogenblik, heimwee vervulde zijn hart, zijn, oogen blonken met sterren van
tranen in het licht der lantaarn en hij glimlachte.
De hoofdpijn werd heviger, hij sliep heel slecht des
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nachts. Zijn wangen werden bleeker en zijn oogen gloeiden
als lampjes door herfstmist. Het was soms of er zich jets
wilde losscheuren in zijn hoofd, of zich daarbinnen jets
wilde onttrekken aan de wanden van zijn schedel. Als
hij 's nachts wakker was gebleven en heel helder met
open oogen had neer gelegen, dat was hij soms opeens
zoo wonderbaarlijk frisch des morgens, dat een gevoel
van levensmoed hem stormend doorliep.
Al wat hij zag en las leek doorzichtig van helderheid,
maar in de benauwenis van het kleine huis kon de zwakke
vlam niet branden en zij doofde snel tot een asch van
mistroostigheid. Zoo vergingen zijn j ongensj aren.
Hij was geen kind meer en hij moest vooruit in de
wereld. Er werd voor hem een plaats gevonden op een
groot kantoor en daar zat hij aan een lessenaar tusschen
veel vreemd yolk. Hij verstond hun argot niet, haar kwinkslagen en hun grollen deden hem huiveren, hij vond hen
laf, gewiekst en klein en toch zat hij daar als de minste,
langzaam in het werk, plichtmatig en onhandig. Hij was
blij wanneer, om twaalf uur, alien weg trokken en hij
bleef alleen achter om koffie to drinkers. Dan zat hij aan
het groote raam, voor hem stroomde krachtig een breed
water voorbij schepen deinden op de golfslag, masten en zeilen, pijpen en vlaggen hadden zich tot een
vreemd regiment geschaard. Als hij zijn blik afwendde
en zijn boterham doorsneed met zijn zakmes, was het
als had een goed gezicht hem glimlachend aangekeken.
Als de bedienden terugkeerden, een voor een, leek het
hem soms of hij in een verre droom was vergleden en
zij die binnen kwamen verschenen hem als spookgestalten. Hun gebaren en geluiden hadden voor hem,
die als een vreemde ver stond en er ondanks zichzelve
naar keek als naar een spel, al het angwekkende van
een kwaden droom.
Hij luisterde naar hun kwajongensgrappen, hij keek
hoe er een, kwasi-moedig, zijn journaal en zijn papieren
op de vensterbank ging leggen, ter demonstratie van
zijn onlust, klakkend met de tong, zich rekkend en
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geeuwend en het werk verwenschend met machtelooze
woorden. Hij keek toe en verschreef zich. Hij schrok,
nam zijn pennemes, begon zorgvuldig te radeeren. Een
der bedienden zag het, en het nieuws ging als een vuurtje
rond, hij werd gehoond om zijn „pietepeuterigheid" —
de jongste volvoerde een Indianendans rond zijn lessenaar zoodat het mes uitschoot en sneed in het papier.
Hij hief het smal en bleek gezicht met de ernstige oogen
op en moest verwonderd zijn collega's aanzien. En hij
trachtte, als toen hij kind was, alles te begrijpen wat
hij zag. Soms, als overmoed en jeugd frissche vroolijkheid of geestige spot binnenbrachten in het saai kantoorvertrek, was hij een der eersten die lachte, met een lack
van blijdschap en verrassing. Over zulk een grail liep
hij te denken, huiswaarts keerend, hij wilde 't aan
tafel vertellen — hij liep met groote, onregelmatige passen
door de violette stad, de restaurants en café's geleken, in
den schemer, feestelijk verlichte waranda's — daar
bitterden de jongelui, zaten gemoedelijk bijeen — de
reclame-zuilen kondigden aan wat sport, spel en theater
brengen gingen in de komende dagen, auto's toeterden,
het leven rumoerde, reclames schoten tegen de lucht
aan in lichtbogen als tooverspreuken. Meisjes liepen, na
werktijd, gearmd met hun gelieven en een zoet gonzen
van lief de, drift, jacht en klagen was om het hoofd van
den jongen en beroerde hem niet. Wel kon hij, als in de
huizen de lichten aangingen en elk verhelderd vak toonde
de afscheiding van de woning, sprekender dan overdag —
bemijmeren hoe vreemd en vijandig menschen leefden in hun afgebakende hokjes, met muren, deuren en
sloten zich scheidend van wat zijn buur mocht hebben
aan zorg, aan wanhoop en verbijstering. Teederheid
deed hem stil staan, roerloos, of een openbaring nabij
was, of een uit de menigte iets zeggen zou dat ging verzoenen, of ieder zou begrijpen dat zoo te gaan langs elkaar,
in nauw-verhulde vijandigheid, de dood was aan het
schoone leven.
Maar een nevel viel dra weer over zijn gedachten,
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soezend vervolgde hij zijn weg, moeizaam tobbend over
zijn werk, over een fout die hij opeens meende gemaakt
te hebben in de boekhouding — en dan — in baan van
behagelijkheid glijdend met zijn gedachten, peinsde hij
over het boek dat hij ging halen en waaruit hij dien
avond zou lezen. Als zijn vader zei „wat moet er van de
jongen worden, ik zie er geen licht in," werd het hem een
enkele maal benauwd, een angstblos steeg naar zijn
wangen hij zag zich zelve langzaam en achterlijk,
onmachtig tegenover het leven, en nog zwijgzamer werd
hij zulke dagen waarin geen enkele maal het zachte licht
in zijn binnenste ontlook.
Een grauwheid kwam over de wereld gewaaid, zelfs
het boek bleef in zijn hand zonder leven des avonds,
hij zat alleen in de kamer, zijn moeder was uit, zijn
vader lag in bed te hoesten, het vertrek lag roerloos als
betooverd. Dan, in zulke uren, terwijl het was of alles
hem ontviel kon als een visioen oprijzen de gestalte van
zijn kleine zusje. Eens was hij met haar buiten geweest.
Het was of hij door een spleet keek in een vallei. Daar
was een weiland, bloemen en gras bloeiden en de zon
stond aan een hemel van blauw. Hij liep er met een
klein meisje dat huppelde en lachte, wit, helder-wit waren
haar kleertjes, haar krullen glansden, haar trip pelende
voetjes dansten met nu en dan een wankeling van
onbeholpenheid.
Hij wilt niet of hij sprak met haar, of er meer gebeurde
dan dat zij te samen waren op een veldje en het kindje
was als een groote vlinder. Zij lachte, haar oogen waren
vertrouwend en vol zachtheid naar hem gericht. —
Zijn hoofd viel op zijn borst, zijn vuisten krampten te
samen, zijn hart kromp ineen van verbijsterende weelde
en smart. Hij zat weer recht en roerloos ; als toen hij een
kleine jongen was en het huis lag als nu open en stil,
had hij willen zingen met enkel klanken, woordlooze
litanie, maar hij was nu groot en hij zweeg.
Eens, terugkeerend van kantoor, zag hij voor zich zijn
moeder. Hij zag haar gestalte zeer scherp in het heldere,
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late licht en hij bekende zich voor het eerst de zotte
zwierigheid van haar verschijning. Ze was heel mager,
haar hoed wapperde van veer en lint, zij tripte op hooge
hakjes en eenmaal zag hij, opzij, het bleek en verfomfaaid
gelaat. Het leek hem opeens dat dit gezicht met zijn onrustige trekken heel triest was, hij versnelde zijn pas,
hij was naast haar. En zij leek bijna vereerd ; zijn groote
gestalte ging met volle bescherming naast haar, zij waren
bijkans plechtig in dit stille uur .....
De tijd vlood en bracht weinig nieuwe dingen, eenmaal de lichte vreugde om wat verhooging zijner
schamele inkomsten en nadat zij dit feest gevierd hadden op hunne wijze, want de jongen trakteerde — zij
zaten bijeen, op hunne gezichten kwam begin van glimlach die niet outlook — toen, na dit feest dat hij gelaten
droeg, stierf zijn moeder, onverwacht. De stilte in
het kleine huis werd daarna zoo groot dat het des
avonds menigmaal leek of zij, van de werel,d gescheiden,
woonden in een hut, door sneeuw omwald. Hij schonk
thee voor zijn vader en voor zich zelf, de oude, doezelige
man sliep in boven zijn krant en de jongen bekeek hem
van over de tafel, stil, aandachtig. Hij droomde en dan
weer las hij, hij fronste zijn voorhoofd als wilde hij zich
dwingen tot helderder denken. Soms zei hij zacht, of hij
zich iets wilde herinneren : „buiten staan nu de sterren."
Eens, op een helderen Maartmorgen — de jongste
bediende van het kantoor was uit, moest hij naar een
bank om een cheque to innen. Hij hoorde van achter
de loketten opstijgen een gezoem, dat gegichel en gefluister inhield, het leek hem de echo van het gerucht dat
altijd om hem was in de lokalen waar hij zijn werk had.
Strak van ernst bleef het mat bleek gezicht. De kassier,
een jonge man, lette niet op hem, hij zat gebogen over
een boek, beide handen steunden het hoofd, dan, haastig,
schoof hij het boek terzijde en keek op. Hun oogen ontmoetten elkaar, zij vonden er in de eenzaamheid van
elkanders ernst. Dan, terwiejl de kassier de cheque stempelde, keek de jongen naar het boek, las, omgekeerd,
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versregels die hem bekend waren en hij zeide ze, verrast, hardop. —
„Nauw zichtbaar wiegen, op een licht.en zucht,..."
„Ken je ze ?". „Ja ..... " ademde de jongen.
De oogen van den jongen kassier kregen glans en
leven, hij zag den ander vast en onderzoekend in het
gelaat, dat bleek was en edel, schoon ongevormd ; niet
uit strakke lijnen ontsprong de expressie doch iets onverklaarbaars lag over dat gelaat dat leek oversluierd en
tegelijk zacht-lichtend.
„Wil je niet eens bij me komen praten ?" vroeg hij.
Hij schreef zwijgend naam en adres, de jongen las,
knikte ; dan, met bijna breede hoffelijkheid, nam hij de
hoed af en groette den kassier.
Voor het eerst liet hij zijn vader alleen, hij stond op
straat, de wind blies, de jongen liep snel en vast. Hij
dacht niet. Hij glimlachte. Hij stond midden in de
kamer, thee dampte in kopjes op tafel, hij zat, een stem
sprak. Hij had slechts te luisteren. „Een mooie kassier,
had hij het in de gaten ? een die zat te lezen aan het
loket ? Maar het kantoorleven liet weinig tijd voor wie
iets wilde te weten komen van het leven. Hij stond wel
vroeg op, begon dan al te lezen, wandelend soms, het
boek in de hand. Maar .... altijd lezen, was ook niet
goed. Er was zooveel anders. Dilemma : hoe hak je
je in duizend stukjes en blijft toch een harmonisch
geheel ?"
De jongen voelde zich klein, zijn leven leek hem leeg
en ongebruikt, een veronachtzaamd geschenk ......
Doch toen de ander hem op den man af vroeg naar
zijn bezigheden en studies zei hij kalm en stil : „ik heb
weinig gedaan, ik heb zulke hoofdpijnen altijd — en
dan — ik ben niet knap".
De ander lachte, hij zeide „knap ?"
Veel wandelden zij te samen, en altijd luisterde de
jongen, terwijl de ander sprak. Deze vertelde van zijn
leven in het huis zijner zuster, van haar kinderen, hun
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dwaze streken, van zijn jeugd op een dorp, van zijn
soldatentijd. Van dagen en nacht in regen en storm onder
den hemel, op de hei, van vreugde om wat bloeide, zong
en ruischte rondom, van de gruwelijke zeden der lanterfantende soldaten, van wonderlijke typen, vreemd, ruw
en groot. Hij sprak met een stem die stevig klonk en
warm. Hij liet den jongen het zwijgen. Eens, in den avond,
wandelend langs de havens, gingen zij voorbij de schepen
die roerloos lagen in de mist — robijnen en smaragden
lamp] es gloeiden aan mast en boeg. „Zie Bens," zei de
jongen — hij stond stil. Hoog en ver in de lucht wentelde
achter de mist een vurig, bloedrood reclamewiel als een
onheilspellend godenteeken uit kassieke tijden. Als een
stille, eenzame wereld lag rechts het schepenwoud, vol
geheime ritselingen van zeildoek en lichte kabbelingen
van water in de diepte.
En de jongen sprak over zijn zusje en over zijn moeder,
van het kantoor en de stille avonden. Woorden vond
hij die hij nauw als de zijne vertrouwde. Wat hij vertelde
geleek geen klacht, de grauwe dingen fonkelden in een
licht dat hij nooit eerder gezien had. Zie, dat was zijn
leven, hij gaf het gelijk het was. — Zijn vriend lei stil
."
de hand op zijn schouder . . . . „jongen
En toen hij zweeg zeide de vriend weer „elk leven
wordt anders voorbereid . . . ."
Het voorjaar kwam. Zij wandelden des Zondags.
Soms ging de oude man mee, hij strompelde tusschen
hen beiden in, gebogen, hijgend, hoestend.
De jongen voelde angstwekkende vreugde in zich. Hij
wilde zien, luisteren, begrijpen, maar zijn ongeschoold
brein nam nog slechts langzaam en voorzichtig bezit
van de dingen. Hij lachte menigmaal luid om zijn eigen
domheid. Waarheen al niet voerde hem de vriend, hij
kon hem niet altijd volgen. Over maatschappij sprak
hij, over politiek, godsdienst en filosofie. Soms zei de
jongen, rustig, „ik dacht" . . . . En wat hij zeide was
immer den vriend een verrassing, het was wijsheid die
zich zelf niet kende, eenvoudig en natuurlijk zoo als

DE LATE GEBOORTE.

143

alleen spreken kan een wezen dat door de wereld onaangetast is gebleven, dat gebloeid heeft in stoorlooze stilte.
Wat hij zeide was soms zoo rein dat de vriend hem bijna
niet begrijpen kon. Hij zag hem schuw aan als door
vrees bevangen om het zuiver en heilig licht dat straalde
uit de oogen van den jongen.
Maar deze lachte zacht en keek eerbiedig naar den
vriend. Van hem immers kwamen hem de wonderen,
aan kennis en wijsheid. Hoe onnoozel was hij immer
geweest . De vriend was gekomen met zijn overvloed van levenslust, met zijn helder verstand, met
zijn ervaringen en hij mocht van dat alles zijn deel
hebben.
Wanneer hij alleen was dacht hij dikwijls aan het
stille leven dat het zijne geweest was. Als schimmen
bewogen daarin de gestalten, doch elk bezat een geheime beteekenis, groot als een symbool. Vreemd, ver,
was hem de wereld gebleven, en toch, hoe had hij haar
immer liefgehad. Waar was zijn jeugd geweest, de overmoed van het bloed ? Hem was een voorzichtige eerbied
tegenover het leven meegegeven. Hij besefte het nauwelijks „Hoe dom ben ik geweest —" dacht hij. „Maar
toch.... hoe was ik zoo weinig ongelukkig ? Alles ontviel mij en toch leefde ik tevreden . . ." Het was of hij
vaag begreep dat slechts de allerarmsten rijk zijn kunnen. Hij dacht aan zijn vriend. Heerlijk was het : to
denken. Goddelijke kracht die hij, strevend, verkreeg. —
Hij stond eenmaal alleen onder de sterren. Hij stamelde, verschrikt : „ik leef . . . ." Het doordrong hem
met vlijmende pijn en diepe zaligheid. Hij stond, de oogen
gesloten, vuisten gebald. Onbegrensd geluk lag in zijn
ziel, hij schaamde zich er voor. Hij aarzelde tegenover
zoo groote rijkdom. Het was of nu het leven hem in de
hand werd gelegd, hij voelde zwaar de verantwoordelijkheid. Als in een visioen zag hij wat komen zou, liefde,
strijd, vriendschap, verlies en smart.
Zijn oogen brandden. Hij huiverde als stond hij naakt.
Hij hield het hoofd gebogen. In den schemer bewoog
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een witte bloem. Hij zei slechts voorzichtig : „ja . . . ."
Hij plukte snel in het voorbijgaan de blanke kelk die
in de heg lag.
Aarzelend ving hij aan to zingen — tot zijn verwondering vormde zich, voor het eerst, tusschen zijn lippen
zulk een eenvoudig melodietje als een ieder zou kunnen
verstaan.

JACOB KNUDSEN
Voordracht, gehouden in den „Deutschen Verein"
van de litterarische Faculteit der Amsterdamsche
studenten, den 27 October 1920,
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Prof. R. C. BOER.

In het geestesleven van een klein yolk bestaat
altijd het gevaar van eenzijdigheid. Het aantal personen,
die in wetenschap en litteratuur op den voorgrond
treden, is, wanneer het percentage hetzelfde is als in
groote landen, altijd betrekkelijk gering, en een enkele
man of iichting, die populair weet te worden, heeft
dikwijls kans, alle andere personen of richtingen te
overschaduwen. En naar gelang het nieuwe ten gevolge
van afgelegenheid minder bekend was, treedt het met
te meer pretentie op ; een nieuw denkbeeld is niet een
denkbeeld maar een nieuwe leer, een evangelie, en
wie er zich niet bij aansluit, heet een achterblijver.
De aanhangers van het oude sluiten zich dan dikwijls
aaneen, om de traditioneele levensopvatting — wanneer
het daarom gaat — te verdedigen, en in de plaats
van eene heldere discussie treedt een verwoede strijd,
waarbij de leus is „v6Or" of „tegen". wie noch vOOr,
noch tegen, of zoowel vOOr als tegen is, wordt gerekend
buiten de geestelijke ontwikkeling te staan hij doet
het best, te zwijgen. Dat duurt dan, tot een der partijen
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de meeste lezers, de dagbladen, de tijdschriften op haar
hand heeft, is het de nieuwe, dan kan een conservatief
publiek in weinige jaren radicaal geworden zijn, radi
caler dan in landen, waar de nieuwe gedachten geboren
werden, omdat er minder plaats is voor nuances. Het
sterkst toont zulk een omslag zich licht in de hoofdstad,
waar het brandpunt der ontwikkeling is, en wanneer
een land slechts eene betrekkelijk groote stad heeft,
zal men dan licht een tegenstelling tusschen hoofdstad
en platteland ontwaren. Op het platteland dringen de
nieuwe denkbeelden langzamer door, en waar zij doordringen, worden zij met meer omzichtigheid en critiek
opgenomen. Maar hier bestaat ook een grooter kans,
dat iets ontstaat, wat in hooger zin nieuw is, daar het
origineel is, daar het geboren wordt uit den strijd van
het inheemsche, dat van ouds gezag heeft, en het nieuwe
is den algemeenen zin, dat voor een belangrijk deel van
buiten geimporteerd is.
De hier zeer kort geschetste ontwikkeling van het
geestelijk leven laat zich duidelijk waarnemen in het
Denemarkeh van de laatste halve eeuw. Omstreeks
het midden der 19e eeuw stond de Deensche letterkunde
in hoogen bloei. Maar zij wortelde in idealen en gedachten, die, ofschoon voor een deel van algemeene beteekenis, toch is het bijzonder aan eene vroegere generatie eigen
waren. Zij was romantisch en over het geheel christelijk
getint. Ook bij schrijvers, die men niet bepaald christelijk
kan noemen, als bij voorbeeld Oehlenschlager, bestond
toch geen principieele oppositie tegen het Christendom.
Een heftig verzet tegen de staatskerk ontmoet men bij
Kierkegaard, maar in naam van hetgeen voor hem het
ware Christendom was. Realisme in de schildering van
personen en toestanden vindt men in het hoofdwerk
van Paludan Muller, Adam Homo, maar dit realisme
heeft alles behalve de bedoeling, de werkelijkheid to
prijzen. De mensch wordt gemeten aan een idealen
maatstaf en veroordeeld, en de idealen van den dichter
wortelen in de romantiek. Een eigenaardige verbinding
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van romantische idealen vindt men bij N. F. S. Grundtvig,
die uit deze idealen een geloof put, dat Denemarken
moet sterken na de harde ervaringen, die de aanraking
met de werkelijkheid in het jaar 1864 gebracht heeft.
De geschiedenis van het land moet men bestudeeren ;
uit de kennis der oudheid moet men de voorstelling
putten van de onverwoestbare kracht der vaderen, en
aan het Christendom moet men de voorstelling ontleenen van een machtigen God, die de zijnen niet in den
steek laat, en die zich in de eerste plaats zal ontfermen
over Denemarken, dat immers, zooals uit de geschiedenis blijkt, zijn troetelkind is.
In eene maatschappij, die in dergelijke denkbeelden
leefde, trad omstreeks 1870 Georg Brandes op met
zijne naturalistische, revolutionaire, antipatriottische en
antireligieuse propaganda. Uit de kunst moet het idealisme verdwijnen, omdat het onwaar is ; in de maatschappij moet de klassenstrijd worden gevoerd, en de
eerste roeping der litteratuur is, maatschappelijke problemen ,onder debat te plaatsen', en wel ze in zulk een
licht te plaatsen, dat de klasse, die voor de ontwikkelde
gehouden wordt, per se ongelijk krijgt ; het begrip
„vaderland" is een anachromisme, en voor achterlijke
Denen is vaderlandsliefde een nog grooter kwaad dan
voor menschen, die ten minste tot eene groote natie
behooren. Religie is of bijgeloof of huichelarij.
Het is te begrijpen, dat de man aanhang en tegenstand vond. Zijn optreden is in zeker opzicht een natuurlijke reactie tegen zekere bekrompenheid, die elke levensen wereldbeschouwing aankleef t, welke het verband
verliest met hetgeen daarbuiten ligt. En dat Brandes
wel notie nam van hetgeen buiten het vaderland omging,
was gemakkelijk te zien. Hij had ook in zijn voordeel
een groot schrijverstalent, en zij het ook niet de nauwkeurigheid van den man van wetenschap, toch een
algemeene kennis van litteratuur, die haar weerga
zocht. De jongere generatie sloot zich vol vuur bij hem
aan ; de oudere had voorloopig nog de pers in haar
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macht en de bezetting der ambten. En zoo gebeurde
het dan, dat Brandes in het officieele leven geen plaats
innam en een groot deel van zijn leven buiten Denemarken doorbracht, maar dat hij toch de aanvoerder
van eene sterke clique werd, waartoe weldra de schrijvers behoorden, die in de volgende jaren den meesten
naam gemaakt hebben ; laat ik uit velen slechts Drachman, Jacobsen, Pontoppidan noemen. Tot zijn vurige
bewonderaars behoorde ook niemand minder dan de
beroemdste Skandinavische schrijver der 19e eeuw,
Henrik Ibsen.
De groep van Brandes heeft, zij het ook niet geheel
op het oude programma, gezegevierd, en de 'eider is
thans een paus, aan wiens onfeilbaarheid men beter
doet, in Kopenhagen in het openbaar geen twijfel uit
to spreken. Nieuwe richtingen zijn na 1870 opgekomen,
maar onafhankelijk van de gebeurtenissen van die jaren
zijn zij niet. De latere litteratuur heeft zich uit die van
de jaren '70-80 ontwikkeld.
Maar op het platteland en in de minder luidruchtige
kringen der stad leefde de romantiek, leefde vooral het
Grundtvigianisme voort, en de dag zou komen, waarop
sterke conservatieve geesten hun rekening met den
modernen geest zouden opmaken. En stond onder die
geesten een man op, die niet alleen karakter had, maw
die ook schrijven kon, en die dichter was, dan zou een
litteratuur geboren worden, die geen herhaling der
romantiek van het midden der eeuw was, maar die daaruit toch redde, wat blijvende waarde had, en die over
menige phrase welke tot alleenzaligmakende waarheid
geworden was, Naar mene tekel zou uitspreken. Zulk
een karakter, zulk een schrijver, zulk een dichter is
Jacob Knudsen geweest.
Uit hetgeen voorafgaat, zal u duidelijk geworden
zijn, dat J. Knudsen niet is een ,moderne geest' in den
gewonen zin van het woord. Hij gelooft niet aan veel,
dat heden ten dage voor axioma geldt, en hij gelooft
aan veel, dat voor afgedaan doorgaat. Maar hij gelooft

JACOB KNUDSEN.

149

op zijne eigene wijze, en hij heeft eene groote macht
van suggestie, am zijn overtuiging op anderen over te
brengen.
Jacob Knudsen werd 14 Sept. 1858 geboren als tweede
zoon van Jens Lassen Knudsen, die toen leeraar was
aan een volkshoogeschool te Rodding in Zuid-Jutland,
later predikant te Aggersborg bij den Liimfjord, daarop
sedert 1872 te Lejrskov in het Zuiden van Jutland in
de buurt van Askov. De dichter heeft dus zijn geheele
jeugd, gelijk ook het grootste deel van zijn leven in
Jutland doorgebracht, en hij is ook op en top een Jut.
Hij stamt uit een Jutsche boerenfamilie ; de grootvader
had een herberg en een veehandel in de buurt van Ribe,
en de vader was eergt voor hetzelfde werk, daarna voor
den landbouw bestemd, tot hij onder den invloed van
een Grundtvigiaansch schoolman besloot, theologie te
studeeren en predikant te worden. Een dubbelen aanleg
erft Knudsen zoodoende reeds van de zijde van zijn
vader, maar het is een dubbAheid, die in het Jutsche
karakter gegrond is en die zijn biograaf Holger Begtrup
in het landschap om Ribe terugvindt, dat hij aldus beschrijft : „De effene, vruchtbare aarde beantwoordt
aan het welvarende aan den bodem gebonden leven
bij de West-Jutsche boeren met hun krachtig hangen
aan overgeerfde gewoonten en hun ijverigen handel
met vreemde menschen. Maar de hoogte van de domkerk
getuigt van het geloof aan God, den diepen eerbied voor
het eeuwige, die ook van de oudste tijden of in het gemoed der West-Jutten geleefd heeft."
Ook in Knudsen's werken treft ons de merkwaardige
verbinding van een sterke sympathie voor en inzicht
in de eischen van het practische leven en een religieusiteit, die zich geheel van de wereld afwendt en zijn eenig
heil zoekt in een mystieke vereeniging met de godheid.
Deze dubbelheid, die bij zwakkere geesten licht voert
tot een onzeker stemmingsleven met omslag tot de
uitersten of in ernstiger gevallen tot huichelarij, heeft
O. E. XX I 5
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Jacob Knudsen gemaakt tot een peinzer, voor wien het
probleem van de verhouding van den mensch tot God
en wereld tot een levensprobleem geworden is, en wien
het ten slotte gelukt is, eene oplossing te vinden, die
hem vrede gegeven heeft. Van zijne moeder, die uit een
Fyensch geslacht stamde en een meer beweeglijken aard
had, heeft hij zeker zijn aanleg voor het poetische
geerfd. Maar in den beginne overwoog de natuur van
het geslacht van zijn vader, waaruit hij ook de neiging
tot zelfplagerij en gewetenswroeging ontvangen had
— eene interessante beschrijving van deze ziekte,
zooals die zich bij zijn grootvader, den herbergier en
veehouder voordeed, heeft hij in zijn roman ,Twee
geslachten' gegeven —, en pas een lange ontwikkeling
en bittere ervaringen zouden in hem den dichter doen
rijpen. Hij was dan ook over de 40 jaar, voor hij als
zoodanig in ernst optrad en naam maakte, en zekere
bezwaren, vooral in het technische, heeft hij nooit kunnen overwinnen. Maar hij was toen zoo ver, dat hij zich
zelf kon zijn, en wat hij in het formeele somtijds, —
niet altijd — te kort schiet, maakt hij goed door originaliteit en rijkdom aan gedachten. En waar hij den vorm
kiest, die voor hem de natuurlijke is, — den vertelvorm, — en waar een heftige gemoedsbeweging
meest verontwaardiging en religieuse aandoening —
het stroeve in hem overwint, daar schrijft hij bladzijden,
ja geheele boeken, die ook als kunstwerken tot het beste
behooren, wat de Deensche letterkunde heeft voortgebracht.
Knudsen heeft zijn jeugd, tot hij student werd, in
het ouderlijk huis doorgebracht, en de stof voor zijne
werken is voor het grootste gedeelte geleverd door
herinnering uit zijn jeugd en ervaringen uit de landstreek, waar hij thuis hoort. Zijn romans zijn Jutsche
romans. Maar zijn gedachten behooren de menschheid.
Want de problemen, die die boerenzielen bewegen,
worden zoo diep opgevat, dat overal het menschelijke
op den voorgrond treedt. En daardoor verheffen deze
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boeken zich boven de gewestelijke litteratuur, die
schilderingen uit het volksleven geeft.
Uit het uitwendig leven van Knudsen wil ik hier
slechts een paar feiten memoreeren, die voor zijne karakteristiek belangrijk zijn. Toen hij student werd, stelde
hij zich voor, philosophic te studeeren. Wat hem dreef,
was eigenlijk niets anders dan het zoeken van een
sing voor levensvragen, die hem toen al bezig hidden,
een zoeken dat later voerde tot zijn werk : ,Livsfilosofi' 1).
Maar met de philosophic als academisch vak kon hij in
het geheel niet overweg, en hij havent weldra in de theologic die hij ook niet om haars zelfs wille bestudeert,
maar om het examen en om het predikambt, waar hij ten
slotte roeping toe gevoelt. De historic heeft ongetwijfeld
in samenhang met de Grundtvig'sche tradities hem het
meest bezig gehouden. En daarnaast de maatschappelijke vragen. Na volbracht examen en een eerste mislukking als dichter wordt Knudsen leeraar te Askov
hij trouwt, wordt eenige jaren later predikant, hij scheidt
van zijne vrouw, trouwt eene andere, en wordt door de
ergernis, die hij daardoor bij de gemeente wekt, genoopt,
zijn afscheid te nemen. En nu heeft hij zijn vroeger leven
op een afstand ; nu wordt hij dichter. Hij voorziet met
moeite in zijn onderhoud door het houden van voordrachten en met zijn pen, tot hij na eenige jaren met
zijn roman ,Den gamle prdst' het publiek wint, en dam
mee breekt een tijd aan, waarin hij uitwendig tot rust
komt en voor zijn kunst kan leven. Het zijn de jaren
1899 — 1917. In die jaren verschenen zijn beste werken
in een onafgebroken reeks.
Het bock, waarmee Knudsen in 1899 zijn naam als
schrijver vestigde, draagt den titel Den gamle Prdst,
,De oude Predikant'. De inhoud is de volgende. Graaf
1) Voor de kennismaking met de philosophische zijde van Knudsen's werk is aan te bevelen een boekje van Carl Roos, Jacob Knudsen, En Aandspersonlighed, Kopenhagen 1918.
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Trolle is een man van edele natuur, maar met weinig
zelfbeheersching en een kinderlijk verstand. Zijn zachtmoedige vrouw, die hij innig liefheeft, draagt hem een
gelijke liefde toe. De oude predikant Castbierg, een
vriend van den huize, heeft aldaar groote autoriteit ;
hij waarschuwt den graaf dikwijls voor zijn opvliegendheid, die zware gevolgen kan hebben, onder meer voor
den gezondheidstoestand zijner vrouw, die ernstig aan
asthma lijdt en geen gemoedsbeweging kan verdragen.
Het kan in die gesprekken tusschen domine en graaf
soms zeer warm toegaan, vooral daar de maatschappelijke toestand in de gem,eente aanleiding geeft tot oneensgezindheid. De gemeente wordt namelijk in beroering gebracht door een leekenpredikant, een avonturier,
die eerst zijn geluk heeft gezocht als colporteur voor
inwendige zending, daarna als propagandist voor afschaffing van sterken drank, toen als leeraar aan een
volkshoogeschool, daarop als predikant bij een vrije
gemeente, waarvan de leden hem beginnen te verlaten,
en die nu een Tolstojaansch communisme predikt met
het gebod om volmaakt te leven ,volgens Jezus' reine
leer'. Graaf Trolle laat zich door den aanhang van dezen
man op sleeptouw nemen, domine Castbierg verklaart
hem voor een kwakzalver en een huichelaar. Een zoon
van dien leekenpredikant, Magnus Jensen, is als knecht
bij den graaf in dienst. Deze man is een slecht sujet,
volkomen onbruikbaar en lui, en geen andere passie
kennend dan zijn geslachtsdrift. Een crisis wordt bewerkt door een overval van dit mauvais sujet op de
dochter van graaf Trolle. Wanneer deze kort daarna
thuis komt en verneemt, wat er is gebeurd, ontsteekt
hij in de heftigste razernij ; gewapend met een rijzweep
zoekt hij den misdadiger op en vervolgt hem tot den
uitersten rand van een hooizolder, waar hij hem een
slag over het hoofd toebrengt, die hem levenloos over
dien rand doet neerstorten.
De graaf heeft het bevrijdend gevoel, dat hij het is,
die den ellendeling het leven genomen heeft. Maar er
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zijn geen getuigen aanwezig, en de val alleen zou voldoende geweest zijn, om den dood te veroorzaken. En reeds
een oogenblik later koestert graaf Trolle den wensch,
dat hij onschuldig mocht zijn ; maar de herinnering aan
de blijdschap, die hij gevoelde op het moment, toen de
slag trof, overtuigt hem van het tegendeel. Nu loopt hij
naar domine Castbierg, om hem het gebeurde te vertellen en bij hem heul te zoeken. En tegen alle verwach
ting geeft deze hem den raad, ja beveelt hem als zijn
hoogsten plicht, te zwijgen, ja, als het noodig is, te ontkennen, dat hij de moordenaar is. De predikant gaat
zelfs zoo ver, dat hij den graaf belooft, de verantwoordelijkheid voor het zwijgen tegenover God op zich te nemen,
tot de graaf deze zelf zal kunnen overnemen, en als hij
nooit de kracht daartoe krijgt, ze mede te nemen voor
Gods troon. Dit zwijgen is de graaf verplicht aan zijne
vrouw, wier dood het zou wezen, haar echtgenoot in
de handen van het gerecht te weten.
De graaf neemt zich voor, den raad van den predikant
te volgen, maar het lukt hem niet. Als hij den volgenden
dag een bezoek krijgt van den vader van den verslagene,
die het ongeluk van zijn kind wil gebruiken, om hem
geld of te persen, en die bovendien insinueert, dat het
meisje aanleiding heeft gegeven tot den overval, burst
het er bij hem uit, dat hij den ellendeling gedood heeft,
en dat hij blij is, hem te hebben verslagen. Nu kan de
zaak niet langer geheim gehouden worden, en opnieuw
zoekt graaf Trolle zijn toevlucht bij domine Castbierg.
Hij deelt hem het gebeurde mee en voegt er aan toe,
dat de gravin zieker dan ooit is en wenscht te sterven,
en dat zij niet kan leven, als zij haar gemaal in handen
van de overheid weet. Dan vraagt hij den domine om
toestemming, om zich van het leven te berooven.
De dichter zet voort : „De domine ging naar zijn schrijftafel, legde de armen daarop en steunde het voorhoofd
met zijn handen. Toen bad hij : ,God, onze vader ! hoor
ons om wille van Jezus Christus ! — Gij die de eenige
liefdevolle en wijze zijt, en gij, die de macht hebt, leid
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ons zoo, dat wij dat mogen doen, wat nu het raadzaamste
is, en laat het ook later niet het verkeerde voor ons
worden, heere God ! zoodat wij er toe zouden komen,
het te berouwen.'
Hij stond eenige minuten zwijgend.
,0 ja, in Jezus naam !' zeide hij en wendde zich tot
den graaf. ,Mijn lieve graaf Trolle, ik weet, dat u in dit
oogenblik geleid wordt door lief de, de macht, die sterker
is dan de dood, en die daarom ook de angst en den schrik
van den dood kan wegnemen ; clAArvoor hebt u mijn
hulp niet noodig. Maar uw verantwoording wil ik met
u deelen, die zullen wij samen dragen op den dag des
oordeels ; ik raad u te handelen naar uw eigen wensch.
Dat is de eenige manier dat geloof ook ik — waarop
u het leven van uwe vrouw kunt redden'.
Het gezicht van den graaf werd — bij deze woorden
van den domine — als een plotseling zonneschijnsdooiweer in den winter, vol van lach en tranen : ,Dat
had ik niet van je gewacht, jou oude man, jou dierbare,
oude man !' — hij stokte van snikken en lachen en
werd toen weer ernstig : ,ik zou die verantwoording voor
geen mensch ter wereld gedragen hebben, — z(56 iets
acht,il- zich aan te slepen, als ik zelf moest leven.'
,U moet mij er niet voor danken, maar alleen God
den almachtige ; want er is niemand dan hij, die een
mensch recht en macht kan schenken, om zulk een raad
te geven. Hij zij zoowel u als mij genadig en beware ons
geloof en onzen vrede — ook in ons doodsuur.
Daarop geeft domine Castbierg aan graaf Trolle het
avondmaal en zingt een psalm met hem. Ten slotte staat
de graaf op en zegt : ,Nu wil ik gaan. Ze kunnen mij
komen halen, voor wij het verwachten.'
,De domine boog zich voorover en kuste hem : ,Vaarwel mijn dierbaar kind, — slaap zacht, tot wij elkaar
weerzien.' Hij begeleidde hem door de gang. Buiten
de deur vlogen de zwaluwen voorbij heen en terug, hoog
en laag. Het middaguur was heet. Het zag naar onweer uit.
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,Waar gaat u heen, graaf Trolle ?' zeide de domine,
die in de deur bleef staan.
,Naar beneden naar het meer bij Eldrup. Daar was
ik gewoon te baden.'
,Ja.'
Het zag er nit, alsof de zwaluwen den graaf buiten
het hek geleide gaven. Herhaaldelijk kwamen zij aanvliegen van achteren over den grond en schoten dan
voor hem op in lichte bochten en vlogen terug."
Wat ons in dit verhaal vooral treft, is de merkwaardige
verbinding van vrijheid en wat aan dengene, die buiten
staat, licht zal voorkomen, gebondenheid te zijn. In de
moraal heerscht volkomen vrijheid van de traditioneele
en althans in alle kerkgenootschappen vaststaande voorschriften. Een predikant, en wel een orthodox predikant,
staat niet slechts toe, maar spoort aan tot verzwijgen
van misdaad, tot leugen, tot zelfmoord, hij verlicht het
geweten van den man, die die dingen doen zal, door de
verantwoording tegenover God op zich te nemen, en
hij bezegelt die aansporing met de heilige genademiddelen,
die men volgens de rechtgeloovige opvatting niet onwaardig mag gebruiken, zonder zich een oordeel te eten
en te drinken. Maar gaat men na, welke over wegingen
domine Castbierg leiden, dan is er tusschen zijn redeneering geen speld te steken. Het eenige, wat hem onderscheidt, is, dat hij, zooals hij zich uitdrukt, het levende
gebod stelt in plaats van de doode letter. Want al die
speciale geboden zijn formuleeringen, en aan iedere
formule kleeft een aardsch element. En al die geboden,
voorzoover zij niet formule maar geest zijn, zijn uitvloeisels van het gene gebod der liefde, en worden daarom
aan dat gebod ondergeschikt gemaakt. Het is dan ook
geen eigenmachtige moraal, die domine Castbierg predikt,
en het is van beteekenis, dat de plicht, dien hij den graaf
oplegt, om te zwijgen, voor dezen zwaarder is, dan het
zou zijn te gehoorzamen aan het officieele gebod, on- schuld
te bekennen. Daarentegen is de toestemming, om te
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sterven, voor den graaf een bevrijding„ en deze verkrijgt
hij, niet omdat hij zich aan de straf onttrekken wil,
maar omdat hij ook nu door het hoogste gebod gedreven
wordt. In zijn toespraak bij het avondmaal, die overgaat
in gebed, zegt domine Castbierg : „Gij zult slechts de
straf ondergaan, die de goddelijke wet der maatschappij
zou eischen tegen iederen moordenaar, indien deze wet
niet was verlamlendigd en verzacht door het wettelooze
streven van ongeloovige menschen. — Maar het is
niet, om op eigen hand voor overheid te spelen, dat gij
den dood hebt gekozen, — het is toch uit liefde tot de
menschen, die gij in de wereld het meest liefhebt ; —
en om wine van deze uwe liefde zal onze verlosser u
genadig zijn, zoo waar als zijn apostel de liefde de volheid der wet genoemd heeft."
De lezer, wiens metaphysische overtuiging niet van
kerkgeloof afhankelijk is, zal zich afvragen, hoe het
komt, dat een schrijver, die zich in de christelijke
moraal zoo onafhankelijk toont, in het dogmatische
zoo onvrij schijnt te zijn. Want het geloof van domine
Castbierg en evenzoo van Jacob Knudsen is niet eene
philosophische overtuiging, maar het is het orthodoxe
kerkgeloof der Deensche Luthersche staatskerk. Wij
ontmoeten hier geen geconstrueerden god, maar den
almachtigen heerscher, wiens zoon voor der menschen
zonden stierf, en met wien de mensch in gemeenschap
treedt onder anderen door het avondmaal. Op vragen,
die men naar aanleiding hiervan stellen kan, geeft ,Den
gamle Prdst' geen antwoord, maar in de geheele productie van Knudsen is het antwoord te vinden. En dan blijkt
het, dat bij al zijn schijnbare orthodoxie toch ook in
het theoretische bij hem niet de letter heerscht, maar de
geest.
Op verschillende plaatsen in zijn werken definieert
Knudsen het begrip ,geloof' als ,gemeenschap met God'.
,Greloor is dus niet een verstandsoperatie, ook niet het
als waar erkennen van zekere stellingen, maar een
zieletoestand, dien men kent uit ervaring. Zoolang de
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ervaring alleen bestaat en men geen poging doet, aan
die ervaring uitdrukking in woorden te geven, heeft
men dus ook slechts te doen met het levend geloof, dat
buiten alle dogmatiek omgaat, evenals in de moraal de
liefde wordt verkondigd als het levend gebod. Zoodra
men echter een poging doen wil, om zijn ervaring aan
anderen mede te deelen en daartoe het eenige middel
gebruikt, dat bestaat, namelijk de taal, krijgt men eene
formuleering, en deze is menschelijk. Deze kan dus niet
op algemeene geldigheid aanspraak maken. Maar zij is
waar voor dengene, voor wien zij natuurlijk is. En natuurlijk is zij voor hem, tot wien het woord, de formule, als
levend woord is gekomen, — in den regel door opvoeding.
Daarom is de christelijke heilsleer voor Jacob Knudsen
waarheid, maar daarom kan hij met zijn vaste overtuiging — vast, omdat het de eenige is, waarin hij levee
kan eene volkomene tolerantie verbinden, omdat
hij erkent, dat wat voor hem waar is, niet waar is voor
dengene, voor wien ditzelfde woord niet levend is.
En waar hij een scheiding maakt tusschen menschen,
is voor hem niet de Nraag, of zij dezelfde belijdenis hebben als hij, maar of er voor hen levende waarheid is in
hun formule. Daarom zegt hij, dat hij met ongeloovigen
beter kan omgaan dan met rationalisten. Onder de
laatsten verstaat hij dezulken, die zich Christenen
noemen, maar het paradoxale in het christelijke trachten
te bedekken door verstandsredeneering. Met ongeloovigen kan hij het menschelijk ideaal gemeen hebben.
Maar de intiemste vriendschap kan hij slechts gemeen
hebben met gelijkgezinden, want vriendschap, liefde
is een elkander ontmoeten in de gemeenschappelijke
liefde voor iets hoogers, en slechts waar men dat hoogere
gemeen heeft, is het mogelijk, elkander te verstaan. Het
godsbegrip van Jacob Knudsen is dus volkomen consequent, maar op den bodem is toch een dubbele opvatting aanwezig. Slechts het onuitsprekelijke is absoluut ;
het uitgesprokene is relatief, al heeft het dan ook absolute
geldigheid voor het subject.
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In ,Den gamle Prast' is veel in nuce aanwezig, wat in
latere boeken breeder is uitgewerkt. De verhouding van
den mensch tot het goddelijke is een hoofdmotief van
meer dan een zijner latere romans. Bijzonder belangrijk
is uit dit oogpunt Rodfdstet (Vastgeworteld', letterlijk
,met wortel vastgemaakt'). Een jonge kapellaan, Burholt,
is in huffs als huipprediker bij een ouden predikant,
die getrouwd is met een veel jongere vrouw, zonder dat
er tusschen de echtelieden geestelijke gemeenschap bestaat. De jonge huipprediker en de predikantsNrouw
ontvlammen in een onweerstaanbaren hartstocht voor
elkaar, en op een nacht komt Burholt, gedreven door de
vrouw, die de spanning niet langer uithoudt, er toe,
een klep in een kachelpijp, die uit de kamer van den
predikant komt, te sluiten en den oudeb. man door verstikking te dooden. Hij kan echter het bewustzijn
zijner misdaad niet dragen en leeft in den vreeslijksten
angst voor ontdekking. Tot hij geroepen wordt, den
volgenden Kerstdag voor de in buitengewonen getale
samengestroomde menigte te preeken. Hij wil zich voorbereiden, maar het lukt niet ; hij tracht zijn gedachten
te ordenen, — te vergeefs. Maar als hij op den preekstoel staat, wordt hij plotseling meegerukt, en hij spreekt
over het loslaten van zijn eigen zaak en het overgeven
van alles in Gods hand. Er gaat een vuur van hem uit,
dat de menigte zich verwondert, en dit herhaalt zich op
tweeden Kerstdag en bij de begrafenis, en als Nieuwejaar komt, is men het er over eens, dat Burholt de man
is, die den ouden predikant moet opvolgen. De jonge
man begrijpt zelf niet, vanwaar dat godsvertrouwen
hem toestroomt ; hij meent er een teeken in te zien, dat
God hem vergeven heeft, en dat hij het leven op de oude
wijze zal kunnen voortzetten. Maar nauwelijks is hij
in zijn kamer teruggekeerd, en nauwelijks tracht hij zich
te concentreeren op iets, dat tot zijn gewone plichten
behoort, of de angst ligt weer over hem heen en brengt
hem den waanzin nabij. Tot het voor hem opgaat, wat
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zijn ware toestand is. Zijn misdaad heeft hem voor het
levee onmogelijk gemaakt ; voor de maatschappij is
hij verloren. Maar Gods lief de maakt geen onderscheid ;
Gods armen staan hem open, en de verrukking, die hij
gevoelde, toen hij zich met de gemeente tot God wendde,
is voor hem het bewijs, dat God hem toestaat, tot hem
te komen. En hij geeft zich zelf den dood.
Op aangrijpende wijze schildert de dichter de gaven
van trooster, die door het bewustzijn van schuld bij Burholt gewekt zijn. Als hij een dag op huisbezoek uit is,
komt hij in een krot aan, waar een oude man in lompen
ligt te sterven. Een vrouw neemt hem ter zij de en vraagt,
of het niet goed zou zijn, als de stervende voor zijn dood
zijn schuld bekende, en nu deelt zij hem mee, dat die
man ruim 20 jaar geleden een doodslag heeft gepleegd.
Burholt wordt met den zieke alleen gelaten. Uit een
hoop stinkende lappen starers hem een paar stekende
oogen te gemoet. „Ja, hier vond hij zijn gelijke, kwam
het op in Burholt, hier was er een, waarvoor hij zich
niet behoefde te geneeren, als hij hier niet stond in
een priesterjas, door niemand verdacht, door alien
geeerd."
De zieke is achterdochtig. Burholt geeft hem brood
en wijn, maar hij spuwt het met een sissenden lach weer
uit. ,Dan ligt hij weer stil met het grijze gezicht tusschen
de lompen ; alleen de door koorts verhitte, booze oogen
bewogen zich.
Burholt zag naar die oogen, — en het kwam hem
voor, of hij zich boog over een afgrond van boosheid,
verlorenheid, ellende. Dddr was het, dat hij zelf neer
moest, dddr had hij met recht zijn plaats — en hij
zonk bevend bij het bed en legde zijn voorhoofd tegen
Pers vuile, stinkende hand, die over den kant van het
bed neerhing.
,Je bent niet beter dan ik, Per,' steunde Burholt,
en sprak zonder het zelf te hooren zuiver Vendelbodialect. ,Je bent de eenige, dien ik het zeggen kan —
ieder van ons heeft een mensch op zijn geweten —".
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,Wat ben jij er voor een ?' zeide Per verschrikt en
hief plotseling het hoofd een beetje op.. ,Hoe kom je
in die jas ?'
,Ik ben de kapellaan hier in het dorp. Ik ben een
moordenaar net als jij.'
,Wien heb je dan vermoord ?' De oogen van Per
hadden die verbitterde uitdrukking verloren, — zij
waren starend en verschrikt geworden.
,Onzen ouden domine, — omdat ik zijn vrouw wou
hebben.'
,Ben je er zoo een ? Moet je dan niet gaan bekennen ?'
,Ik weet niet, wat ik moet. Dat moet ik zeker wel.'
,Dan is er geen genade, noch voor jou, noch voor mij.'
Maar nu voelt Burholt plotseling weer, dat alle uitwendige bescherming verdwenen is, en op hetzelfde
oogenblik wordt hij weer door een hoogere macht
gedragen.
,Ja, er is genade voor ons, Per,' stamelde hij, ,er
is genade. Wie is het, dien jij hebt van kant gemaakt ?'
De man verlicht zijn geweten door een bekentenis
en krijgt nu opnieuw het avondmaal.
Een oogenblik later is het voorbij.
„Burholt knielde neer en vond, dat alles hier zoo goed
was ; nu was alles, zooals het moest zijn, en het kwam
hem een oogenblik voor, dat er, Not hem zelf betrof,
maar een klein verschil bestond ; hij begreep niet goed,
waarin dat bestond. Toen dacht hij er aan, dat dat
kleine verschil het leven zelf in deze wereld was, — Per
was dood, maar hij zelf had nog het leven voor zich."
Den titel ,Rodfdstet' (Vastgeworteld) draagt het boek,
dat wij bezig zijn te bespreken, toch niet uitsluitend
met het oog op de verhouding van kapellaan Burholt
tot het goddelijke. Deze titel heeft een ruimere beteekenis. Hij hangt samen met de karaktervorming. ,Vastgeworteld' noemt Knudsen een natuur, die de gelegenheid heeft gehad, zich normaal te ontwikkelen, zonder
dat deze ontwikkeling gestoord werd, voor het karakter
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gevormd was. De karaktervorming geschiedt door de opvoeding, en in deze is het hoof dmoment gehoorzaamheid.
Door gehoorzaamheid leert men aan de invallen van het
oogenblik weerstand bieden, wordt de wil gesterkt. Het best
leert men die in zijn jeugd, wanneer de wil van de ouders
de natuurlijke athmospheer is, waarin het kind opgroeit, en,
waarnaar het zich voegt zonder raisonneeren. Uit de gehoorzaamheid tegenover de ouders wordt de gehoorzaamheid tegenover God geboren, en hierin vindt de mensch zich
zelf. Ook op later leeftijd is karaktervorming mogelijk,
door een ervaring, door den invloed eener vreemde persoonlijkheid. Maar zelden is deze invloed zoo natuurlijk
als die der ouders, en waar men zich overgeeft en zich
vergist, volgt teleurstelling en geraakt het karakter,
in plaats van zich te concentreeren, in een toestand van
oplossing. Het gevaarlijkst Nan alien voor de vorming
van het karakter is echter een te vroege intellectueele
ontwikkeling, voor de persoonlijkheid tot kracht is gekomen. Dit voert tot raisonneeren en zelfbeschouwing,
en de wil wordt verlamd.
Wat Knudsen bedoelt, toont hij aan de drie hoofdpersonen van den roman, den kapellaan, den domine,
de domineesvrouw. De kapellaan heeft het ongeluk gehad,
dat zijne voortreffelijke, strenge moeder stierf, toen hij
een knaap was. Van toen af had hij de gelegenheid,
ongehoorzaam te zijn, en hij wende zich aan, toe te geven
aan zijn begeerte. Daar kwam bij, dat hij uit zijn natuurlijke sfeer gerukt werd. Een boerenzoon van afkomst,
ging hij in den geleerd-geestelijken stand over, waarheen
zijn natuur hem niet riep. Hij werd een fantast. Zijn wil
is niet gestaald, om een opkomenden hartstocht te
bedwingen ; de romantiek, die hij uit boeken heeft,
stelt de zondige lief de in een geflatteerd daglicht. Maar
hij mist ook de macht, om het bewustzijn van een misdaad te dragen ; zijn zwakheid in dit opzicht is de oorzaak van zijn ondergang. Doch de drang tot waarheid,
die in hem is, voert hem tot erkentenis van zijn waren
toestand, en door af te zien van het leven, bevindt hij,
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dat het diepste van zijn natuur zijn wortel behouden
heeft ; het is geworteld in God, en tot God keert hij terug.
Een parallel van den kapellaan is de domine. Ook
zijn karakter is in zijn jeugd verknoeid. Zijn moeder
ontbrak het aan flinkheid ; de invloed eener goede stiefmoeder, die hij op twaalfjarigen leeftijd kreeg, kwam te
laat. Vroeg verdiepte hij zich in zelfbeschouwing ; hij
werd een raisonneur. Van aard was hij zachtmoedig en
afkeerig van het lage, naar door gebrek aan wilsoefening
mist hij wilskracht ; tegenover zijn zoon bekent hij, dat
hij bijna nooit den hoed gehad heeft, zich zelf te zijn.
Vandaar een voorzichtigheid, een weifelen, die aan zijn
optreden, ook in zijn ambt, alle kracht benemen. Hij is
gedoemd tot eenzaamheid. En het samenleven met eene
krachtige, levenslustige vrouw, die van de fijnheid zijner
ziel niets begrijpt, maakt de kwaal ongeneeslijk. Doch
hij kent zijn zwak ; hij resigneert, hij ziet of van het
geluk, en ook hij vindt zijn wortel in het eeuwige. „Voor
mij moet je nooit zorg of bekommering koesteren,"
zegt hij in zijn laatste gesprek met zijn zoon, „er is geen
ding in de wereld, dat mij meer kan schaden. Wanneer
ik aan de wereld denk, dan ben jij het alleen, waar ik
aan denk, want jou kunnen de stormen van het leven
nog schudden en verschrikken. Van mijn wezen is alleen
de wortel over, en die zit verborgen in den grond der
eeuwigheid."
Een gansch andere natuur is Mevrouw Gluud, de
domineesvrouw. Zij is opgegroeid in een gezin, waar
maar een moreele wet heerschte, de gehoorzaamheid
aan de ouders, — en aan die wet is zij getrouw. Teere
gewetens kent de familie niet. Haar vader, een geacht
koopman, heeft zelf in zijn vroeger leven in Noorwegen
een manslag begaan, maar de zaak heeft geen gevolgen
gehad, en zijn levensvreugde heeft er niet onder geleden.
En zoo ziet ook Else Katrine er niet tegen op, Burholt
tot den moord aan te zetten, en als de zaak gebeurd is,
behoudt zij haar koelbloedigheid, neemt maatregelen,
om ontdekking te voorkomen, en begint er weldra tegen
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Burholt over te praten, wanneer zij in het huwelijk zullen treden. Haar geweten laat haar volkomen met rust.
Tot door de onhandigheid van Burholt en de kwaadwilligheid van een boozen vriend de zaak dreigt ruchtbaar te worden. Nu wil zij niet meer leven. Niet, omdat
zij de gevolgen van haar daad voor zich zelf vreest, maar
omdat zij geen schande over haar ouders wil brengen.
Zij sluit zich des nachts in haar slaapkamer op en gaat
bij sterken vorst in een koud bad zitten ; zij dwingt
zich zelf, de pijn en benauwdheid uit te houden, en haalt
zich zoo een longontsteking op den hals, waaraan zij
als fatsoenlijke vrouw sterft. Bij haar sterfbed worden
haar ouders geroepen, en als zij met hen alleen is, wordt
het volgende gesprek gevoerd :
„Jullie weet wel , dat ik schuldig ben aan den oude zijn
dood, lieve ouders, och, kan jullie mij dat nu vergeven ?"
„O, ja, zouden wij dat dan niet, Else Katrine, ja, ja,"
zeide haar vader.
„Zie, dan zal Onze lieve Heer mij ook wel vergeven.
Maar de jongen moet het niet weten. En Julius (de valsche
vriend, die het geheim ke pt) is babbelziek. Ik wou
niet tot schande voor mijn ouders zijn — toen dacht
ik dat ik maar liever wou sterven."
„Je bent altijd een goed deerntje geweest, Else Katrine,"
zei Mevrouw Ovesen.
„Wil jullie dan een Onze Vader voor mij opzeggen ?"
zei de zieke.
„Ja, als het er zoo na aan toe is," zei haar vader. De
twee ouders knielden met moeite op den harden vloer
bij het bed.
,Toen koopman Ovesen „Amen" gezegd had, sloeg hij
een kruis over het voorhoofd en de borst van zijn dochter
en over zich zelf.
De spanning had intusschen de ledematen van de
zieke losgelaten ; zij had rustig in bed gelegen.
Maar nu kwam er weer iets krampachtigs terug, dat
de spieren spande. Zij verhief den arm, die het bovenst

164

JACOB KNUDSEN.

lag en liet dien een paar maal neerglijden over het dekbed,
over haar heup.
Aanstonds daarop zeide zij, luid en lang, als 't ware
van boven naar beneden : „Ja-h !" Haar 'zoon Filer
peinsde er later zoo dikwijls over, wat de bedoeling van
dat woord was geweest, want het had zoo sprekend
geklonken, zoo vol van beteekenis. Meestal vond hij
toch, dat de toon daarin verwonderd was geweest en
tegelijk geresigneerd : ja-h, dat was het toch niet, wat
men eigenlijk van het leven gewacht had.
Maar of hij nu recht had in zijn uitlegging of niet, dit
woord was het laatste van zijn moeder. Zij blies den
adem uit, terwijl zij dat zeide.'
Zoo rustig sterft Else Katrine, ofschoon zij een groote
misdadige was. De oorzaak is, dat zij een ,vastgeworteide' natuur was, — met enge begrenzing, maar getrouw
aan zich zelf en aan hare tradities tot het laatste.
Het verschil tusschen haar en Burholt is deze zich
ook wel bewust. Tot haar zoon zegt hij : „Ja, Eiler, ik
kan goed begrijpen, dat je niet met je moeder kunt te
maken hebben, en ik kan ook begrijpen, als je er op tegen
had, mij een oordeel over haar te hooren uitspreken,
maar — daar ik er nu aan toe ben : ja, zij is een misdadig persoon even goed als ik, en zij moest ongetwijfeld
den dood lijden even goed als ik, als haar misdaad aan
den dag kwam, — maar zij is geen slecht en oneerlijk
zij kan wel liegen, om
mensch, dat is zij lang niet,
zich te verdedigen, dat geloof ik wel, maar zij kan
niet voor zich zelf liegen en ook niet voor haar ouders.
Och ja, ik geloof, zelfs als je haar moet schuwen, dan zal
het toch het beste voor je zelf zijn, als je iets goeds over
haar kunt denken. Ik ben veel, veel geringer dan zij.
Zij is misdadig geworden, omdat zij aan haar opvoeding
trouw was, — en dan heeft zij tegenspoed in het leven
gehad — ik ben het geworden, omdat ik in mijn jeugd
ben verknoeid en een ander ben geworden dan ik werkelijk was."
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Z(56 is de ,wortelvastheid' voor Jacob Knudsen niet
een moreele eigenschap, maar een psychologische. Zij
behoort tot hetgeen Harald Hovding de ,form€ele ethiek'
noemt, niet tot de ,reeele ethiek', die vraagt naar den
inhoud van ethische voorstellingen. Zij is éenheid van
karakter, ontstaan door opvoeding, en zij geeft vastheid
aan het leven, — hetzij in het goede, hetzij in het kwade,
hetzij in beide. Ontbreekt zij, dan komt de mislukking,
en het eenige, wat dan overblijft, is de resignatie. Wie
daartoe in staat is, heeft wel zijn leven verspild, maar
nog behoeft hij niet te vertwijfelen, want hij wortelt
in het eeuwige. Wie ook tot resignatie niet in staat is,
gaat van teleurstelling tot teleurstelling en verdoet zijn
wezen in onwerkelijkheid en onwaarheid. Dat is de geestelijke dood.
Men kan ,Rodfdstet' als uitgangspunt kiezen voor de
studie van meer dan ane zijde in Knudsen's zieleleven
en in zijn gedachtenleven. Een paar van deze wil ik in
het volgende op den voorgrond brengen. Het centrale
probleem in Knudsen's eigen leven is het geloofsleven.
Wij vinden de belangrijkste zijde hiervan geschilderd
in Kapellaan Burholt's onmiddellijke verhouding tot het
goddelijke. Wat bier vooral treft, is de afwisseling van
geloof en twijfel. De ane toestand is de voorwaarde
voor den anderen. Maar de twijfel is niet een verstandstwijfel, maar een gemoedstwijfel ; het is de angst, van
God verlaten te zijn. Daartegenover is het geloof de
verzekerdheid van ,gemeenschap met God'. Deze wisseling van stemming maakt den hoofdinhoud uit van den
grooten dubbelen roman ,Angst' en ,hoed', waarvan
Luther de held is. In ,hoed' laat Luther zich over deze
zaak op de volgende wijze tegenover Melanchton uit
(de telkens afgebroken volzin geeft reeds uiting aan de
stemming) : „Neen, gij zijt nooit onzeker geweest over
uw zaligheid, zoolang ik u gekend heb. Dat ziet er zoo
Wat ik u over die zaak kon zeggen, dat was
niet uit.
O. E. XX I 5
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voor u een welkome inlichting en bevestiging, — maar
gij hebt nooit — ja, gij kent wel de vreeselijke gedachten van den heiligen Augustinus daarover — maar
gij hebt toch nooit Neen, zoo is het niet, daaraan
te twijfelen ! — men kan niet lang achtereen uithouden,
onzeker over zijn zaligheid te zijn, — als ik daar werkelijk een half uur achtereen aan getwijfeld had, dan zouden
al mijne beenderen in mij tot arch verbrand zijn. Het is
zoo onuithoudbaar, te twijfelen, dat het geloof zich
dadelijk in ons vormt, zonder dat wij het weten. En wie
ondervonden heeft, te twijfelen, hij vergeet het nooit.
Wie kon vergeten, dat hij — ook maar een oogenblik
in een gloeienden oven was geweest ?" Zulk een aanval
van twijfel wordt daarop in den held beschreven. Het is.
een physieke pijn, die tot bewusteloosheid voert, maar
waaruit hij ontwaakt met een gevoel van oneindigeri
vrede, het bewustzijn, te rusten in God, — en nu is
niet alleen zijn twijfel weggenomen, maar ook zijn angst,
en nu is- er niets ter wereld, wat hij vreest. Uit zulkestemmingen is volgens Jacob Knudsen die stemming
voortgekomen, die Luther de macht gaf, alleen te staan
tegenover alien, om op weg naar Worms te zeggen :
„er kan toch niets ergers met ons gebeuren, dan er met
Huss gebeurd is" ; en het zijn ongetwijfeld eigen levenservaringen geweest, die Knudsen in staat gesteld hebben,
zoo diep in het van de doorsnee zoo sterk afwijkende
karakter van Luther door te dringen, als hij gedaan heeft.
Hoe de zielevrede er uitziet, die het product is van dezen
fellen inwendigen strijd, ook dat schildert Knudsen in
treffende voorbeelden. In het oog vallend is de menging
van het hoogere leven met het alledaagsche leven, die
toont, hoe gemakkelijk de mensch, die dezen toestand
bereikt heeft, zich in de hoogere sfeer beweegt. Ik citeer
een stuk uit een gesprek, dat Luther voert met een paar
raadsheeren uit Neurenberg, die hem in zijn gezin opzoeken.
„U hebt toch een groote en buitengewone vreugde

JACOB KNUDSEN.

167

van uw werkzaamheid hier in de wereld gehad," zei de
eene der Neurenbergsche raadsheeren.
„Neen, " zei doctor Luther, „die vreugde heeft Onze
lieve Heer mij afgenomen — en mij daarvoor bevrijd
van de verantwoording en den hoogmoed en de bekommernis en wat dies meer zij. (Men merke op, hoe de man
zich als instrument gevoelt). Neen, de vreugde komt van
een open hart, maar dat wil niemand goed begrijpen."
„Maar de Doctor is wijd beroemd, dat hij een open
hart en een open hand heeft," zeide de Neurenbergsche
raadsheer. „Neen, dat ook niet," zei doctor Luther.
„En als ik dat had, dan zou dat ook meer tot vreugde
voor anderen worden. Neen, vreugde noem ik dat, wanneer een hart gevuld is met Gods vrede en dan tegelijk
openstaat. Als het heelemaal openstaat, dan is dat zaligheid. Maar het wil zich telkens sluiten. Het moest zijn
als een open duiventil, waar de duiven komen en gaan
en in- en uitvliegen in den zonneschijn. Maar dat wil
niemand begrijpen."
„Dat is een mooi ding, om zich voor te stellen,
zooals de Doctor het schildert," — uitte de raadsheer.
„Het 8childeren," antwoordde Doctor Luther, „is
gemakkelijk genoeg. Maar het gedaan te krijgen, is moeilijker. Of het moet van zelf gebeuren dan komt het
na angst en verdriet of groote omwentelingen in de ziel.
Of ook moet men wel zOOveel in zijn hart sluiten, dat
dit genoodzaakt is open te staan — of althans op een
kier, net als de la van kleine Margaretha daar ginds, die
zij ook niet dicht kan krijgen door het vele, dat zij er
in heeft."
„Maar," zeide Bugenhagen, „het geloof is anders het
hoofdartikel bij -Li, Doctor. Welke plaats wilt u het hier
geven ?" „Het geloof is alles," zeide Doctor Luther. „Geloof naar binnen heet vrede, geloof naar buiten heet
hoop, en als het geheel werkelijk openbaar wordt, dan
is het lief de Maar kijk mijnheer Aurifaber eens !"
zette Doctor Luther voort en wees naar een der meest
vaste tafelgenooten, „hij zit daar en vergeet zijn kalfs-
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karbonade, om op te schrijven. Als ik eens na den middagmaaltijd er toe kom, een ongelukje te hebben, — —
ik geloof heusch, dat hij dat ook zou opvangen en in
zijn boek opschrijven !"
De Neurenbergsche raadsheeren lachten overdadig
en beleefd."
Een ander probleem, dat in ,Rodfdsted' een belangrijke rol speelt, maar als achtergrondprobleem, is dat
der opvoeding. De opvoeding wordt genoemd als oorzaak van het psychisch wezen der hoofdpersonen, maar
wij leeren hen kennen in eene periode van het leven, waarin de vorming van het karakter lang geleden is, en waarin
het leven zijn resultaten toont. Tot hoofdprobleem wordt
de opvoeding daarentegen in Tarer Urup' (1909).
Dit boek is een protest tegen de sentimenteele opvoeding en de sentimenteele behandeling van misdadigers,
die den modernen tijd kenmerkt.
Drie handelingen spelen parallel in dezen roman at.
Urup is een schooImeester met bijzondere gaven en een
,eigen opvatting van zijn plicht. Hij is streng en duldt
geen wanorde in de school, maar hij weet de kinderen
te boeien en hun belangstelling te wekken. Bijzonder
gewaardeerd wordt hij echter niet door ouders en overheid, die vinden, dat hij niet genoeg tegemoetkomt aan
de individueele neigingen der kinderen. De overheid
wordt voornamelijk gerepresenteerd door den domine,
een mislukt operazanger, die in de theologie is overgegaan, en het ,humane' standpunt representeert. Een
conflict ontstaat naar aanleiding van het godsdienstonderwijs. Na veel krakeelen tusschen orthodox en modern is een wet aangenomen, waarbij godsdienstonderwijs verplicht is en ieder kind genoodzaakt wordt, het
te ontvangen, maar waarbij, om aan de andere partij
te gemoet te komen, dit onderwijs neutraal gehouden
wordt en iedere uiting van sympathie of het tegendeel
verboden is. Urup is niet bereid, zich naar deze voorschriften te schikken. Juist het godsdienstonderwijs
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is voor hem het belangrijkst middel, waardoor hij op
de jeugd kan werken ; maakt hij dit zielloos, dan is al
zijn werkzaamheid te vergeefs. Maar aan de andere
zij de wil hij geen enkel kind dwingen, het bij te wonen.
Hij wil dus : dwang in het materieele —tucht, orde, gehoorzaamheid, maar vrijheid in het geestelijke. De staat
tuchteloosheid
wil : vrijheid in het materieele,
dwang in het geestelijke — gedwongen godsdienstonderwijs met voorgeschreven inhoud. In dit conflict
trekt Urup aan het kortste einde ; hij krijgt zijn ontslag
als meester en zal trachten, een plaats te krijgen aan een
volkshoogeschool die een meer privaat karakter draagt
en onder minder strenge staatscontrole staat.
Gelijk in de school, zoo is het in huis. De kinderen
van Urup worden opgevoed, die van domine Mortensen
groeien ,in vrijheid' op. Wij leeren van deze laatsten
twee kennen, een klein meisje, dat door de ouders verwend wordt en met krijschen haar zin doorzet, en een
volwassen jongen, die tot een leeglooper is opgegroeid.
De domine erkent, dat Bjarke geen bijzonder sterken
wil heeft, en spreekt daarover als over een of ander toevallig gebrek als bij voorbeeld een zwakke maag, dat men
nu eenmaal behoort te nemen, zooals het is. Een spoor
van denzelfden geest van eigenzinnigheid en gebrek
aan zelfbeheersching toont zich ook in Urup's huis in
een pleegdochter, die uit eene andere familie stamt en
niet van den beginne aan tucht gewend is. Dit meisje
knoopt met Bj arke een liefdesbetrekking aan, en slechts
door een ervaring van den meest schokkenden aard
komt zij tot inkeer en geeft aan Urup hoop, dat hij haar
voor den ernst van het leven zal kunnen behouden.
Naast deze vertelling loopt eene tweede, die de vruchten van de officieele aanmoediging tot tuchteloosheid
openbaart. In het dorp loopt een deugniet rond, een
jongen van 17 jaar, Skov-Johan (Bosch-Johan) genaamd.
De vader is een dronkaard, de jongen heeft nooit iets
willen leeren en is ook nooit tot iets gedwongen, maar
hij leeft gemakkelijk en lui van werkeloozen-onder-
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steuning. Daar hij niets te doen heeft, kan hij 24 uren
van den dag, voorzoover hij niet slaapt, besteden aan
het plagen van kinderen. Maar daarbij blijft het niet ;
hij vervolgt ook de meisjes van het dorp, en op een goeden
avond wordt een fatsoenlijk dienstmeisje van den landbouwer Bentzen door hem verkracht en vermoord. SkovJohan gaat naar een verbetergesticht, maar daar hij
minderjarig is, wordt hij na eenige maanden losgelaten
en begint zijn spelletje opnieuw, — brutaler dan ooit,
overtuigd, dat niemand hem toch iets durft of kan doen,
en volstrekt niet opziende tegen het vooruitzicht, om, als
dit leventje hem verveelt, weer eens een tijdje op staatskosten opgeborgen en goed verzorgd te worden. Zijn
terugkeer wekt eenige ergernis in het dorp, maar weldra
is men er weer aan gewend, en Urup, die gezegd heeft,
dat men zulk een individu behoorde dood te slaan, wordt
om zijn gebrek aan humaniteit streng veroordeeld. Maar
op een goeden dag komt de dochter van Bentzen met
verscheurde kleeren en doodelijk verschrikt naar huis
loopen. Skov-Johan is achter haar aan geweest, en het
scheelde niet veel, of zij was zijn slachtoffer geworden.
Nu maakt Bentzen zich op ; hij neemt twee van zijn
knechts als getuigen mee ; dan zoekt hij Skov-Johan op,
die rustig in zijn bed ligt en in zijn overmoedige gerustheid den bezoeker nog hoont, en hij schiet hem dood.
Daarna gaat Bentzen zich zelf overgeven aan het gerecht.
Naast de kinderen, die in tuchteloosheid opgroeien,
en de misdadige jeugd, die niet gestraft wordt, leeren wij
de misdadigers, die tot de maatschappij terugkeeren,
kennen in een derde met de twee besprokene parallel
loopende vertelling. Op de heide op eenigen afstand van
het dorp bevindt zich een colonie, bestemd voor boeven,
die over eenigen tijd zullen worden losgelaten, en die
nu de gelegenheid moeten hebben, om aan de vrijheid te
wennen. Er zijn er bij, die heel wat op hun kerfstok hebben ; een hunner heeft zijn vader en zijn moeder vermoord, maar dat is geen reden om te twijfelen aan
hun voortreffelijke inborst en den heilzamen invloed,
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dien de vrijheid op hen hebben zal. De Auchthuis-eléves'
worden zij vleiend genoemd. Op een Zondag nu, kort
voor zij geheel zullen worden losgelaten, zal men eens
de proef met hen nemen, en hen alleen naar de kerk
laten gaan. Daar worden zij met een verrassende preek
ontvangen. Domine Mortensen is in zijn meest welsprekenden hoek. Urup zit in de kerk en luistert niet, maar
wordt opmerkzaam, als hij het volgende hoort :
„— — en dit, dat Jezus' woorden steeds beter op onzen
tijd passen, ja als het ware een beschrijving worden van
den toestand in onze dagen, dat is de blij de boodschap,
die ik op dezen Zondag heb te brengen. Jezus zegt immers,
dat de laatsten de eersten zullen worden. En voorzeker
is het in de eerste plaats de ingang tot den hemel, waarover hij dit zegt maar hoe meer wij vooruitgaan, hoe
meer wij juist ook het rijk van volmaaktheid naderen,
en daarom passen deze woorden zoo wonderbaar reeds
op den nu bestaanden toestand in de wereld. Ja, want
jullie misdadigers, — zooals wij gewend waren, jullie te
noemen ja, jullie hebben wij ook „de laatsten" genoemd,
maar nu ben jullie op een wonderbare wijze bezig, als
het ware de eersten onder ons te worden, en het is ook
juist de bedoeling van onzen Heer, dat jullie dat zult
worden.
„Ja, ik wil vandaag in het bijzonder tot jullie spreken.
Jullie goede tuchthuis-eleves, zooals ik gaarne permissie
wil hebben, jullie te noemen. Maar eerst ik eerlijk
mijn groote schande bekennen : dat ik half bang voor
jullie was, toen ik hierheen kwam. Maar toen ik jullie in
de kerk zag, eerst in de kerk te Telborg veertien dagen
geleden, en jullie ernstige, vrome gezichten zag, en toen
ik in de volgende dagen met jullie kwam te spreken, toen
werd ik blij met jullie, heel blij. En nu hebben wij zulk
een merkwaardigen tekst vandaag, — op den vierden
Zondag na Trinitatis — want het is, alsof dat alles
over jullie en tot jullie gezegd is. — Ja, want dit :
,weest dan barmhartig, zooals uw vader barmhartig
is,' — dat is juist gesproken tot ,de laatsten' — en
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niet tot de anderen, ons anderen, die altijd verkeerdelijk
ons zelf als de eersten hebben beschouwd. Ja : weest
barrnhartig I — dat zeggen wij nu tot jullie, want jullie
hebt ons in je hand, jullie dierbare vrienden, en z156 .moet
het zijn, want de tijd is vernieuwd ; wij zijn een heelen
boel korter bij het rijk van volmaaktheid gekomen. —
En evenzoo : ,00rdeelt niet, opdat gij niet geoordeeld
wordt,' — ja, dat zeggen wij evenzoo tot jullie. Wij
komen en vragen jullie zoo innig, als wij kunnen : veroordeel ons niet veroordeel ons niet, omdat wij jullie
zoo vreeselijk, zoo onmenschelijk verkeerd hebben verstaan, onze dierbare broeders. ,Dan zullen jullie niet
geoordeeld worden," — neen, — en hier is immers
de tijdgeest, de humane, de ware christelijke geest zoo
wonderlijk ons individuen voorgegaan, zoodat er werkelijk reeds met eenige waarheid kan gezegd worden :
jullie bent niet veroordeeld, jullie wordt niet veroordeeld,
— neen, maar jullie was ziek, en jullie bent gekomen
onder de behandeling van den dokter, en nu ben jullie
hier buiten onder Gods open, vrijen hemel, omdat het
beproefd zal worden, of jullie heelemaal je verloren, je
verzwakte krachten kunt terugkrijgen, zoodat jullie
opnieuw zult kunnen werken tot zegen voor het yolk,
waartoe je hehoort.
,Geeft, dan zal u gegeven worden !' staat er verder.
Ja, dat gaat jullie aan ! — Wat Beef jullie ons niet ;
wat heb jullie ons niet gegeven ; wat heb jullie niet
gegeven : alleen daardoor, dat jullie hier bent. Jullie
hebt mijn hart vernieuwd, jullie hebt mijn ziel zoo rijk
gemaakt. — Komt tot mij, en jullie zult zien, dat ik
niet ondankbaar ben ; ik zal jullie geven van den overvloed
van mijn hart, dat jullie zoo rijk hebt gemaakt! — —"
Deze merkwaardige preek mist haar uitwerking niet.
De tuchthuis-elêves gaan van de kerk naar de stationskroeg. Zij drinken op, wat zij aan waarde bij zich hebben,
maken spektakel om meer, maar daar zij geen messen
hebben meegenomen en er bovendien menschen aan-
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wezig zijn, komt het niet tot dadelijkheden. Zij gaan
dus onderweg. Nu herinnert er zich een, dat de domine
ze in de preek heeft uitgenoodigd en beloofd heeft, ze
uit zijn voile hart te geven. Daar gaan zij dus heen.
Onderweg juichen zij van weldoorvoedheid en genoegen ;
zij springen als honden in de korenvelden en er weer uit.
En zoo komen zij bij den domine, die voor de deur staat
en vraagt, wat zij moeten.
„Vi vii ha 61, vi vii ha 61," zingen zij, (wij willen bier
hebben). En domine geeft ze, wat hij aan bier heeft, maar
zendt tegelijk uit voorzichtigheid een boodschap naar
een pachter in de buurt. Een tuchthuis-eleve roept :
„de domine wou ons alles geven, waar wij om vroegen,
uit een vol hart." En meteen zingt het koor : „Duna,
dulla, dullalah, — brdndevin det skal vi ha," (brandewijn moeten wij hebben). Op dit oogenblik verschijnt
pachter Nielsen met een geweer : „wil jullie opmarcheeren, lummels." Maar domine vindt dat te brutaal ;
ze moeten toch wat meehebben op weg, en hij laat uit
den kelder een vaatje komen, waarin, naar hij meent,
nog een paar flesschen brandewijn zijn. Daarmee gaan
zij op weg, onder het gezang : „dulla, dulla dullalah, —
brandevin det skal vi ha." Op de heide aangekomen
legeren zij zich om het vaatje, waar wel wat meer dan
twee flesschen in zit. Om de beurten zetten zij den mond
aan het spongat ; niemand mag Langer drinken, dan tot
de anderen tot 20 geteld hebben en het humeur wordt
steeds opgeruimder. Maar nu hebben zij Been eten, en
worden boos en krijgen lust, om kwaad te doen. Zij willen
zich wreken op dien man met dat geweer. Intusschen
blijven zij praten en vallen in slaap, maar, in den nacht
worden zij wakker met razenden honger, en nu zullen
zij dan die wraak gaan uitvoeren. De woordvoerder,
— de man, die vader en moeder vermoord heeft — vergist zich en verwart den domine met den pachter, en zoo
gaat de troep dan op weg, om de pastorie in brand te
steken.
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De domine wordt wakker van het schijnsel van het
vuur, en meent, dat het de zon is. Maar het flikkerde
wat sterk, en hij wreef zijn oogen uit. Toen zag hij vlammen van hooistapels voor het raam.
„Emilie ! Er is buiten brand ! — Zou de bliksem ingeslagen zijn ?" — Hij sprong uit het bed. — „Ik geloof
niet, dat ik het heb hooren donderen."
Beneden voor de ramen zag hij twee van de gevangenen
loopen en met stokken in het vuur poken. Dat stelde
hem gerust. Als het menschen waren, — dan moest
de heele boel gekheid zijn, — — van die ietwat ruwe
scherts, die zulke menschen — „Het zijn de êleves,
de gevangenen, Emilie, zij hebben een Johannesvuurtje
aangestoken hier vlak voor de ramen."
„De tuchthuisgevangenen !" riep Mevrouw. ,,Neen,
wat is dat onbeschaamd, ons weer zoo te laten schrikken.
Wat een boosaardigheid !"
„Dat is overmoed, zij zijn immers als groote kinderen.
Ik zal met
wat wil dat zeggen
Boosheid
ze praten — —"
De domine zag weer door het raam naar beneden.
„Nou, nu zijn zij weggegaan. — Ik zal naar de gangdeur loopen en met ze praten." De domine was in zijn
broek geschoten. De bretels sleepten achter hem aan.
„Wees niet bang, Emilie, ik zal maar eens hooren, wat
het is, waar de elêves mee bezig zijn," zei hij, terwifi hij
zich de deur uit en de trap of haastte.
Hij was werkelijk op het oogenblik niet bang. Wel
waren er in den loop van het laatste jaar hier in het dorp
enkele gewelddadigheden voorgekomen, maar zijn gemoed
was tot dien graad onontvankelijk voor alles, wat afdoende
was, wat radicaal was, — behalve humanisme en wat
van dien aard was, — dat hij zich hier nu volstrekt niet
zoo lets kon voorstellen.
Ville (het veelbelovende 3-jarige meisje) was wakker
geworden in de slaapkamer der ouders, waar zij lag —
met onrust. Haar moeder was juist naar den zolder,
om de meiden in hun kamer te roepen, en daarna Bjarke.
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Ville begon te roepen : „Moeller, Ville wil er uit, om naar
het licht te kijken ! Moeder ! Ville wil er uit, om naar
het licht te kijken !"
Mevrouw kwam binnen : „Ja, nu zal kleine Ville dadelijk kleeren aankrijgen, en dan zal Ville naar buiten, om
naar het licht te kijken."
„Keen, Ville wil geen kleeren aan. Ville wil dadelijk
naar buiten, om naar het licht te kijken."
„Nee, nou moet kleine Ville verstandig zijn." Ville
smeet zich terug in bed en schreeuwde als een bezetene,
buiten zich zelf van razernij, alsof de boosheid van de
heele wereld in miniatuur domicilie had gekozen in haar
kleine lichaam. En toen trapte zij haar moeder met
haar kleine, lieve voetjes in het gezicht. „Zoo, zoo, zoo !
Weet kleine Ville, wat Ville krijgt, als Ville de kleeren,
aan heeft ? Wat ? Ville krijgt een ei met suiker er in,
he ! Een groot, heerlijk ei met sui..."
Daar klonk een dreunend gekraak — en een schreeuw
door het huis. Het was het dak, dat inviel.
In den loop van weinige seconden was zoowel het
gekraak als de schreeuw voorbij. In zoo korten tijd moet
verstikking door den rook alle bewoners van het huis
bewusteloos gemaakt hebben. — Slechts 66n werd er
gered : Bjarke. Hij lag in het rechtsche zolderkamertje,
pier duurde het nog eenige minuten, voor het dak kwam.
Hij sprong uit het raam en liep, buiten zich zelf van
schrik, naar beneden naar het dorp.
De tuchthuisgevangenen kreeg de drommel te pakken,
— zij haastten zich weg over de hei.
Het duurde een half uur, voor zich menschen vertoonden bij den brand, maar in den loop van de volgende
tien minuten was het daar boven ook zwart van belangstellenden. Maar er was niets te doers. De menschen
stonden er maar naar te kijken.
Een onaangename lucht van verbrand vleesch rook
men van den puinhoop.
Er stond wider de toeschouwers een kleine slager met
kromme beenen. Ja, hij was overigens geen „echte" slager;
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het waren maar nuchtere kalveren en zieke of half van
zelf gestorven schapen en koeien, waar hij zich mee afgaf. Dikwijls maakte hij het vleesch zelf klaar en verkocht het in gekookten of gebraden toestand. Hij interesseerde zich heel sterk voor deze lucht.
„Het doet er het meest aan denken, of het vleesch
van schapen kon zijn," zeide hij tot zijn buurman. „Maar
er is ook iets door heen, dat zou kunnen doen denken
dat het naar ossenvleesch rook. — Ja-h, — ossenvleesch,"
voegde hij er peinzend aan toe, — „dat zal wel het
naast van den domine zijn, want hij was de eenige oudere
manspersoon onder hen."
Zoo smadelijk als domine Mortensen heeft Jacob
Knudsen geen ander van zijn figuren behandeld. Het is
duidelijk, dat hij in de geestesgesteldheid van dezen man
den wortel van alle maatschappelijk kwaad ziet. Die
sentimentaliteit, die alle grenzen wegneemt en goed en
kwaad over een kam scheert, is de oorzaak, dat alle
plichtsgevoel, alle orde, alle tucht verloren gaat, en dat
de maatschappij met reuzenschreden ten ondergang
spoedt. Wat hij wil, is eene krachtige overheid, die onverbiddelijk het kwaad straft, en die zich door vrees
weet te doen respecteeren. Vraagt men, hoe hij dat
rijmt met Gods genade, die ook den moordenaar aanneemt, dan antwoordt hij aldus : Goed en kwaad hebben
met de verhouding van den mensch tot het goddelijke
niets te maken. Gods liefde is voor ieder, en het is voldoende, dat men zich tot hem wendt, om die liefde deelachtig te worden. God is evenmin assuradeur van ons
levensgeluk als rechter in onze private geschillen. Maar
goed en kwaad hebben te maken met de verhouding
tusschen de menschen onderling. En om het goede te
handhaven, heeft God de overheid ingesteld, en hoe
gestrenger deze haar taak vervult, des te weer voldoet
zij aan haar bestemming. De overheid is dus voor ons
een plaag, maar een die ons opgelegd is om wille van onze
gebrekkigheid. Wij hebben haar te eeren, maar hoe
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minder wij met haar te maken hebben, des te beter. Haar
of te willen schaffen, is niet alleen misdaad maar ook
dwaasheid, want onmiddellijk wordt zij door een nieuwe
vervangen. Maar de grootste zonde der overheid, erger
dan onrechtvaardigheid, is zwakheid ; daardoor graaft
zij haar eigen graf en bevordert de wanorde in de maatschappij. Komt de overheid in haar plicht te kort, dan
kan een privaat persoon ingrijpen ; hij zal daardoor de
overheid een les geven ; maar hij moet bereid zijn, de
gevolgen te dragen. Het voorbeeld van Bentzen, die
Skov-Johan dood schiet en zich daarop aan het gerecht
overgeeft, is voor deze situatie teekenend. Een dergelijk conflict is het hoofdthema van een anderen roman :
,Sind' (,Karakter'). De hoofdpersoon komt hier op, niet
Bens voor een algemeene zaak, maar voor zijn eigen recht,
althans voor wat hij daarvoor aanziet, ofschoon bestaande
gebruiken in een landschap, waar hij vreemd is, hem tot
op zekere hoogte onrecht geven. Maar het is genoeg, dat
hij van zijn recht overtuigd is. Een overheidspersoon,
die chicanes gebruikt, om hem tegen te werken, slaat
hij dood, en evenzoo een gerechtsdienaar, die een handlanger van die overheidspersoon was. Dan wordt hij door
een der mannen, die kwamen, om hem in hechtenis te
nemen, neergeschoten. Knudsen geeft hem gelijk, maar
insgelijks aan de overheid, die het strengste machtsmiddel
tegen hem toepast. En het verdient de aandacht, dat de
man, die de gewelddaad pleegt, er zelf evenzoo over
denkt. Hij is een idealist, die het geschonden recht wreekt,
maar gaarne bereid is, de straf voor zijn daad te dragen.
Ik zie mij genoopt, het stuk van het gesprek, waarin
deze boerenzoon zich over zijn daad uit, mede te deelen
in den vorm, dien de schrijver het gaf. Anders, zoo heet
de jonge man, is in den nacht met zijn Belief de bij den
domine aangekomen met het verzoek, hen onmiddellijk
in het huwelijk te verbinden. Dezen nacht willen zij samen
zijn ; morgen vroeg zullen de mannen van het gerecht
hem komen halen. Hij vertelt, dat hij een half uur geleden
den Fuldmgtig (een rechterlijk ambtenaar) gedood heeft.
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,De domine...... zag Anders verschrikt aan. „Maar
hebt gij dan geen berouw over uw vreeselijke zonde ?"
,Zonde ? — het kan toch wel geen zonde zijn, zulk
een onrechtvaardigheid de wereld uit te helpers ?"
„Maar weet je dan niet, Anders, dat.wie met het zwaard
doodt, zelf door het zwaard zal omkomen !"
„Ja, dat is begrijpelijk genoeg. Er moet orde in alles
zijn. Anders begonnen de menschen dood te slaan, of
het recht was of niet. — Maar nou, — ze komen mij
morgen ook halen."
„O, je moet gek zijn, — je moet gek zijn, kerel !"
De domine liep jammerend de kamer op en neer. „Als
je niet je vreeselijke zonde voelt."
„Nee ! — Ik geloof, dat als er van tijd tot tijd iemand
bereid was, de onrechtvaardige ambtenaren een herin.nering te geven, dan werden ze over het geheel beter."
De domine staarde voor zich met verwarde,betraande
oogen, maar zei niets.
„Ja, — u zegt, dat alles, wat wij menschen doen,
zonde is," zette Anders voort. „Dan is dit bier zeker ook
wel zonde. — Maar moeten wij dan de onrechtvaardigheid niet overwinnen ?"
„Wij moeten de onrechtvaardigheid in ons zelf over
winnen. Ons zelf moeten wij overwinnen. Naar binnen,
naar binnen — hoor toch, Anders !"
,Naar binnen !' — Ja, als Onze lieve Heer dat gezegd
heeft, dat dat het allerbeste is, dan moet het dat ook wel
wezen. Maar ,naar buiten', dat is dan op een na het
allerbeste. En ik weet nu volstrekt niet, of u zooveel
beter bent dan ik. Maar ik ben een kerel, en dat bent u
niet, voorzoover ik weet."
Als Anders den volgenden morgen dood geschoten is,
ligt hij met een blij den glimlach om den mond.
Wij zien, dat Knudsen, indien hij strenge tucht en
orde verlangt, daarom toch volstrekt niet den eisch
van passiviteit stelt. Integendeel, daar juist door gehoorzaamheid het karakter zich ontwikkelt, zal de
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man, die tucht geleerd heeft, eer den moed hebben, zich
te verzetten, waar het gebod der overheid met zijn
dieper rechtsbewustzijn in strijd komt, dan degene, die
geleerd heeft aan zijn lusten toe te geven en tegen geen
onwettige handelingen opziet, wanneer hij weet, dat hij
toch niet gestraft wordt. Maar wat is bij een onwettige
handeling de toets voor het geweten ? Dat men bereid
is, de gevolgen op zich te nemen, de straf voor de onwettige daad te dragen. In dezen zin wordt pier onderscheid
gemaakt tusschen rnisdaad en zonde. Anders gevoelt
zich misdadig, maar niet zondig en hij sterft met opgeheven hoof d.
Wanneer ik Jacob Knudsen in een enkel woord zal
karakteriseeren, dan ben ik geneigd, hem een religieus
genie te noemen. Zijne genialiteit, dat is zijne onmiddellijkheid, is niet gelegen in het aesthetische, maar in het
religieuse. DAAr heeft hij zijne diepste en oorspronkelijkste
ervaringen opgedaan. Maar zijn forsch verstand heeft
nagedacht over de vragen, die hem gepijnigd hebben, en
zoo is hij een denker geworden. En hij heeft de behoefte
gevoeld, aan anderen mede te deelen, wat in hem omging, en zoo is hij een schrijver geworden. En voor hetgeen hij te zeggen had, heeft hij een eigen vorm gevonden,
en zoo is hij een kunstenaar geworden.
Zal men hem met een andere figuur vergelijken, dan,
ligt het naast die van den man, aan wiens geestelijk leven
hij de meeste aandacht besteed heeft, van Maarten Luther
met wien reeds zijn biograaf hem in gene categorie
plaatst. Dat hij niet een kerkhervormer maar een romanschrijver geworden is, ligt aan de maatschappelijke verhoudingen, waarin hij geleefd heeft. Hij zelf heeft zich
voorgesteld, aan zijn yolk een beeld van het menschelijke te geven, en met echt realistischen zin heeft hij aan
zijn leven meer vaarde gehecht dan aan zijn boeken.
Maar voor de anderen, en vooral voor het nageslacht,
zullen zijn boeken van meer waarde zijn. En het kon op
den duur wel blijken, dat hij toch een hervormer geweest
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is, — indien niet in de kerk, dan in de litteratuur, die
zulk een belangrijk deel der taak op zich neemt, die
vroeger uitsluitend aan de kerk toekwam. In tegenstelling met een inhoudsloos aesthetiseeren en met een
oppervlakkig oordeelen over alle vragen des levens, die
in moderne letterkunde maar al te zeer gewoonte geworden zij n, voert hij zwaarwichtige elementen, diepe
levenservaringen opnieuw de Deensche litteratuur binnen. Het kan niet anders, of van zulk een kunst moet
invloed uitgaan.
Daarmee keeren wij van zelf terug tot ons uitgangspunt,
de plaats, die Knudsen's werk inneemt tegenover de
beweging, dien van 1870 dateert en met Brandes aan
het woord kwam. Deze predikte levensvreugde. Tegenover het bestaande was zij critisch ; zij wees op veel
ellende maar verklaarde deze voor het uitsluitend gevolg van eene toevallige inrichting der maatschappij
en van achterlijke denkbeelden. Zoodra de mensch zich
zou hebben bevrij d van zijne stoffelijke overheerschers
en van vrees voor de hel, zou een paradijstoestand intreden. De belofte is niet verwezenlijkt. Uit het materialisme is het pessimisme voortgekomen, dat het paradijs,
dat niet meer in het verleden ligt, ook uit de toekomst
heeft verbannen. En de materieele vooruitgang heeft ook
aan de klasse dergenen, die thans in grooter welvaart
leven dan vroeger, geen vermeerdering van tevredenheid gebracht en allerminst vergoeding voor het verlies
aan idealisme. Daartegenover vertegenwoordigt Jacob
Knudsen een levensbeschouwing, die den wortel van het
kwaad niet zoekt in toevallige omstandigheden, maar
in de natuur van den mensch, en die daarom, oppervlakkig
beschouwd, meer aanleiding zou kunnen geven tot vertwijfeling dan het optimisme van het jaar 1870. Niettemin staat Knudsen niet negatief maar positief tegenover
het leven en is in staat, het dankbaar te aanvaarden,
al erkent hij ook, dat de illusie, die men ,levensgeluk'
noemt, van eene teere constructie is en licht kan breken.
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Maar ook zonder deze is het volgens hem mogelijk to
leven. Want in plichtsbetrachting, waartoe men door
tucht de macht krijgt, kan men tevredenheid vinden, en
wie al het andere verloor, kan iets beters vinden dan
,levensgeluk' in geloof en toewij ding aan een ideaal, wat
in zijne taal heet ,gemeenschap met God'. En de diepe
opvatting van dit begrip, dat voor hem leven geworden
is in plaats van dogma, en die hem tolerant maakt tegenover andersdenkenden, voorzoover dezen slechts waar
zijn tegenover zich zelf, maakt, dat ook diegenen, die
zijn dogmatisch standpunt niet deelen, uit zijn werken
verfrissching en levensmoed kunnen putten.
Maar voor opvoeders en regeerders zijn zijne geschriften een waarschuwing.
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V.
DE STRIJD.
Ik liet de republikeinsche beweging aan het eind van
het derde hoofdstuk rusten kart na de vermelding, dat
de uitslag der Algemeene Verkiezing van 1918, die van
de 106 zetels (waarvan nog 7 door Nationalisten veroverd werden) 73 aan Sinn Fein-candidaten toewees,
haar de meerderheid gebracht had. In de laatste afdeeling
van het vorige hoofdstuk heb ik uiteengezet, op welke
wijze Ulster, niet in de laatste plaats onder invloed van
deze uitslag, tot aanvaarding van een afzonderlijk Home
Rule voor zich — in geknotte vorm — en voor de rest
van Ierland besloten had. Het is nu mijn taak de ontwikkelingsgang van de strijd gedurende de laatste jaren
na te gaan, aan te toonen, eenerzijds door welke politiek
Sinn Fein eerst, Dail Eireann daarna, zijn grondbeginsel :
onafhankelijk zelfbestuur van Terland volgens waarachtig
demokratische beginselen, trachtte te realiseeren anderzijds door welke voorzieningen Ulster met zijn trouwe
helpers, de imperialistische reactionnairen van Engeland,
zijn oude, intransigente en zelfzuchtige tyrannie over
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de bestuursvormen van heel Ierland meende te kunnen
handhaven door welke maatregelen de Britsche regeering, in schijn voor bevrediging van als rechtmatig
erkende verlangens, in werkelijkheid ook sinds dien
voor de bestendiging zoowel van de politieke als van
de economische knechtschap der Ieren tot op heden
gearbeid heeft.
1. Het Dwangbestuur.
Men herinnert zich, uit welke bestanddeelen het latere
Sinn Fein, het Sinn Fein van de jaren na de Easter Rising
van 1916, bestond. Het omvatte de oude republikeinsch
geworden Sinn Feiners, de van huis uit separatistische
Republikeinen zelf, en het grootste deel van de leden der
Arbeiderspartij, die officieel buiten de beweging bleef,
heel wat op Sinn Fein's sociaal programma te zeggen
had, maar haar klassebelangen niettemin aan het belang
van de nationale strijd onderschikte. Reeds voor 1918
begon Sinn Fein praktische functies op zich te nemen.
Het voerde verkiezingscampagnes, met succes veelal,
maar het vervulde eveneens een belangrijke rol bij het
moeilijk vraagstuk van de voedselvoorziening gedurende
de laatste jaren van de oorlog. Dit was geheel in overeenstemming met het oorspronkelijk strijdprogramma
van Arthur Griffith, die Ierland, met voorbijgaan van
de uitvoerende macht van Dublin Castle en appendenties,
in alles op eigen hulp en arbeid wou doen steunen. Na
de Algemeene Verkiezing, toen de verkozenen zich tot
een Iersch Parlement geconstitueerd hadden en het eerste
kabinet zich gevormd had, toen dus niet meer een genootschap van particulieren of politieke partij, maar een yolksvertegenwoordiging draagster van het separatistisch
ideaal en leidster der beweging geworden was, bleek dat
zelfde strijdprogramma van Arthur Griffith, haar vicepresident, ook voor de officieele republikeinsche politiek
als richtsnoer genomen te zijn.
Een politiek van ongewapend verzet. De voorstanders
van gewapend verzet waren gedwongen de noodzakelijk-
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heid daarvan toe te geven. Wel vormden de vrijwilligers
een gereorganiseerd leger, aan welks oefening men alle
aandacht besteedde, maar dat het, onmiddellijk na het
ineenstorten van E.ngelands vijanden, niet de tijd was
om tegen het Britsch gezag met kogel en bajonet jets
te bereiken, was iedereen duidelijk. De geheele taktiek
van Dail Eireann en zijn ministers binnen de grenzen
van Ierland zelf was deze. Zij probeerden, Onder de organisatie van het Britsch gezag, een zuiver Iersch gezag
te organiseeren, dat met medewerking van het yolk
langzaam maar zeker de uitvoering van het Engelsch bewind onmogelijk maken moest. Griffith' oude strijdmiddel
tegen Engeland was een der beginselen. van Dail Eireann :
toepassing der non-cooperatie-gedachte. Wat het van
het yolk vroeg, kwam neer op een weigering om in een
enkel opzicht, behalve dan als het volstrekt onvermijdelijk
was, bij te dragen tot de werking der Engelsche regeeringsmachine. Op verschillende gebieden beraamden
de leiders plannen, om door het scheppen van nationale,
aan de volksaard aangepaste instellingen die van Dublin
Castle te verdringen. Voorbereidingen inmiddels om,
zoodra zulks mogelijk was, over heel Ierland ten behoeve
van landbouw, veeteelt, visscherij, nijverheid en handel
constructieve hervormingen ter hand te nemen. Een
leening werd uitgeschreven en had in Ierland en Amerika
succes. Men hield de vrijwilligers beschikbaar om, bij
het zienderoogen afnemen van de autoriteit der Royal
Irish Constabulary, de noodige politiediensten te verrichten. Op vele punten des lands stelde men rechtbanken in, waarvoor talrilke Ieren, met voorbijgaan
van de officieele rechters, hun gedingen aanlegden en
beslecht zagen. Ook in Engeland verschenen in de maanden, toen Iersche arbitage en rechtspraak, Iersche politiediensten algemeen werden, de gunstigste rapporten over
de zuiverheid der uitspraken en de bereidwilligheid der
partijen, ook de verliezende, om zich daar aan te houden.
Een der belangrijkste daden der Republikeinen was de
instelling van de „Commission of Inquiry into the
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Resources and Industries of Ireland", die niettegenstaande
alle tegenwerking van Dublin Castle in staat was het
verslag en de notulen van haar onderzoek naar Melk,
Melkproducten en Visscherijen te publiceeren. Ik vestig
op al deze werkzaamheden van republikeinsche zijde
uitdrukkelijk de aandacht, omdat zij, op wapenvrede
gebaseerd en zonder wapenvrede a priori onvruchtbaar,
onwederlegbaar te kennen geven, dat in Dail Eireann
geenszins het verlangen bestond, om de verhoudingen
op de bloedige wijze, waardoor het laatste stadium der
Iersche kwestie zich kenmerkt, op de spits te drijven.
Ik besprak tot hier toe de binnenlandsche politiek der
Republikeinen. Zij hadden ook een buitenlandsche en
deze, zonder het geloof in, of de hoop op een vreedzame
oplossing der moeilijkheid zinneloos, doet, gelijk hun
binnenlandsche politiek, beseffen, hoe weinig de leiders
op geweld bouwden. Griffith en de zijnen hadden gedurende de eerste jaren van de oorlog een overwinning
van Duitschland op den gemeenschappelijken vijand
verwacht. De zwakheid van een g6soleerd Terland
beseffend, lieten zij de hoop op Duitschland slechts
varen, om haar door een nog vuriger hoop op de Vredesconferentie en de Volkenbond te vervangen. Niet de geest
van idealisme, die de redevoeringen van zooveel Europeesche staatslieden scheen te bezielen, maar vooral de
gedachtesfeer van Wilson, en zijn onderstelde macht
om de verwerkelijking van zijn theorie aan zijn bondgenooten op te leggen, bracht Griffith tot de overtuiging,
dat de Iersche vrijheid een punt van internationale besprekingen op het congres voor de wereldvrede kon
worden. 1k geef in een noot de formule, die Young Ireland
indertijd als het oorspronkelijk ontwerp van Wilson
voor artikel 10 van het Covenant mededeelde, en de
definitieve vorm, die Engeland ten slotte wist door te
drijven 1). Men kan begrijpen, hoe vurig de Sinn Feiners
1) Artikel 10, volgens het ontwerp van Wilson : Contracting Powers
unite in guaranteeing to each other political independence and territorial integrity, but it is understood between them that such territorial
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gehoopt hebben, dat Wilson de kracht zou bezitten, tegenover Engeland zijn wil in een daad om te zetten, en met
hoeveel teleurstelling zij de langzame nederlaag van zijn
beginselen hebben gadegeslagen. Al weten zij, hoe groot
de invloed was, die 16 millioen Ieren en Ierenkinderen
in de Vereenigde Staten op het besluit van Amerika,
om buiten de Volkenbond te blijven, hebben uitgeoefend,
met het bezwijken van hun hoop op de bond en op de
conferentie verdween de laatste kans, hun strijd diermate een voorwerp van internationale besprekingen
te zien worden, dat Engeland niet langer zou kunnen
weigeren om aan hun rechtmatig verlangen tegemoet te
komen.
De ontwikkeling der republikeinsche beweging werkte
natuurlijk diep in op de Britsche regeering te Dublin.
Zij pleegt het altijd z456 voor te stellen, of haar moorddadig dwangregiem het afgedwongen gevolg was van de
even moorddadige erupties der Republikeinen. Niets is
minder waar. Laat ik even de Algemeene Verkiezing,
de samenkomst van Dail Eireann als scheidingspunt
houden. DaarvOOr, zeide ik, hield Sinn Fein zich volkomen vreedzaam bezig met de uitbreiding van zijn organisatie, met propaganda en verkiezingscampagnes, met
adjustments, if any, as may in future become necessary by reason of
changes in present racial conditions and aspirations or present social
and political relationships pursuant to the principle of self-determination, and also such territorial readjustments as may in the judgment
of three fourths of the delegates be demanded by the welfare and manifest interests of the peoples concerned, may be effected if agreeable
to those peoples ; and that territorial changes may in equity involve
material compensation. The contracting powers accept without reservation the principle that the peace of the world is superior in importance to every question of political jurisdiction or boundary.
Artikel 10, zooals de Engelschen het gemaakt hebben : High contracting parties undertake to respect and preserve as against external
aggression, the territorial integrity and existing political independence
of all States, members of the League. In case of such aggression or of
any threat or danger of such aggression, the Executive shall advise
the means by which the obligation shall be fulfilled. (Young Ireland,
25 September 1920).
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pogingen om o. a. voor de voedselvoorziening nuttig
werkzaam te zijn. Het succes kon niet ontkend worden
en was voor Westminster en Dublin Castle beiden onverdragelijk. Zij begrepen zeer goed de groote gevaren
verbonden aan juist die vreedzame ondermijning van
het gezag, die de Republikeinen later nog zooveel consequenter en breeder zouden nastreven. Hun antwoord
was : een onafgebroken reeks van aanvallen op de vrijheid der Iersche burgers ; de ontdekking van een niet
bestaande samenzwering, waarvoor zij nimmer in staat
waren de beloofde bewijzen aan te brengen — een poging
om dat op een gunstig oogenblik te doen mislukte eenige
tijd geleden op jammerlijke wijze maar die hun een
grond bezorgde om een groot aantal leiders voor een
tijd achter slot en grendel te zetten ; een conscriptiewet,
die zij niet durfden toepassen, maar die hen ten bate
van Engeland op de slagvelden van Frankrijk van een goed
deel der strijdbare jongelingschap bevrijd zou hebben.
Wat de eerstgenoemde reeks aanvallen op de vrijheid
der burgers betreft, ik vermeld hier de zeer belangrijke
vraag van den eerlijken Tory, Lord Henry CavendishBentinck, die, ruim een half jaar geleden gesteld, nooit
beantwoord is en door de Engelsche regeering zonder
zelfbeschuldiging ook niet behoorlijk beantwoord worden
kan : hoe de minister, wanneer hij op de Ieren zelf de
verantwoordelijkheid voor Engelands dwangbewind legt,
verklaren kan, dat in de jaren 1917-1918 1456 arrestaties, 1244 vonnissen wegens politieke vergrijpen (12
Ieren werden doodgeschoten, gebayonetteerd of stierven
in de gevangenis), 115 deportaties zonder gerechtelijke
instructie of beschuldiging, 99 verstrooiingen van uit
ongewapende mannen en vrouwen bestaande vergaderingen, 32 voor een groot deel der bevolking zeer nadeelige
verboden van jaar- en andere markten, 12 schorsingen
van Iersche dagbladen vermeld waren, terwijl gedurende
die twee jaren slechts een politieagent, niet als slachtoffer van republikeinsche „moord", maar ten gevolge
van zijn bij een opstoot opgeloopen verwondingen het
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leven verloren had? Deze cijfers zijn welsprekend, wanneer
men zich achter hen de feiten, die zij weergeven en samentellen, de onafgebroken benadeelingen, prikkelingen,
provoceeringen, die het yolk te verduren had, voor
de geest stelt. Maar het is mij voor mijn betoog alleen
om de gevolgtrekkingen te doen. Terwiji ik dit schrijf,
verschijnt het rapport van de Amerikaansche Commissie
tot onderzoek der toestanden in Ierland. Een commissie
van meer dan 150 voor een groot deel Protestantsche
leden bestaande uit senatoren, gouverneurs van staten,
burgemeesters, professoren, hoofdredacteurs, bisschoppen.
1k kom op dit verslag later terug. Ik geef hier uitsluitend
deze conclusie over het cijfer, dat de verliezen der Britsche
strijdmacht een tijd geleden bereikt hadden : „These
figures would seem to us to indicate a spirit of restraint
in the Irish people". De lezer bedenke, dat deze conclusie
voor de laatste maanden, winter en voorjaar 1921 geldt.
Hoe groot de „spirit of restraint" in 1917-1918 geweest
is, make hij na vergelijking uit de boven geciteerde
cijfers van Lord Henry Cavendish - Bentinck op.
Na de Algemeene Verkiezing veranderde de toestand.
Van het oogenblik af, dat Ierland een eigen vertegenwoordiging had, began eerst recht de strijd tusschen
een Engelsch gezag, dat zich zelf ondermijnd voelde
worden, en een Iersch gezag, dat het Engelsche trachtte
te verdringen en daarmede meer succes had, naarmate
zijn eigen organisatie sterker en vollediger werd. Het
verloop der vredesconferentie, dat alle hoop op de Volkenbond vernietigde, was een te feller werkende prikkel,
om de Iersch-Iersche politiek tegen de Engelsch-Iersche
door te zetten "en zoo scherp mogelijke vormen te geven.
Aan de andere kant was de uitslag der verkiezingen voor
de Engelsche regeering een ernstige waarschuwing. Al
de maatregelen, waartoe het bij machte was, had Dublin
Castle tegen een Sinn Feinsch succes genomen. Zij kon
uit het verloop der vredesconferentie de les trekken, dat
zij, zoo zij er in slaagde de Amerikaansche publieke
opinie door een wet, die Ierland een schijn van zelf-
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beschikking zou geven, te verzoenen, geen buitenlandsche
inmenging te duchten had. Dat zij, in de vreedzame
ondermijning van het Britsch gezag een veel grooter
gevaar moest zien dan in welke gewapende rebellie ook,
heb ik al betosogd. Ook op die grond moest het haar nuttig
voorkomen de strijd naar een gansch ander terrein over
te brengen, waarop de gestie van beide partijen het
zelfde karakter zou dragen, waarop die van de eene partij
kennelijk wettig, die van de andere kennelijk on-wettig zou zijn, en de gewelddadige onderdrukking van vreedzaam lijdelijk verzet of rustige onthouding van medewerking niet langer als een bruut, ongemotiveerd machtsmisbruik veroordeeld kon worden. Gedurende het heele
jaar 1919 was de bedrijvigheid van politie en leger al
bedenkelijk gestegen. Tusschen Januari 1919 en Maart
1920 hadden 22.279 huiszoekingen, 2332 politieke arrestaties, 151 deportaties, 429 verboden van vergaderingen
en schorsingen van dagbladen plaats. In de herfst van
1919 echter ging Dublin Castle tot een stap over, die
voor de ontwikkeling der gebeurtenissen de ingrijpendste
gevolgen met zich bracht. In Juli van dat zelfde jaar
had Carson, gewezen minister en lid van de Privy Council,
opnieuw met rebellie gedreigd voor het geval het verwachte Home Ruleontwerp niet ten voile met de wenschen
van Ulster overeenstemde. Ook nu zag de regeering geen
aanleiding om tegen hem op te treden. Maar in ZuidIerland verldaarde zij een paar maanden later Dail
Eireann, Sinn Fein, de Gaelic League en andere Iersche
instellingen onwettig en dreef daarmede de republikeinsche beweging onder de grond.
„Not until the United Irish Society had been suppressed and declared illegal," schreef Griffith in 1904 over
de opstand van 1798, „did the bulk of its supporters
begin to dream of armed revolt." Zoo ging het ook nu.
Van omstreeks eind 1919 begon sporadisch het gewapend
optreden der vrijwilligers, dat aan een, in de eerste
maanden nog zeer beperkt, later als gevolg van de
militaire pressie steeds aangroeiend getal dienaars der
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Engelsche Kroon het leven kostte en, volgens de voorstelling der regeering, de oorzaak van de spontaan begonnen reprisals der politie geworden is. Laten wij het
verloop der werkelijkheid aandachtiger bekijken dan
gemeenlijk, zoo ooit, gedaan wordt. Ik onderscheid in
de ontwikkeling der wederzijdsche gewelddadigheden
drie perioden. De eerste loopt van de onwettigverklaring
der republikeinsche instellingen tot het aannemen van
de Restoration of Order in Ireland Act, begin Augustus
1920, de tweede van het in werking treden dezer wet
tot aan de afkondiging van de staat van beleg in de
Zuidelijke streken van Ierland, begin December 1920,
de derde loopt sinds dien, en zal eerst eindigen, zoodra
Engeland, hetzij er in slaagt het verzet lam te slaan,
hetzij er onder de drang der gebeurtenissen toe overgaat,
zijn gewapende macht uit Ierland terug te trekken.
zal deze drie perioden, zoo kort zulks doenlijk is, karakteriseeren. Men zal duidelijk kunnen waarnemen, dat
niet de Engelsche violentie een gevolg van, een reactie
op de Iersche, en deze een spontane uiting van een opstandige moordenaarsbende is. Men zal veeleer zien,
dat de Iersche gewelddadigheid, na eerst door de
Engelsche pressie en provocatie veroorzaakt te zijn,
daarna bij voortduring door de uitingsvormen van het
Britsch dwangbestuur bepaald gebleven is.
De eerste periode, zeide ik, begint met de onwettigverklaring van Dail Eireann, Sinn Fein, enz. Deze
onwettigverklaring richtte zich, zooals ik uiteenzette,
voornamelijk tegen de vreedzame verdringing van Britsche bestuursvormen, die toen ter tijd het grootst en
moeilijkst te bestrijden gevaar scheen. Welk gevaar
zij voor Engeland ook inderdaad beteekende, bleek
vooral gedurende winter en voorjaar 1920, toen tegen
de verdrukking in de republikeinsche politiek in zekere
streken van Ierland eerst geheel begon door te werken
en de Engelsche pers van de resultaten keer op keer
met verwondering, soms met bewondering gewaagde.
De bedoeling van het militaire en politieele optreden
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der Engelsche wapenen vloeit uit dit succes lijnrecht
voort. Het was de systematische vervolging van de
leiders der republikeinen, van de vrijwilligers in het
bijzonder, de opsporing van republikeinsche terechtzittingen, de arrestatie van ieder, die bij republikeinsche
werkzaamheden betrokken was, de volledige destructie
van de beginnende Iersche staat, die Dail Eireann onder
de Britsche trachtte op to bouwen. Een tweeledig resultaat was onvermijdelijk. Spionnen en aanbrengers overstroomden het land en maakten de veiligheid van een
groot deel der Republikeinen nog onzekerder dan zij
door de rechtstreeksche achtervolging al was. Laten
wij gereedelijk toegeven, dat een aantal politieagenten
in die dagen als altijd en overal door bewuste wraakoefening of onbeheerschte drift het leven verloren kunnen
hebben. Dat gedurende het tijdsverloop, waarover ik
spreek, de offers aan de kant der overheid sporadisch,
overal verspreid, zonder eenig zichtbaar systeem voorkwamen, bewijst, dat zij slechts de gevolgen van onmiddellijke reacties op de feitelijke toestand waren. Over het
algemeen k n men aannemen, dat, als zoodanig erkend
en veroordeeld, of betrapt — vergissingen zullen wel
niet altijd vermeden zijn — in die maanden voornamelijk
spionnen en verraders vielen. Dit doodschieten van een
politieagent hier, een ander daar, soms met korte, soms
met lange tusschenpoozen, draagt, als omstreeks de
zelfde tijd het verbranden van honderden politiebarakken
over het heele land, klaarblijkelijk een uitsluitend defensief karakter.
Het andere resultaat was dit : Niet alleen de republikeinsche leiders en vrijwilligers werden door het optreden
der politic meer en meer opgejaagd en geisoleerd, een
dergelijk isolement was ook het lot der Iersche poiitie,
die Dublin Castle steeds meer aan Naar eigenlijke functie
onttrok en van het yolk, waarvan zij aanvankelijk deel
uitmaakte, vervreemdde. En niet alleen werkte dat isolement langzaam maar zeker demoraliseerend, maar het
had tevens het gevoig, dat een groot aantal politie-
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agenten zelf, die de opdrachten der regeering met
tegenzin ten uitvoer legden, ontslag namen en de noodzaak van versterking hunner gelederen ontstaan deden.
Met Sir Hamar Greenwood, den nieuwen minister voor
Ierland, Sir Nevil Macready, den nieuwen opperbevelhebber der troepen, generaal Tudor, den nieuwen adviseur
en het werkelijk hoofd van de politiemacht, begon voor
deze in April een nieuw regiem. Eerst trachtte men haar
met Engelsche ex-soldaten aan te vullen. Kort daarop
besloot men tot het oprichten van een geheel nieuw corps
Engelsch? hulppolitie. Zoodat sinds het voorjaar van
1920 vier verschillende groepen de bescherming van
„orde en wet" tot Oak hebben : 1. het bezettingsleger,
2. de Royal Irish Constabulory, 3. de eigenlijk tot haar
behoorende ex-soldaten, die om hun kleeding — niemand
wilde hun uniformen leveren, zoodat zij in khaki gekleed
bleven, maar ter onderscheiding van de soldaten een
soort zwarte muts te dragen kregen Black and Tans
genoemd werden, 4. het uit gedemobiliseerde ex-officieren
bestaande hulppolitiekorps, dat in de volksmond met de
onder 3 genoemden de naam van Black and Tans pleegt
te deelen. In deze vierledige „legerordening", wier aantal op het oogenblik wel niet ver van de 100.000 man
verwijderd zal zijn, bezaten Engeland en Dublin Castle
tegen de tweede helft van 1920 de gewapende macht,
waarmede zij de Iersche vrijheidsbeweging dachten te
kunnen smoren. Zoo georganiseerd, ontbrak haar nog
slechts de dubbele bevoegdheid, om die gewapende macht
precies zoo te gebruiken als zij zelf verkiezen mocht, en
om uit haar officieren de rechtsmacht te vormen, die
de wandaden der Ieren, bij gelegenheid ook haar eigen
wandaden, berechten zouden.
Met het scheppen van deze verstrekkende bevoegdheden begint de Lucede periode. De publicatie, gedurende
een aantal maanden, van telkens een nieuw attentaat
op de politie als de misdaad van een verachtelijke moordenaarsbende, waarvan ook het Iersche yolk in zijn geheel
het slachtofTer heette, was de voorbereiding geweest. Dat
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de beschikbare onderdrukkingsmiddelen onvoldoende
waren, bleek iedere dag opnieuw, want rechtspraak bestond, door de weigering der bevolking om aangiften
te doen, getuigenissen af te leggen, deel van de jury uit
te maken, in sommige deelen des lands niet of nauwlijks
meer. Tegen Augustus was het Britsche publiek zoo lang
bewerkt, dat de regeering haar Restoration of Order in
Ireland Act in een paar dagen door de beide Huizen kon
heenjagen. Deze wet had het oogmerk om aan Engeland
het formeele recht op iedere willekeur te geven, d. w. z.
het Iersche yolk rechteloos te maken. Zij is de consequente
doortrekking van het beginsel, dat waar het Ierland
betreft, het schandelijkst onrecht recht wordt, wanneer
het door de serviele meerderheid van een vreemd Parkment tot „wet" verheven is. Zij gaf het aanzijn aan
bepalingen, die van de kostbaarste rechtsbeginselen
de snijdende negatie zijn. Zij trachtte het eene deel des
yolks, ouders, echtgenooten, tot verraders van het andere
deel, zijn verdedigers en bevrijders, kinderen en mannen,
te terroriseeren, want zij verklaarde dat andere deel
vogelvrij. En als vogelvrij verdedigde het zich. Van dorp
tot stad, van huis tot boerderij gejaagd, wetend dat
de guile huip den gastheer gevangenisstraf, zoo niet
erger kon kosten, wetend eveneens, dat hun achtervolgers
hun rechters zijn zouden, hadden zij zich op hun vlucht
te verweren, te beschermen tegen aanvallen, tegen arrestaties zoo mogelijk, tegen spionnen en verraders ook
en in de eerste plaats. De organisatie bleef behouden
en door haar konden soms executies geschieden, die
on danks alles van het bestaan eener krachtige centrale
leiding blijk gaven. Ik vermeld de moordenaars van den
Corkschen burgemeester, MacCurtain. Volgens een Engelsch blad werd de compagnie, die men in Ierland als
de schuldige aanwees, over het heele land verstrooid en
is desondanks niet een van haar leden nog in leven ; de
dood van Annan Bell, een der beruchtste meesters van
Dublin Castle, voor de buitenwereld een eerzaam burger
op weg naar de arbeid, wiens dood bij klaarlichte dag
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op een voile tram als een straf beschouwd werd voor alles,
wat deze man tegen Ierland gedaan had ; het doodschieten op Zondagmorgen van een aantal officieren
to Dublin, dat des middags door de officieele aanslag
op een besloten voetbalveld beantwoord werd : een der
groote Engelsche bladen sprak nog onlangs over de
slachtoffers als officieren van „the Secret Service".
Geen combinatie van gebeurtenissen verwekte allerwegen zooveel beroering als de laatste en het ongevraagd
verslag van rechter MacDonald Bodkin over zijn jongste
zitting aan Greenwood moest verschijnen, alvorens het
tot die Engelschen, aan wie het verslag niet onthouden
werd, doordrong, dat geweiddaden als zij tegen deze
officieren bedreven zagen, onder overeenkomstige omstandigheden door vele soortgelijke van de kant der
overheidsdienaars uit heel wat minder verdedigbare
motieven voorafgegaan waren.
Want ondertusschen had de hulppolitie een begin
gemaakt met de reprisals, die in het oordeel der wereld
het eigenlijke kenmerk van het Britsche bewind over
Ierland geworden zijn. Niets is begrijpelijker dan dat
juist de hulppolitie de reprisals inluidde. Zij waren gem
Ieren, maar Engelschen. Zij waren in het laatste stadium
van den oorlog aan dingen gewoon geraakt, die aan
zoovelen het besef van verhoudingen, het innerlijk evenwicht ontnomen hebben. Een deel hunner had een periode
van werkeloosheid doorgemaakt. Zij voelden zich tusschen
de Ieren van het begin of aan gasoleerd, vijanden in
een bezet gebied. De Restoration of Order Act verklaarde
een deel der bevolking vogelvrij, bedreigde het andere
voor de geringste vergrijpen, vergissingen en zelfs onschuldigheden met zware straffen, en onderwierp de slachtoffers aan de rechtspraak van hun eigen officieren. Door
vroegere executies leefden zij onder de vrees, dat zij ieder
uur des daags met den dood bedreigd waren. Al deze
dingen tezamen moesten haast noodzakelijk tot die eerste
daden van weerwraak leiden, die toen zij niet alleen
niet gestraft, maar in Engeland zelf door ministers,
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met behulp van de gemakkelijkst te ontmaskeren waarheidsverkrachtingen verheeld, of, zoo dat onmogelijk
was, vergoelijkt werden, sinds dan door de meest weerzinwekkende wandaden gevolgd zijn. Moord, mishandeling, plundering, brandstichting, veelal onder de invloed
van dronkenschap — de kroegen pleegden het beginpunt van een reprisal te zijn bedreven, kenmerken
gedurende de tweede periode het optreden der Britsche
politiemacht. Vele dorpen, steden, fabrieken, boerderijen, een groot aantal menschenlevens, die buiten de
politieke actie stonden, zijn van deze anarchie de dupen
moeten worden, vooraleer de publieke conscientie
in Engeland voldoende wakker geschud was, om de
regeering voor de gevolgen bevreesd te maken en op
middelen te zinnen, die haar in staat zouden stellen haar
werk, dat op de weg naar het succes heette te zijn, nog
een tijdlang voort te zetten. De over weken en weken
voortsleepende hongerdood van Terence MacSwiney, den
opvolger van Mac Curtain als burgemeester van Cork,
die Ierland als een zijner sterkste geesten zal eeren,
maakte in het trage bewustzijn der Britten het besef
wakker, dat in deze Iersche moordenaars een vlam
van geloof en heldenmoed brandde, welker bestaan zij
nimmer vermoed hadden. Onofficieele onderhandelingen
over verzoeningsmogelijkheden werden geopend en voortgezet ; tot de kans, dat zij slagen zouden, grooter werd,
en Dublin Castle (door de regeering ter zake van deze
arrestatie nimmer gedesavoueerd) er toe overging Arthur
Griffith en Eoin Mac Neill, vice-president en minister
der Republiek, gevangen te zetten en zoo door dit antwoord opnieuw de hoop op vrede afsneed. Maar erkend
mocht die afsnijding natuurlijk niet worden. Het kabinet
begreep, dat het officieel de kans op verzoening moest
laten leven. Vandaar zijn toezegging aan de leden van
Dail Eireann, dat zij, op eenigen na, vrijelijk konden
samenkomen, om hunnerzijds het verzoeningsvraagstuk te kunnen bestudeeren. Hij koppelde die toezegging
echter in de zelfde rede aan een mededeeling, dat de
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regeering voor het Zuidelijk deel van Ierland tot de staat
van beleg besloten had en alle Ieren verplicht zouden
zijn hun wapenen voor een bepaalde dag in te leveren.
Begin December 1920 nam de staat van beleg een aany ang. In November reeds had Lloyd George verklaard,
dat hij „murder by the throat" had. Terwiji ik dit schrijf
is het oogenblik, waarop dit het geval zal zijn, niet
dichterbij dan toen.
De derde periode verkrijgt haar eigen bijzondere kleur :
1°. door de staat van beleg, het verbod van wapenen,
de officialiseering van reprisals, het gebruik van gijzelaars
op de gepantserde motorwagens, de executies wegens
bezit of dragen van wapenen ; 2°. door de reactie daarop
van het Iersche Republikeinsche Leger, welks vrijwilligers door de pressie gedwongen werden in grootere
groepen dan ooit te voren op te treden en dientengevolge
tegenover een zoo volledig toegeruste troepenmacht als
de Engelsche, zelfs als zij in een hunner ondernemingen
slagen, vaak hoogere verliezen tellen dan hun vijanden. Zij, deze derde periode, dringt aan de Iersche
wapenactie steeds meer het karakter van een guerilla
op. Zij openbaart aan het Engelsch bewind het harde,
ongenereuze, meedoogenlooze karakter van dat militaire
dwangregiem, dat in de geschiedenis al zoo vaak als
onintelligent, onmachtig en gevaarlijk ontmaskerd is 1).
1) Ik geef hier de conclusies , van de American Commission on
Conditions in Ireland, waarop ik beloofde terug te komen
1. The Imperial British Government has created and introduced
into Ireland a force of at least 78.000 men, many of them youthful and
inexperienced and some of them convicts, and has incited that force to
unbridled violence.
2. The Imperial British forces in Ireland have indiscriminately
killed innocent men, women, and children have discriminately assassinated persons suspected of being Republicans have tortured and
shot prisoners while in custody, adopting the subterfuges of „refusal
to halt" and „attempting to escape", and have attributed to alleged
Sinn Fein extremists the British assassination of prominent Irish
Republicans.
3. House-burning and wanton destruction of villages and cities
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Zij doet ons aan beide zijden de definitieve vormen van
aanval en verzet zien, die dit deel van mijn studie tot
het juiste punt maken voor een onderzoek naar de
vraag, wat, met betrekking tot de moreele kant hunner
gestie, over beide partijen ten slotte ons oordeel zal
moeten zijn.
In de eerste plaats dus de Ieren. Het probleem, dat
zich aan den beoordeelaar opdringt is dit : tasten sommige
strijdmiddelen der Republikeinen het ideale karakter
van hun beweging niet aan ? Het voorafgaand betoog
had ten doel om op zuiver feitelijk gebied aan to toonen,
hoe weinig de Ieren zelf de keuze van hun strijdmiddelen
by Imperial British forces under Imperial British officers have been
countenanced, and ordered by officials of the British Government ;
and elaborate provision by gasoline sprays and bombs has been made
in a number of instances for systematic incendiarism as part of a
plan of terrorism.
4. A campaign for the destruction of the means of existence of
the Irish people has been conducted by the burning of factories, creameries, crops, and farm implements and the shooting of farm animals.
This campaign is carried on regardless of the political view of their
owners, and results in widespread and acute suffering among women
and children.
5. Acting under a series of proclamations issued by the competent
military authorities of the Imperial British forces, hostages are carried
by forces exposed to the fire of the Republican army ; fines are levied
upon towns and villages as punishment for alleged offences of individuals:
private property is destroyed in reprisals for acts with which the owners
have no connections ; and the civilian population is subjected to an
inquisition upon the theory that individuals are in possession of information valuable to the military forces of Great Britain. These acts
of the Imperial British forces are contrary to the laws of peace or war
among modern civilised nations.
6. This „terror" has failed to reestablish Imperial British civil
government in Ireland. Throughout the greater part of Ireland British
courts have ceased to function ; local, county, and city governments
refuse to recognise British authority ; and British civil officials fulfil
no function of service to the Irish people.
7. In spite of the British „terror" the majority of the Irish people
having sanctioned by ballot the Irish Republic, give their allegiance to
it, pay taxes to it, and respect the decisions of its coats and of its
civil officials.
O. E. XX I 5
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in hun hand hadden. Maar ik wil dit nu terzijde laten. Er
is een moreele kwestie, waarop maar een rechtvaardig
antwoord bestaat. 1k zelf heb in den aanvang van „moordcampagne" gesproken, alsof het vast stond, dat er werkelijk een, zij 't verklaarbare, moordcampagne plaats had.
Z66 sterk is de invloed der omgeving zelfs bij de overtuigden en goed-willenden, wanneer de gebeurtenissen
nog te jong zijn en te ver af geschieden, om ons met
hun naakte feitelijkheid hun ondergrond en hun achtergrond tegelijk te doen zien. Nu de pressie der Engelsche
troepen de Republikeinen tot collectiever actie gedwongen heeft, begint zelfs de meerderheid van het
Engelsche yolk te beseffen, wat zijn minderheid al spoedig
geweten heeft, dat in Ierland niet maar een bende „zwaar
betaalde" moordenaars aan het werk is, maar dat een
dapper leger, door een volhardende bevolking gesteund,
onder de drukkendste omstandigheden, tegen de sterkste
overmacht, met onverbiddelijke vervolging slechts van
alles wat spionnage of verraad is, de vrijheidsoorlog
volhoudt op de eenige wijze, waarop het die tegen een
met alle moderne oorlogsmiddelen toegeruste vijand
volhouden kan. Doch de grondslag van der menschen
wapenbedrijven in geisoleerde gevallen als tij dens de
eerste periode der Iersche wapenactie voorvielen te
begrijpen, is moeilijk genoeg, moeilijk vooral, waar in
de maatschappij het instinctief geloof in het recht van
historische heerschappijen en de sanctie van succes en
materieele overmacht zoo sterk is, als het altijd weer
blijkt te zijn. Het is een ding te weten, dat de republikeinsche regeering zoo goed als de Engelsche het recht
heeft zich als wettige regeering van een natie te beschouwen en, eenmaal in oorlog, alle noodzakelijke
middelen toe te passen, het is een ander ding, om in elk
bijzonder geval uit die wetenschap de criteria voor
ons oordeel af te leiden. Als de rook der partijdige voorlichting optrekt en wij in het klare daglicht der bezinning
de feiten zelf kunnen waarnemen, als wij het hart, de
geest, de motieven der partijen zien openliggen, voelen
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wij, dat een ander oordeel zich in ons voorbereidt. Van
het oogenblik af, waarop een natie als de Iersche zich zelf
als onafhankelijk beschouwt, de erkenning van haar
onafhankelijkheid moet bevechten, en daartoe haar
organen geschapen heeft, bezit het voor zich zelf het
recht, alle erkende middelen van oorlogsvoering tegen
haar vijand in gebruik te nemen. Zij heeft dus voor alles
het recht om zich, na de zelfde soort van berechting als
die welke de tegenpartij beoefent, door executie tegen
spionnen en overloopers te beveiligen. Ik zeg niet dat
eenige executie een ideaal van menschelijkheid is. Het
is precies het tegendeel. Ik ontken niet, dat vergissingen
onvermijdelijk zijn en het gebrek aan publieke controle
een groot gevaar is. Niet vergetend, dat Ierland in ieder
opzicht door Engeland tot zijn strijdmiddelen gedwongen
is, besef ik daarnaast, dat het in den beoordeelaar en in
de andere partij een moreele zwakheid is, van Ierland
te eischen, dat het tegenover een land, welks missionnairs
zoo vaak militair-economische voorposten waren, en
welks hoogste juridische functionaris, de Lord Chancellor, naar aanleiding van de Iersche strijd de Christelijke voorschriften onlangs voor de reeele wereld onbruikbaar noemde, dat het, zeg ik, tegenover dat land ter
wille van partij dig toegepaste en dus geschonden beginselen zich zelf zal slachtofferen door juist die maatregelen achterwege te laten, die men het wel zou toe
staan, wanneer het bezat, wat zijn tegenpartij het met
dezelfde maatregelen onrechtmatig tracht te blijven
onthouden. Wij hebben er voor onze beoordeeling mee
te maken, hoe Ierland zich zelf beschouwt, en of het
daarvoor een redelijke en zedelijke grond heeft. Geen
ander land, de Nederlanden niet, de Italiaansche bevrijders niet, hebben zich door de waanoordeelen over
en binnen de grenzen laten weerhouden om alles te doen
wat hun noodig docht. En waar, ten slotte, zijn Ierlands Geuzen, is Terlands Sonoy ?
Geen weldenkend man zal op de Iersche leiders een
blaam werpen, omdat zij zich met de wapenen tegen
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de meest violente usurpatie verzetten, die het eene cultuurvolk over het andere kan uitoefenen, en de middelen
gebruikt hebben, die per saldo de eenige waren, die hun
tegenpartij hun overliet. Wat de beschuldigingen der
Engelsche regeering betreft : niet alleen heeft zij zelve
de gewelddadigheid van haar tegenpartij vele malen
overtroffen, maar bovendien mist zij de motieven, waardoor deze geleid wordt. Van haar is het slechts een bijzonder antipathieke soort van „cant", om eerst een
organisatie onwettig te verkiaren en vervolgens op die
zelfde onwettig verklaarde organisatie de moreele verantwoordelijkheid voor de gevolgen der onwettigverklaring te leggen. Deze laatste overweging geeft de
oorzaak aan voor de individueele, nuttelooze en verwarrende gewelddadigheid van sommige Iersche extremisten of gedesequilibreerden, en tegelijk de reden,
waarom de leiders steeds geweigerd hebben, zich over
iedere gewelddadigheid, welke ook, veroordeelend uit
te laten. Ik citeer de volgende zinsneden van Arthur
Griffith uit het Young Ireland-nummer van 27 November 1920, onmiddellijk var zijn arrestatie „For months
past England has burned and wrecked towns and villages
in Ireland, shot down Irish people indiscriminately, and
even assassinated Irish prisoners and political opponents.
Yesterday she repeated Amritsar at Jones's Road in
Dublin, and a new horror was revealed when the body
of Father Griffin was found pierced with the bullets
of her agents. Such is Englands reply, not to outrage
and crime, as she falsely alleges, but to the peaceful
endorsement of the principle of self-determination by
the Irish electorate. Until she proclaimed and prescribed
the Irish national, cultural, and political associations,
and Dail Eireann — the assembly of the duly-elected
representatives of Ireland — the people, despite gross
provocation and outrage, refrained, under the counsel
of their elected leaders, from reprisals and even from
self-defence, — suffering in the faith that not those
who can inflict most, but those who can endure most,
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will ultimately prevail. — England bans the elected
representatives of Ireland, and at the same time, seeks
before the world to invest them with a responsibility
for any reactions against her own crimes in Ireland. The
responsibility is wholly Englands. When the representatives of the Irish people are no longer hindered by
her armed forces from freely assembling and conferring,
they can and will assume responsibility, so far as the
Irish people are concerned, for the maintenance of peace
and order".
In de tweede plaats de Engelsche regeering. Tot het
begin der reprisals was haar politiek duidelijk. Na de
afkondiging van de staat van beleg in het Zuiden eveneens : zij maakte de reprisals een officieel erkend systeem. In de eerste en derde phase bezat haar politieke en
zekere mate van uiterlijke eerlijkheid, die door de oneerlijkheid van sommige ministers op detailpunten niet
aangetast werd. Bet was de tweede phase, die de toeschouwers van alle landen in staat stelde, tot op de
bodem van de Engelsche regeeringsmentaliteit te zien.
Deze trachtte de omvang en de beteekenis der reprisals
zoo veel mogelijk te verkleinen, zij verdedigde en verheelde de jammerlijkste uitspattingen als zeer begrijpelijke reacties der mensch elijke natuur, zij onthield zich
zorgvuldig van iedere poging, om hen te onderdrukken,
besprak hen veeleer op een wijze, die voor de Black
and Tans alleen als een aansporing tot voortzetting
van hun bedrijf kon gelden. Dat zij inderdaad de eerste
reprisal-daad zelf had laten beginnen, een plan beraamd
had, om op deze wijze het Iersche yolk tot opgeven van
de strijd te brengen, behoeft men, al staat het egendeel
niet vast, niet eens aan te nemen. Het is mogelijk, dat
zij, gedeeltelijk tenminste, in het eerst een oogenblik
voor deze consequenties van haar dwangpolitiek is geschrokken. Zeker is, dat zij bij het demoraliseerende
bedrijf der Black and Tans berust, dat zij het later onverholen, zij het nooit ruiterlijk erkend, gesteund heeft.
Op 1 November schreef de Times : „the policy of repri-
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sals is now generally admitted in ministerial circles to
have been conceived and sanctioned in advance by, an
influential section of the Cabinet". Wij kennen de aard
der transacties, waarop de derde Coalitie berust. Is het
waar, wat de Times schreef, dan begrijpt ieder lezer,
hoe het oordeel moet luiden over een regeering, die haar
tegenpartij slechts wist te schenden door haar eigen
knechten tot misdadigers te demoraliseeren en de gevolgen daarna vergoelijkte als de begrijpelijke reactie
der beleedigde menschelijke natuur. Er is meer. „One
of the methods taken to hearten the Force was to issue
the Weekly Summary", zei Greenwood in het Lagerhuis.
Dit Weekly Summary is de door Dublin Castle betaalde
publicatie, waarin de politie systematisch tot reprisals
werd aangespoord. In een noot geef ik een kleine bloemlezing uit de meer virulente passages. Deze heele uitgave ademt dezelfde geest als de vervalsching der Russische Pravda in de Londensche bureaux van een regeering, die ondertusschen aan de Sovjetregeering met de
meeste nadruk de eisch tot staking van alle Bolsjewistische propaganda in het Britsche Rijk stelde ; als de
vervalsching, kort geleden, van het Irish Bulletin, het
officieele journaal. der Republikeinen, op welks installatie
eindelijk na lang zoeken de hand gelegd was 1).
1) Sir Hamar Greenwood : (House of Commons, 24 November 1920)
I do intend to continue this „Summary". „I am convinced it serves
a useful purpose to sorely tried forces".
Gelijk men zien zal, bereikt het Weekly Summary zijn doel, niet
door eigen meeningen uit te spreken, maar door van overal (zoo gaf
het in numero 12 zelfs een proclamatie van een der bloeddorstigste
Zuidelijke generaals uit de Amerikaansche Burgeroorlog, waarin deze
de bevolking van Kentucky mededeelde, dat hij, als een zijner volgelingen in die Staat zijn leven verloor, bankiers en andere burgers door
elkaar zou laten arresteeren en zonder vorm van proces doodschieten)
citaten te halen, die volgens den samensteller voor de politie een hartversterking kunnen zijn. Ik laat hier eenige van die citaten en uittreksels uit verschillende nummers volgen :
The last man to complain would be the Sinn Feiner. He is a rebel,
a criminal, an assassin. He glories in his crime. He is out to destroy
the British Empire. He cannot complain if sometimes he is paid back
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De Engelsche pers is steeds ijverig geweest in het
vermelden van iedere „moord" op Britsche politie of
militairen. De heer Denys Henry, Attorney-General for
Ireland, deelde op 7 April van dit jaar in het Lagerhuis
mede, dat tusschen 30 April en 31 December 1920 201,
in de eerste drie maanden van 1921 130 man aan de
kant der overheid om het leven kwamen. Dat volgens
het Irish Bulletin, een gedocumenteerde publicatie van
zeer hooge standaard, voor de juistheid van welks cijfers
ik een treffend getuigenis van de Manchester Guardian
heb voor mij liggen 2), in 1920 behalve hen, die in handin the same coin. These are legitimate and defensible acts of retaliation.
(Lord Curzon, minister van buitenlandsche zaken van het Britsche
Rijk, ex-Onderkoning van Indie).
Reprisals may be right or wrong in themselves . . . . For our part
we say quite plainly that we hope they will go on until their purpose
has been accomplished. (De London *Globe).
It is not the shooting of Sinn-Feiners who refuse to surrender after
being caught red-handed that has drawn indignant protests from ali
sorts and conditions of men. That might go on week in week out without making the strongest English supporter of Home Rule say anything more sympathetic to the luckless fugitives than „serve them
right" (Western Daily Mercury).
War let it be. The trouble will be soonest over that way and we should
at least get rid of all the nauseous rubbish that is talked about reprisals. Why should there not be reprisals ? (Winning Post).
Bovenstaande voorbeelden uit tientallen geven tegelijk een merkwaardig inzicht in de intellectueele en moreele standaard van cI2
regeering en haar aanhangers, van Lord Curzon tot de Winning Post.
Ten slotte deze bekendmaking, die aan de verwoesting van Cork
voorafging en door het Weekly Summary aan het hoofd een kolom
geplaatst werd : NOT ICE. If G. Horgan is not returned by 4 o'clock
on to-day (Friday), 10 December, rebels of Cork, beware, as one man
and one shop shall disappear for each hour after the given time. B's.
and T's.
Na deze lectuur herleze men de verklaring van Hamar Greenwood,
waarmede ik mijn noot opende.
2) De zaak der Ieren behoeft geen middelen als het Weekly Summary
van Dublin Castle. Bestendige lectuur van het Irish Bulletin geeft
mij het recht met respect over het hooge peil van dit republikeinsch
journaal to spreken. De passage van de Manchester Guardian laat ik
hier volgen : „This claim is supported in the Irish Bulletin by a corn-
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gemeen of gevecht omkwamen, d. w. z. behalve die verliezen, die tegenover de door Henry genoemde staan,
203 Iersche mannen, vrouwen en kinderen door troepen
en politie gedood 1), dat tusschen 1 Januari en 31
Maart 1921 niet minder dan 322 Ieren, de Ieren zeggen :
vermoord, 2300 huizen geheel of gedeeltelijk verwoest.
zijn, is een feit dat slechts weinigen ter oore komt. Steden
en dorpen zijn verbrand en geplunderd. Zijn deze reprisals
alleen reprisals, systeemlooze spontane reacties op de
hinderlaagactie der Republikeinen, die op dezelfde gronden hun hinderlagen als anderen het versteken van
soldaten in tanks en gepantserde wagens verdedigen ?
Ruim 40 coOperatieve zuivelfabrieken, de resultaten
van Sir Horace Plunketts Irish Agricultural Organisation
Society, zijn verwoest. Raden wij bier niet het opzet
om in een destructie een zoo groot mogelijk aantal Ieren
to treffen ? Het centrum van Cork is afgebrand. Lloyd.
George's Mad, de Daily Chronicle, publiceerde een vervalschte kaart der verwoestingen het rapport van
parative statement of the Crown casualties in various periods before
and since the passing of the Restoration of Order Act last August.
The figures are issued, of course, by Sinn Fein as propaganda, but they
agree almost in every case with the official returns issued from time
to time by the Government, and when there is a difference in the figures
the official one is proved to be incorrect by reference to contemporary
and indisputed reports so that all the figures here quoted may be
taken as correct." (Dit citaat is een commentaar van de Guardian op
een met cijfers en bewijzen toegelicht verweer van het Bulletin tegen
den vader van het Weekly Summary, die het in het Lagerhuis een
besmette bron genoemd had).
1) Het Irish Bulletin vermeldt over 1920 in het geheel : 48.474
huiszoekingen, 7287 arrestaties (met veroordeelingen tot ca. 1300
jaar), 1184 aanvallen op ongewapende burgers (203 mannen, vrouwen
en kinderen, waarvan 36 gevangenen gedood), 185 gevallen van ranseling en pijniging, 903 gevallen van sabotage, varieerende van veeverminkingen tot verwoesting van dorpen en steden (2.016 huizen
zijn geheel of gedeeltelijk verwoest, na het inwerking treden van de
Restoration of Order Act alleen is de oogst van 299 boerderijen
verbrand),, 4500 gevallen van plundering. Alles bij elkaar vermeldde
de nief-republikeinsche pers over 1920 67.853 „acts of aggression,
outrage and terrorism".
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generaal Strickland, klaarblijkelijk voor de politie ongunstig, is en wordt achtergehouden : Maar de schadeloosstellingen blijven achterwege, want een reeds oude wet,
een zeldzaam voortvloeisel van een historisch gegroeide
usurpatie, die van tijd tot tijd ook zich zelf tegen de
nadeelige gevolgen van haar eigen wanbestuur te beschermen had, legt in gevallen als deze de uitbetaling
der schadeloosstelling op de plaatselijke besturen, die
in de meeste gevallen niet in staat zijn hen uit de belastingpenningen der burgers te voldoen. Zelfs niet die
formidabele aanklacht, het schrijven van rechter Bodkin
aan Greenwood, kon bewerken, dat de regeering in de
door den rechter vastgestelde gevallen de verantwoordelijkheid voor de daden van haar dienaren op zich nam 1).
Geen Ier in Zuid Ierland mag wapenen dragen : Maar
om de gewapende Carson-vrijwilligers hun wapenen
te kunnen laten, heeft men in Ulster speciale politiccorpsen gesticht, waarin de rebellen onder genot van
salaris het recht krijgen om de ontwapende Sinn Feiners
en nationalisten van Ulster er onder te houden. Verschillende executies wegens het dragen van wapenen
hebben plaats gehad ; de veroordeelden zijn opgehangen :
Toch bepaalt artikel 1, lid 2, sub a van de Restoration of Order Act, „that any crime when so tried
shall be punishable with the punishment assigned to
the crime by statute or common law". Volgens een zoo
bekend jurist en politicus als Sir John Simon zijn deze
executies onwettig. De meest fundamenteele regels worden door de krijsgraden geschonden : Zij spreken doodvonnissen uit in gevallen, waarin kruisverhoor van een
de belangrijkste getuigen a charge, wiens verklaringen
1) Integendeel. Bij edict van 14 April 1921 ontneemt Sir Nevil
Macready, de opperbevelhebber, aan de Gerechtshoven der onder
staat van beleg levende streken de bevoegdheid om recht te doen
in „matters whatsoever relating to any claims whatsoever in respect
of any damage er injury alleged to have been done by the forces
of the Crown or by any member thereof". De dag voor dit edict
uitgekozen was de laatste voor de aangekondigde staking der Triple
Alliance, een der meest bewogen dagen der kolencrisis.
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van zijn uitlatingen in een vroeger stadium afweken,
geweigerd was, waarin de getuigenissen van een paar
verdachte politiedienaars reden genoeg zijn om de alibiverklaringen van een aantal burgerlijke getuigen te
negeeren. Lloyd George beweerde, dat Engeland niet
tegen het Iersche yolk, maar tegen een moordenaarsbende ageert : Toch zijn de reprisals nu officieel ten
uitvoer gelegd. Generaal Crozier, die als hoofd der
Auxiliaries een twintigtal mannen wegens plundering
ontslaat, ziet zich gedwongen ontslag te nemen, omdat
Tudor, na een bezoek aan Londen, het intrekken van
het ontslag noodzakelijk acht. Over het doodschieten
van een aantal spoorwegmannen te Mallow is het rapport
van een officieel (militair) onderzoek gepubliceerd, dat
een persiflage van eerlijk en ernstig onderzoek is en,
niettegenstaande het de getuigenverklaringen verzwijgt,
de onhoudbaarheid van zijn conclusies in zijn eigen
beknopte formuleeringen draagt. Interventie van den
hoogsten rechter te Dublin in geval van doodvonnis
wegens het dragen van wapenen is onmogelijk, omdat
deze rechter het land in oorlogstoestand beschouwt :
Maar de regeering, die de gevangenen als krijgsgevangenen
niet zou molten executeeren, negeert de uitspraak, die
het Iersche y olk dus onbeschermd laat, en doet de vonnissen tegen alle aandrang in ten uitvoer leggen. En
geen Engelsch minister, geen Greenwood, die nochtans
zoo dikwijls in het Lagerhuis zijn woorden heeft moeten
inslikken, heeft moeten recht draaien, als misleidingen
heeft zien weerleggen, noch Lloyd George, die al de
wijsheden des levens op de tong draagt, als het er om
gaat het duistere doen van zijn kabinet met woorden
te bedekken, vindt ooit een enkele maal de kracht om
tot zelfbezinning te komen en te erkennen, zij, die beter
dan iemand weten en behooren te weten, voor welke
dingen zij en zij alleen verantwoordelijk zijn, dat zij,
wat in het vervolg met hun dwangbewind ook bereikt
mocht worden, tegenover een nobel duldend en krachtig
volhardend y olk op alle punten de nederlaag geleden
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hebben, waarop het smadelijk is een nederlaag te lijden,
op alle punten gewonnen hebben, waarop het eervol is
de verslagene van zijn vijanden te zijn. Het is een smaad
voor Engeland, dat het Iersche volkslied een lied van
de galg is.
High upon the gallows-tree,
Swung the noble-hearted three,
By the vengeful tyrant stricken in their bloom
But they met him face to face
With the spirit of their race,
And they went with souls undaunted to their doom.

Wij, die als de Ieren, een rebellenlied tot volkslied
hebben, en dat lied liefhebben, zullen, hoop ik, de eerste
zijn om te voelen, dat deze strofe, waarin niet de adel
van een vorst statige woorden spreekt, maar het martelaarschap van de strop de drift der woorden jaagt, de
moed beeldt van een eerbiedwaardig yolk, dat ons buitenlanders de eisch stelt om, door de leugens van zijn
vijand heen, de rechten van zijn vrijheidsdorst te zien.
2. Home Rule II.
VOOr het Kerstreces van het jaar 1919 deelde Lloyd
George het Britsche Lagerhuis mede, wat van het Home
Rule ontwerp, waartoe hij zich tegenover de wereld,
de Vereenigde Staten vooral, verplicht achtte, de inhoud
zou zijn. VOOr het Kerstreces van het jaar 1920 werd de
wet, zonder dat in het ontwerp essentieele veranderingen
aangebracht waren, op het Statute Book geplaatst. Maar
lang vOOr de beginselverklaring van eind 1919 was het
dwangbestuur begonnen, welks karakter, in gewelddadigheid toenemend naarmate de behandeling van het
Home Rule ontwerp vorderde, met een oprecht verlangen
naar een goede vrede in geen enkel opzicht in harmonie was. Een gesystematiseerde ontleding van het zelfbestuur, dat Lloyd George's kabinet het Iersche yolk
aanbood, zal den lezer duidelijk maken, dat het ook
geenszins de bedoeling had, werktuig te zijn tot een vrede,
die de Ieren aanvaarden konden. Zelfs zal men zien,
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dat het dwangbestuur, dat de behandeling van het
regeeringsvoorstel met zijn illustreerende ontwikkeling
begeleidde, er op berekend scheen, om tegen de tijd
van het inwerkingtreden der wet een zoodanige toestand te veroorzaken, als volgens het zorgvuldig overwogen, door de Lords verzachte artikel 72 aan de regeering de bevoegdheid toekent, om het heele „zelfbestuur"
op te schorten en door een kroonkoloniebestuur te vervangen. De strekking van de Government of Ireland
Act 1920 is dus : Ierland in het oog der wereld een
schijn van zelfbestuur te geven, maar het in werkelijkheid op elk punt politiek en economisch volledig aan
Engeland geknecht te laten. Om dat te bereiken (I)
werd het eerst zoo definitief mogelijk in twee stukken
verdeeld ; (II) onthield Engeland het al de bevoegdheden, waar het voor vrijheid en vrije ontwikkeling op
aan komt, rechtstreeks ; (III) tracht Engeland de cessie
van andere bevoegdheden dan de volstrekt onthoudene
te voorkomen door haar van de hereeniging van den
Noord-Oostelijken uithoek met de rest van Ierland
afhankelijk te maken ; (IV) verzekert het zich over de
toegestane wetgevende bevoegdheid een zeggingschap,
die haar tot een fictie maakt ; (V) legt het Ierland geldelijke lasten op, die, zoo zij iedere vrije vlucht — tenzij
in tijdperken van buitengewone bloei — al niet geheel
verhinderen, het land toch in elk geval volledig van
Engeland afhankelijk zullen houden. Hoewel de genoemde bezwaren in verschillende onderdeelen met
elkaar in verband staan, zal ik trachten hen elk afzonderlijk toe te lichten.
I. Uit welke motieven Ulster, welks Unionisme tot
voor kort nog een gevaarlijke monomanie was, thans
niet alleen tot afscheiding zijn toestemming wou geven,
maar zelfs aanvankelijk met eenige ijver voor zijn nieuwe
staatkundige vorm aan de arbeid getogen is, heb ik in
hoofdzaak IV aangegeven. Het zij hier even, zoo scherp
mogelijk omlijnd, voorzoover ik het hier noodig heb,
herhaald. Van de twee partijen, die het konkelverdrag
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tot verdeeling aangingen, was Engelands gedachtegang
deze : Dat een vorm van Home Rule onvermijdelijk
was, begreep na de oorlog zelfs de gemiddelde Unionist.
Dat Engeland de baas moest blijven, voelt iedere behoorlijke Jingo. Dat Ierland een organische eenheid is, de
erkenning daarvan door een Home Rule, dat op die
gedachte baseert, kan voor Engeland op de duur alleen
gevaarlijk worden : juist de verdeeldheid van Ierland
immers heeft het altijd in staat gesteld zijn troebele
politiek voort te zetten. Een vorm van verdeeldheid
derhalve moest de grondslag der schikking zijn. Een
vorm van verdeeldheid, waarbinnen de trouwe helft,
of liever het trouwe vierde de overmacht moest bezitten,
en, om die overmacht te kunnen behouden, bestendig
de steun van Engeland zou behoeven. De gedachtegang van de audere partijwas deze : zij besefte eveneens,
dat een vorm van Home Rule onvermijdelijk was, zij
begreep, dat in het Vereenigd Koninkrijk blijven zooal
niet onmogelijk, dan toch om verschillende redenen ongewenscht was, dat zij noodzakelijk een oplossing moest
vinden, waarin zonder de nadeelen van een te nauw verband met Engeland al de voordeelen van de bestaande
toestand konden blijven voortleven. Zij legde zich dus
neer bij afscheiding uit de Unie, maar onder een stel
voorwaarden, dat haar vergunde de machtigste provincie
van Ierland te blijven, dat voor de sociale status quo
alle vereischte versterkingsmogelijkheden oplevert, en
haar voor de toekomst in staat stelt, de verdeeldheid
zoo lang te handhaven als het haar zelf goeddunkt.
De Home Rule wet der derde Coalitie geeft van deze
twee gedachtenreeksen de getrouwe weerspiegeling en
vormt dusdoende een onweerlegbaar bewijs voor de
grondgedachten van mijn studie. Er zal een Noordelijk
en een Zuidelijk Ierland zijn. Aangezien echter de meerderheid van het historisch Ulster nationalistisch is —
men vindt er de Nationalisten niet enkel onder Katholieken — heeft men de drie bijna uitsluitend landbouwende en voornamelijk Katholieke graafschappen nu
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van de provincie afgesneden, zoodat alleen Antrim,
Armagh, Down, Fermanagh, Londonderry en Tyrone
overblijven. Ieriand is een organische eenheid, zooals
ik zeide. Alle deelen, Ulster inbegrepen, zijn door natuurlijke belangengemeenschappen met elkander verbonden
en op elkaar aangewezen. Slechts de twee groote industrieen van Belfast en omstreken dragen een internationaal
karakter. Wel wordt dus het zesgraafschappelijk Ulster,
in tegenstelling met de rest van Terland, door de industrie
beheerscht en lijkt het niet Al te onlogisch wanneer
men het een eigen regeeringsmachine geeft, maar er
zijn toch, uit hoof de van de sterke geografische en commercieele eenheid des lands te veel punten, waarop
verdeeling volmaakt onmogelijk of althans zeer ongewenscht is, om de scheiding consequent te kunnen volhouden. Bovendien moest er tegenover het wereldpubliek
en de meerderheid van eenheidszuchtigen onder de Ieren
zelf iets gemeenschappelijks geschapen worden, dat een
zoogenaamde schakel tusschen de twee staten zou vormen:
de bedoeling ware anders te manifest geweest. Deze
noodzaak en deze wenschelijkheid zijn belichaamd in
de „Raad van Terland", waarover het tweede artikel
van de wet handelt. De wet zelf geeft hem eenige bevoegdheden en bepaalt, dat hij daarenboven iedere andere
bevoegdheid bezitten zal, die de beide Parlementen
eenstemmiglijk aan hem zullen willen opdragen. Flij
zal bestaan uit 20 leden voor het Zuiden, d. driekwart
der bevolking, 20 leden voor het Noorden, d. een
kwart der bevolking, benevens een President, die in
overeenstemming met de instructie van Zijne Majesteit,
d. w. z. het Britsche kabinet, door den Onderkoning
benoemd zal worden. De twee Parlementen kunnen bij
identieke wetten tot de vereeniging der beide Rijken
onder een Parlement besluiten. Mijn kritiek op deze
bepalingen ligt in de volgende definities : A. Ulster
wordt zoo omgrensd, dat met behulp van andere middelen de meerderheid der gewenschte partij binnen de
nieuwe grenzen voorloopig verzekerd is. B. Deze meer-
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derheid behoeft aan de eenheidsraad niet mêêr bevoegdheden te geven dan zij zelf dienstig oordeelt. C. Deze
meerderheid heeft door haar ongehoord aantal stemmen
in de Raad (een meerderheid uit slechts een kwart deel
der bevolking heeft met een door Engeland benoemden
President tezamen ook in de Raad de meerderheid
over drie kwart der heele bevolking) zelfs met betrekking tot de goedgunstiglijk overgelaten bevoegdheden
de macht de dingen naar haar hand te zetten. D. Zij
kan ten slotte en ten overvloede tot in lengte van dagen
de hereeniging van Ierland blijven weigeren. Er is
aan deze conclusies weinig toe te voegen. Het is geen
wonder, dat Carson uitdrukkelijk betoogd heeft geen
enkele regeling te willen aanvaarden, dan die door deze
bepalingen en geen andere ommuurd is. Het is evenmin
een wonder, dat behalve de voormalige Ulster-Unionisten ook geen enkele andere partij van deze schikking
iets wil weten. De Republikeinen en Nationalisten niet,
maar ook de Zuidelijke Unionisten onder Lord Midleton
niet, die alle nadeelen der regeling ondergaan zullen,
maar van de voordeelen zijn afgesneden. Ik sprak hier
alleen over de politieke consequenties der separatie.
Dat de economische voortvloeisels niet minder bezwaarlijk zijn, zal men uit het volgende kunnen opmaken.
II. De wet draagt er zorg voor, gedeeltelijk onder
de naam van „reserved matters", een aantal zaken voor
Engeland te reserveeren, die ik uit de verschillende
hoofdstukken slechts even behoef op te zoeken en te
groepeeren, om den lezer te doen zien, in welke mate
dit Home Rule werkelijk zelfbestuur beoogt te geven.
Men herinnere zich daarbij al, wat ik in het eerste hoof dstuk over de feitelijke noodzaak van zelfbestuur voor
Ierland, wat ik daar, helaas korter dan ik wenschen zou,
over de agrarische, industrieele, commercieele behoeften
van het land geschreven heb. De Iersche Parlementen,
of het Iersche Parlement, zullen niet de bevoegdheid
bezitten om wetten te maken :
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A. Op politiek gebied :
met betrekking tot de Kroon, den Onderkoning ; oorlog
en vrede, leger of vloot ; verdragen met vreemde Staten
of de Britsche Dominions ; uitlevering van misdadigers ;
waardigheden en eeretitels ; verraad, hoogverraad ;
naturalisatie, vreemdelingschap of vreemdelingen als
zoodanig (art. 4) ; tot de politie, die volgens art. 9
voor uiterlijk 3 jaar onder Engeland blijft.
B. Op economisch en financieel gebied :
1. met betrekking tot de handel op eenige plaats
buiten het gebied van hun jurisdictie ; tot het toekennen
van uitvoerpremies; tot quarantaine en scheepvaart(koopvaardij inbegrepen, maar behalve binnenscheepvaart) ;
tot onderzeesche kabels ; draadlooze telegraphie ; luchtvaart, boeien en bakens ; tot handelsmerken, patentrechten, auteursrechten, ontwerpen ; tot munten, maten,
gewichten, wettelijke betaalmiddelen (art. 4) ;
met betrekking tot in- en uitgaande rechten, accijnzen enz„ waarover zij niets te zeggen hebben en die
dan ook, als de in de wet opgesomde belastingen door
Engeland ingezameld worden (art. 21 en 22) ;
3. met betrekking tot de algemeene inhoud der Land.
Purchase Acts (art. 9, lid 3), terwijl zij niet het recht hebhen een belasting op het vermogen, noch om, behalve
binnen enge nadrukkelijk gestelde grenzen een inkomstenbelasting, overwinstbelasting, naamlooze vennootschapsbelasting of eenige andere belasting op winsten in
te stellen of in te zamelen (art. 22, lid 1).
Behoef ik nog te zeggen, dat dit alles niets anders
beteekent, dan dat Ierland als staat geen eigen bestaan
zal kunnen voeren en dat al de aangelegenheden, waarover het vrijelijk zou moeten beschikken om aan de
verschillende misstanden een eind en ontwikkeling, welvaart mogelijk te maken, d. w. z. alles wat noodig is
om de agrarische toestanden door en door te genezen,
de bloei van de landbouw, het ontstaan van een rationale
industrie te bevorderen, het tot stand komen van een
levendige buitenlandsche handel met een eigen handels-
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vloot in de hand te werken, aan Engelands beslissing,
aan Britsche belangen onderworpen blijft, zoodat het
in de toekomst als in het verleden geheel en uitsluitend
van Engelsche wenschen zal afhangen, of Ierland op
eenig punt de vrijheid zal krijgen, zich er boven op te
werken ?
III. Een aantal aangelegenheden blijven, zoolang de
Iersche eenheid geen voldongen feit is, aan Engeland.
Zij zijn :
A. de post, de postspaarbank, postzegels en zegels
inbegrepen, de registratie en het archief (art. 9,
lid 2) ;
B. alles wat de Supreme Courts en het High Court
of Appeal aanbelangt, zoodat Engeland de benoeming
van den Lord Chancellor, de Lords Chief Justices en
andere raadsheeren aan zich gehouden heeft (art. 47).
Maar ook wanneer de eenheid tot stand komt, worden
de onder A genoemde diensten alleen overgedragen,
voorzoover zij dingen betreffen, waarover Ierland de
bevoegdheid heeft wetten te maken. Veel in deze zwaar
geclausuleerde concessies kan daardoor nog het een of
ander van zijn beteekenis verliezen.
IV. Wie meent, dat de verdeeling des lands, met het
overwicht van Ulster, Engeland-Ulster of Engeland
alleen, zorgvuldig genoeg omschreven, dat de onthouding
van alle vitale belangen aan de zorg der Iersche regeering
al meer dan voldoende is, om dit Home Rule tot een
persiflage van zelfbestuur te maken, zal zich in deze
paragraaf verrast vinden. Zelfs ten aanzien der bevoegdheden, die het Zuidelijk Parlement nog verkrijgen zou,
dient Engeland verzekerd te zijn, dat nooit lets besloten
wordt, waarmede het, d. w. z. waarmede zijn imperialisten, zijn reactionnairen, zijn geldheeren niet accoord
gaan. Om ook op deze punten alle verrassingen te voorkomen, heeft Zuid-, zoowel als Noord-Ierland een Senaat
gekregen, die in elk der beide Staten echter een ander
karakter vertoont. In Ulster n. 1. zullen van de 26
senatoren — de burgemeester van Belfort en Londondery
14
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zijn ex-officio leden — 24 door het Lagerhuis gekozen
worden, en derhalve zoowel voor Engeland als voor de
separatie volkomen onschuldig zijn. Hoe dwaas het
ook klinken moge, in Zuid-Ierland komt de Senaat op
de volgende ingewikkelde wijze aan zijn 64 leden. Ex
officio : de Lord Chancellor of Ireland (een door Engeland
te benoemen functionaris), de burgemeesters van Dublin
en Cork. Te benoemen door den Onderkoning : 17 leden.
Uit de Katholieke aartsbisschoppen en bisschoppen 4
leden. Uit de Protestantsche aartsbisschoppen en bisschoppen 2 leden. Uit de Peers 16 leden. Uit Z. M.'s
Privy Council 8 leden. Als vertegenwoordigers der graafschapsraden 14 leden. Een eenvoudige optelsom na
schifting toont aan, dat in deze Senaat de meerderheid
in de meeste gevallen steeds aan de kant van Engeland
en de met Engeland verwante belangen zal staan. Niet
als in Engeland voorts zijn de financien aan de Senaat
onttrokken : hij heeft op de wetten betreffende belastingen slechts geen recht van amendement (art. 16,
lid 3). En niet, als in Engeland, is het voldoende, dat
het Lagerhuis drie zittingen achtereen een ontwerp
aanneemt, om het tegen de wil van de Senaat tot wet
te maken : wanneer het Lagerhuis het tweemaal achtereen heeft aangenomen, kan de Onderkoning een vereenigde
zitting beleggen, wier meerderheid dan eindelijk de beslissing geeft (art. 17). Maar nog is Engeland, zijn Engelands
vrienden, de Midletons, niet voldoende tegen de wil van
het yolk beschermd. De Onderkoning heeft het recht van
veto (art. 12). En ten slotte kan Engeland altijd nog
door art. 6 meester van het terrein blijven. Dat artikel
immers bepaalt in de eerste plaats, dat geen der Parlementen het recht heeft om de Government of Ireland Act of
eenige andere latere wet van het Vereenigd Koninkrijk,
die Ierland aangaat, in te trekken of te wijzigen, in de
tweede plaats, dat in geval de Iersche Parlementen een
wet mochten aannemen over eenige aangelegenheid,
waarover het Vereenigd Koninkrijk alreeds na de vastgestelde datum een wet heeft aangenomen, de eerste
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wet aan de tweede onderworpen en, voorzoover zij van
haar afwijkt, nietig zal zijn. Aan het einde bepaalt artikel
75 dan nog, dat de supreme autoriteit van het Parlement
van het Vereenigd Koninkrijk over alle personen, taken
en aangelegenheden van Ierland of een deel van Ierland
onaangetast en onverminderd blijft. Hiermede is Ierland
dan eindelijk voldoende geketend. En inderdaad, het
schijnt moeilijk een mogelijkheid van vrije zelfbeschikking te bedenken, wier versmoring in deze wet, die Ierland het zelfbeschikkingsrecht brengt, niet zorgvuldig
geregeld en verzekerd is.
V. Ten slotte de financieele verhouding. De analyse
der Government of Ireland Act is, gelijk men ziet, feitelijk een soort ontmaskeringsspel in vijf bedrijven, waarvan de bespreking van het financieele hoofdstuk de
slotacte uitmaakt. Ik zal zoo kort zijn, als ik over dit
even belangrijke als zwakke onderdeel der wet zijn kan.
Dat Ierland volgens de wet voor het scheppen of bevorderen van welvaart, zelfs van behoorlijke rijksinkomsten,
de noodzakelijke bevoegdheid mist, heeft men onder
II gezien. Ook de exclusief financieele bepalingen der wet
hebben het zelfde doel : dat Ierland aan handen en voeten
gebonden zal blijven. Om de behandeling overzichtelijk
te maken, zal ik haar in tweeen splitsen en achtereenvolgens over de Inkomsten en Uitgaven spreken.
A. De Inkomsten. De inning van in- en uitgaande
rechten, accijnzen, inkomstenbelasting en oorlogswinstbelasting blijft, las men al, aan Engeland. Britsche
ambtenaren zullen daarmede belast zijn. Tot hun taak
zal het behooren, die inkomsten naar Londen te sturen,
waar een Joint Exchequer Board over hun bestemming
moet oordeelen. Deze Board bestaat uit 5 personen,
van wie een door Zuid-Ierland, een door Ulster, twee door
het Engelsche Departement van Financien, een door den
Koning benoemd wordt (art. 32). De Joint Exchequer
Board, welks meerderheid dus onveranderlijk Engelsch zal
zijn, heeft al de opbrengsten der verschillende rechten
en belastingen te onderzoeken en uit te maken, welk
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deel daarvan „werkelijk Iersch" is, en welk niet. Alleen
het „werkelijk Iersche" deel wordt aan Ierland uitgekeerd. Financieele specialiteiten als Sir John R.
O'Connell, Directeur van de National Bank, als Mr.
Nicholas, J. Synott, Directeur van de Bank of Ireland,
hebben vruchteloos deze regeling in hun geschriften
gekritiseerd en gehekeld. Niet alleen is het een onhoudbare situatie, dat het eene land, partij bij de verdeeling,
zal uitmaken, welk deel aan een andere natie van haar
eigen inkomsten toekomt. Erger is, en iedere specialiteit heeft hierop de nadruk gelegd, dat Been Iersch minister van Financien ooit in staat zal zijn met een behoorlijke Begrooting voor zijn Parlement te komen, omdat
het bedrag der inkomsten, dat na twee jaren ten overvloede ook nog van de onzekere Rijksbijdrage afhangt,
eerst veel later bekend wordt. Een gezond, voorzichtig
financieel beheer zal dus van de aanvang of tot de
onmogelijkheden behooren. Daarbij komt, dat Ierland
onder deze voorwaarden niet in staat zal zijn geld te
leenen. Dat Ierland leenen mOet, is te begrijpen. Op
schier ieder gebied is het achter en heeft het kostbare
eerste of tweede schreden te zetten. Aan gewone belastingverhooging valt, voor zoover het daartoe de bevoegdheid heeft, niet te denken. Het land is overbelast. Voor
de hand liggende hervormingen van het heele belastingstelsel heeft men het verboden. Terwijl ook de bekwaamheid om nieuwe bronnen van inkomsten te scheppen
een leening in de weg staat, wordt deze door de zonderlinge wijze, waarop Ierland zijn inkomsten ontvangt,
nog uitermate bemoeilijkt. Het is natuurlijk mogelijk,
dat Engeland hierop rekent en Ierland tot zijn schuldenaar hoopt te maken. Een inkomst, waarop van Engelsche zijde met trots gewezen wordt, is de opbrengst van
de annuileiten ingevolge de Land Purchase Acts, die
door Engeland aan Ierland gelaten worden, maar uit
den aard der zaak bestemd zijn te verdwijnen. Had de
Engelsche regeering de Rijksbijdrage, die Ierland op te
brengen heeft, met nog een paar millioen verhoogd,
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dan zou zij nog eenige van dergelijke geldelijke weldaden
aan Ierland hebben kunnen besteden. Eindelijk is de
wet genadig genoeg, om beide deelen van Ierland een
millioen pond toe te staan voor de bekostiging van Parlementen en Departementen.
B. De Uitgaven. Onder de uitgaven staat in de
eerste plaats tegenover de genoemde baten de geldver
spilling die een dubbele regeering voor een land van vier
en een half millioen inwoners te beteekenen heeft. In
de tweede plaats de groote nadeelen verbonden aan het
feit, dat Ierland aan een sociale wetgeving geketend wordt,
die niet op Iersche, maar op Britsche toestanden gebaseerd
is, en dat de wet het tot het uitkeeren van salarissen
verplicht, die in Engeland misschien normaal, maar voor
een land als Ierland, dat veeleer de basis van een land
als het onze zou moeten aannemen, zeer zeker abnormaal
zijn. In de derde plaats, en dit is het gewichtigste punt,
de jaarlijksche bijdrage aan het Rijk, die voor de eerste
twee jaren op 18 millioen pond per jaar vastgesteld is
en daarna telkêns door de Joint Exchequer Board gefixeerd zal worden tot een zoodanig bedrag, als de Board
in verband met de relatieve capaciteit der beide landen
billijk acht. Blijkt achteraf, dat de 36 millioen pond der
eerste twee jaren te veel geweest zijn, dan kan daarvan
later een som terugbetaald worden (art. 23). Over het
beginsel zoowel als over het bedrag dezer Rijksbijdrage
nog eenige woorden. Gaat men van het standpunt uit, dat
Ierland een vrije natie is, dan vloeit daaruit voort, dat
het niet de verplichting kan hebben aan het Rijk ook
maar een enkel pond te betalen. Beschouwt men de
zaak zoo, of zal de oplossing der Iersche kwestie zoo
zijn, dat Ierland tot het Rijk blijft behooren, dan moet
het, als andere Dominions, over de vrijheid beschikken
zelf te bepalen, of en hoeveel het voor de erkende bescherming der Engelsche vloot over heeft. Speciaal voor
Ierland een vaste som te fixeeren heeft geen verdedigbare grond. Gladstone, die in 1886 de bijdrage op
£ 3.600.000 gesteld had, verving haar in 1893 door de
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opbrengst der in- en uitgaande rechten (E 2.400.000).
Daargelaten, dat de „true revenue" volgens zijn verklaring (Financial Relations Commission, Appendix,
p. 202) niet behoorlijk kan worden vastgesteld, voorzag
hij, dat „Irish finance would be exposed to large and
inconvenient 'shocks' from the changes introduced in
English budgets for Imperial reasons," en meende hij,
dat „Imperial officers would have too much power of
intervening in Irish fiscal matters." (Het zal den lezer
treffen, dat dit juisi, is, wat d tegenwoordige regeering
wenscht !) Uitdrukkelijk sloot hij oorlogslasten van de gemeenschappelijke uitgaven, waartoe Ierland verplicht zou
zijn, uit. De Primrose Committee gaf het volgende criterium voor de beoordeeling van de vraag, of en hoeveel Ierland tot de Rijksuitgaven zou moeten bijdragen. „Would
or would not the expenditure have to be incurred by
Great Britain whether there were not now, nor ever had
been, any intimate association between Great Britain
and Ireland ? If it would then it is Imperial expenditure ;
if not it is Irish and local". Zooals bijna altijd, waar
het Ierland betreft, het geval was, heeft de Engelsche
regeering niets van haar voorgangers en hun werk willen leeren.
Zooveel over het beginsel. Wat het bedrag zelf aangaat, dat de wet voor de eerste twee jaren heeft vastgesteld, van de mogelijkheid eener gedeeltelijke terugbetaling stelle men zich niet to veel voor, en in elk geval
is dit cijfer, als symptoom, voor de opvattingen, die
de regeering bij deze wet geleid gebben, van heel veel
belang. Men kan zich van de excessiviteit der geischte
bijdrage geen betere voorstelling vormen, dan wanneer
men voor een bepaald jaar van een paar kleine landen
van Europa het bevolkingscijfer, de belastingopbrengst
en de uitgaven voor leger, vloot, buitenlandsche zaken
en handel onder elkaar plaatst. Ik ontleen aan een opstel
van G. T. H. Berkeley het volgende vergelijkingsmateriaal :
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Bevolking.
Nederland ...... 6.724.663
Denemarken ... 2.940.797
Noorwegen ... 2.632.010
Zweden ....... 5.800.847
Ierland
4.337.000

Opbrengst
Belastingen.
£ 21.532.083
£ 9.683.165
£ 25.788.655
£ 25.248.582
£ 41.300.000

Uitgaven Leger, Vloot,
Buitenl. Zak., Handel.
8.052.916
£ 1,730.364
5.248.582
11.500.000
18.000.000

Neemt men de toestand van Ierland in aanmerking —
vele . specialiteiten achten de schijn van welvaart, die
de prijsstijging van levensmiddelen in de afgeloopen
jaren teweeggebracht heeft, tijdelijk en bedriegelijk
overweegt men, dat in Ierland nog bijna alles te doen
is, waarmede de andere genoemde landen al sinds lang
begonnen zijn, en ziet men dan welk een belastingcijfer
de Unie met Engeland, die het volgens de Royal Financial
Commission van 1896 gedurende vorige eeuw bijna 300
millioen pond te veel betalen liet, te staan komt, bedenkt men daarbij, dat de staatsvorm, die Engeland aan
Ierland opdringt — na aftrek van de jaarlijksche bijdrage
die een derde van het inkomen bedraagt en door Engeland voor zich zelf gereserveerd wordt — lie inkomsten des lands verslindt 1), dan ligt de conclusie voor de
hand, dat de som van 18 millioen pond, in ieder geval
buitensporig, in dit bijzonder geval voor Ierland niets
minder dan een alle opkomst drukkende calamiteit is,
en dat men juist na al de overbelasting gedurende de
negentiende eeuw, die Engeland ten goede kwam,
had mogen verwachten, dat dit land . althans bij de
geldelijke regeling uit zich zelf met iets nobelers voor
den dag gekomen zou zijn, dan de financieele bepalingen van deze Home Rule wet ons te zien geven.
Dit dus is het zelfbestuur, dat Engeland voor een
1) De Engelsche regeering gaf ten tijde der behandeling voor,
ondanks alles op een saldo van eenige millioenen ponden te rekenen.
Zij had echter eenige uitgaven buiten beschouwing gelaten, waardoor
het gepresumeerde saldo versionden wordt. Na de afschaffing der
oorlogswinstbelasting is een deficit van millioenen ponden zoo zeker,
dat men nu van een aanvullingswet begint te spreken.
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inmiddels ontwricht Ierland over heeft. Laat men werkelijk al de genoemde beperkingen en wurgbepalingen in
zijn verbeelding leven, dan begint men te beseffen, hoe
gerechtvaardigd de hoon was, waarmee het ontwerp
in Ierland, en gelukkig ook door de liberalen en arbeiderspers in Engeland begroet is. Men ziet dan eveneens in,
dat de door velen gevraagde overgang der regeering
van Home Rule tot Dominion Home Rule, waarover
ik in mijn laatste hoofdstuk hoop te schrijven, niet een
kwestie van iets meer of iets minder, maar een sprong
van de eene pool naar de andere, van slavernij naar
vrijheid is. Hierin ligt dan ook de reden, waarom Lloyd
George halsstarrig weigert om, al was het alleen maar
haar beginsel, de Dominion Home Rule gedachte als
een mogelijke oplossing te laten gelden. Het dwangbestuur en dit Home Rule staan niet tot elkaar in de
verhouding van zwaard en olijftak, zij complementeeren
elkaar, zij zijn twee wapenen van den zelfden vijand
op verschillend gebied, uitingen van een verbeten wil
in de machthebbers van een heerschende natie, om hun
greep op een andere natie niet te laten verzwakken.
Een laatste opmerkenswaardige bepaling der wet vraagt
hier, aan het eind van dit hoofdstuk, haar plaats. Deze :
wanneer in een der twee Staten van Ierland minder dan
50 % van het voor het Lagerhuis vastgestelde aantal
leden wettiglijk gekozen is, of minder dan 50 % de eed
van trouw aan den Koning wenscht of te leggen, zal
dat deel, met ingang uiterlijk van de laatste dag,
waarop volgens art. 73 de wet in werking getreden
moet zijn, door den Onderkoning en een door den Koning
benoemde commissie uit de Privy Council als uitvoerend
—, en door een vergadering van die zelfde commissie met
een aantal benoemde leden als wetgevend gezag, d. w. z.
als een Kroonkolonie bestuurd worden. Binnen drie en
een half jaar na 1 Juni 1921 kan de Koning aan die

bestuursvorm een einde maken, opnieuw een Parlement bijeenroepen en derhalve probeeren, of het Kroonkolonie-bestuur de Ieren murw genoeg gemaakt heeft, om de Govern-
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ment of Ireland Act 1921 to aanvaarden (art. 72 lid 1).
Als commentaar op deze bepaling — het ontwerp luidde
nog scherper : het eischte, dat reeds 50 % der candidaten
de eed van trouw zou afleggen, citeer ik een uiterst
interessante passage uit een rede van Parnell in het
Lagerhuis, de 7e Juni 1886: „During the last five years
I know, sir, that there have been very severe and drastic
Coercion Bills, but it will require an even more severe
and more drastic measure of coercion now. You will
require all that you have had during the last five years,
and more besides. What, sir, has that coercion been ?
You have had, sir, during those five years — I don 't
say this to inflame passion — you have had during those
five years the suspension of the Habeas Corpus Act ;
you have had a thousand of your Irish fellow-subjects
held in prison without specific charge, many of them for
long periods of time, some of them for twenty months,
without trial, and without intention of placing them
upon trial ; you have had the Arms Act ; you have had
the suspension of trial by jury — all during the last five
years. You have authorised your police to enter the
domicile of a citizen, of your fellow subject in Ireland,
at any hour of the day or night, and search any part
of this domicile, even the beds of the women, without
warrant. You have fined the innocent for offences committed by the guilty ; you have taken power to expel
aliens from the country ; you have revived the curfew
law and the blood money of your Norman conquerors ;
you have gagged the Press, and seized and suppressed
newspapers ; you have manufactured new crimes and
offences, and applied fresh penalties unknown to your
law for these crimes and offences. All this you have done
for five years, and all this and much more you will have
to do again. — The provision in the Bill for excluding
the Irish members from the Imperial Parliament has
been very vehemently objected to, and Mr. Trevelyan
has said that there is no half-way house between separation and the maintenance of law and order in Ireland
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by Imperial authority. I say, with just as much sincerity

of belief and just as much experience as the right hon. gentleman, that in my judgment there is no half-way house between the concession of legislative autonomy of Ireland
and the disfranchisement of the country, and her Government
as a Crown Colony".
(Slot volgt.)

NIEUWE BOEKEN
DOOR

A. C. S. DE KOE.

Herman Robbers. Sint-Elmsvuur. Uitgeversmaatschappij
Elsevier. Amsterdam.

Huib Hoogland is, zonder herexamen voor wiskunde
dit jaar, overgegaan naar de zesde klas van het gymnasium. Maar de blijde opgewondenheid, waarin hij naar
huis gaat, wordt aanstonds neergeslagen, als hij daar
weer vindt de zoo wel gekende sfeer van ruzie en gemok,
moeders zielig in-een-gedoken houding, vaders duisterdreigende voorspellingen. De maaltijd, die feestelijk
moest wezen, wordt een benauwing. Maar na 't eten,
op zijn kamertje, en later, op de wandeling, blijken de
tegenstrijdige emoties van dien dag betrekkelijk bijkomstigheden, die maar hebben wakker gemaakt zijn diepere
en wezenlijke leven, die maar aanleiding zijn tot de
„wonderlijke dingen, die er weer met hem gebeurden."
Niet alleen dat hij zich bewust is, dien avond, in heerlijk
krachtsbesef en jongen schroom, van zijn kunstenaarschap, maar meer nog, dat hij zich voelt staan tegenover
het Leven, waarin dit heerlijke, fel-begeerde is opgenomen als een wel groot en stralend deel, maar een deel
dan toch, van dat nog veel grooter mysterie. „O, wel
„dikwijls leek het groote leven hem iets ontzaglijks

224

NIE UWE BOEKEN.

„rijks, moois, hevig begeerlijks — en dan sours, in-eens
„verkeerde het in een verschrikkelijke macht, waar je
„onmogelijk tegen op kon, zoo geheimzinnig, zoo dreigend
„van alle kanten. Zoovêel dook dan op, zoo ontzettend
„veel, met geen namen te noemen, maar dat je toch
„maar moest bemeesteren
alles tegelijk
Leven
„— wat is het toch eigenlijk, wat beduidt het in diepste
„essentie, waar dient het voor ? Zijn tranen wegwisschend
„haastig, schaam,achtig, zat Huib daar plotseling aan
„te denken, erg innig en met open mond."
Hoe is hier al dadelijk Huib's wezen voor ons doorzichtig geworden ; we zien hem met jonge spontane
blijheid of neerslachtigheid reageeren op de gebeurtenissen, maar tegelijkertijd reeds onafhankelijk daarvan,
vrij in de wereld van zijn dieper persoonlijkheid, zijn
eigenlijk bestaan vinden.
En deze dubbele lijn wordt doorgetrokken in dit verhaal
van Huib's groei, van een radenden, droomenden jongen
tot een mensch, groot en welbewust. Temidden van het
altijd wisselend spel van actie en reactie tusschen hem en
de wereld der gebeurtenissen, staan daar telkens weer
de hoogtepunten waarin Huib, bewust, staat tegenover
het groote mysterie van het leven en, terwijl het hem
mysterie blijft, is elke maal zijn blik in dien afgrond
dieper, mannelijker. Zoo, wanneer hij, schrijvend zijn
eersten roman, meer nog dan in de eigenlijke scheppingsdaad zijn hoog geluk vindt in „die momenten van opklaring
„zelf, van eensklaps vreemd-helder doorzien, de anders
„duistere levensdingen, louter door er zoo intens en harts„tochtelijk mee bezig te zijn.” Maar ook wanneer hij,
dien avond dat hij zijn roman voltooid heeft, in 661-len
zich van zichzelf bewust wordt en van het wonderbare
leven, met zijn duister-dreigende diepten. Hij weet,
dat zijn werk goed is en geslaagd. „Nu kon hem eigenlijk
„niets meer gebeuren, nu kon hij wel doodgaan desnoods —
„had hij zich eenmaal uitgesproken. Maar hij zou en
„wou niet doodgaan, integendeel, hij wou nu ook zijn
„leven gaan af-maken, sterk, trotsch ; met zijn tanden
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„op elkander zou hij doorzetten. Ha ! hij was hij Huib
„Hoogland, de schrijver !"
„Even tastte hij naar zijn voorhoofd, voelende hoe
„overspannen hij was, maar toch...... maar toch...... !
„Hij zag het alles wel helder in. Zijn leven begon. Zijn
" En dan zet
„groote ...... verantwoordelijkheid
machtig opeens een tegengestelde klank in, of liever,
niet tegengesteld, maar het geluid wordt verdiept tot
het de keerzijde van dit beleven raakt : „Daar huiverde
„plotseling iets in hem, diep. Het was als had hij aange„voeld, in 661-len, als een vreemde, schrikwekkende ijlte,
„nieuwe teleurstellingen, nieuwe smart ...... ”
En nog later hooren wij hem, getrouwd man, in dat
levensrijke slothoofdstuk, ongeduldig vragen wat toch
wel het werkelijke leven is. Ging hij in zijn kunst niet
om met gevoelens, gedachten, menschelijkheden, als
waren het dingen buiten hem ? Je Made, honderdvoudig.
Ja, m.aar je werkelijke leven, verging het intusschen
niet ? Leefde je dat wel ? Kende hij zelf wel een werkelijk beleefd, een heerlijk avontuur ? Boven liep, al maar
heen en weer met het kind dat huilde, Til, zijn jonge,
maar wat moede, niet levensblije vrouw. „Ja, ja, dat was
„het getrouwde leven nu eenmaal. Kinderen die pijn in
„hun buikjes hebben, en een vrouw, die...... och
Dan, als het stil wordt boven, stil blijft, loopt hij de
trap op, onrustig. „Deed de deur van hun slaapkamer
„open. Daar zat ze, Til, aan tafel, in de sfeer van het
„gaslicht, Liesje op schoot. Le keek hem aan, recht en
„rustig. Legde een vinger van haar vrije hand op de
„lippen en fluisterde : „Stil ...... slaapt." Huib, bij de
„deur, bleef staan, plotseling hevig bewogen. Het was ......
„hij wilt zelf niet wat hem zoo diep ontroerde. Die vrouw
„daar aan de tafel, die moeder met haar kind op den
„schoot, in die sfeer, die stille lampesfeer. Aan madonna's
„dacht hij, maar niet aan schilderijen. In 't geheel niet
„aan kunst. Wat hij daar zag was het leven, iets heel
,,moois in het werkelijke leven. Het greep hem aan."
„Voetje voor voetje kwam hij nader.

226

NIEUWE BOEKEN.

ben maar zoo blijven zitten. 1k was zoo blij dat
,,,,ze eindelijk sliep. Heb je nog wat kunnen werken ? Als
,,,,ik opsta begint ze opnieuw misschien ...... Kijk is !”
„„Wel snoezig he ?"
„Hij stond naast haar nu, zag het kindje liggen. Het
„sliep. „Vind je 't niet schattig ?" herhaalde Til.
„Huib wist niet goed wat er met hem gebeurde. Het
„was zoo heerlijk. Om hem niet to storen was ze blijven
„zitten......
,,,,Ja," zei hij, „schattig." En Huib zonk op zijn hurken,
„toen op zijn knieen, drukte zijn hoofd op kindjes inge„pakte voetjes, kuste de klam-kille moederhand die
„lag om het lijfje.
,,,,Lieve man ...... ” Til streelde hem over zijn hoofd.
zeg ...... wij samen, wij zijn toch
„„Vrouwtj e,
,,,,wel heel erg ...... " Hij wou „gelukkig" zeggen, maar
„aarzelde even. „Rijk." zei hij.
,,,,Ja schat ? Vind je 't ook wel ? Rijk he ? En toch......
„„niet altijd ...... " schichtig hief hij het hoofd, zag haar
„onderlip trillen. „Toth niet altijd ...... even......
„„gelukkig ...... Het wil nog niet heelemal ...... "
„„O, Maar het komt...... het komt heusch, liefste !"
Zal je geduldig blijven met me ?"
Ja '
0 je zult eens zien,
„„Geduldig ? Mijn schat
,„,je zult eens zien...." Weer greep hij haar hand, drukte
„kussen erop. „Het geluk," — hij stamelde — „het
,,,,geluk..... is misschien niet precies wat wij denken....'"'
Aan het einde, als in het begin, Huib's besef dat er
wonderbare dingen met hem gebeuren. Nu, op dezen
zeer gewonen avond, waarop hij heeft gegeten en gewerkt
en niet op kon schieten, waarin zijn vrouw wat treurig
was en het kindje schreide, heeft hij innerlijk een heele
reeks van stemmingen doorieefd, is hij tevreden geweest
en diep-onvoldaan en nu -- ten slotte in dat heel alledaagsch, huiselijk gebeuren, heeft hij weer gestaan tegenover het Leven en het in het aangezicht gezien. Ik
heb maar enkele voorbeelden kunnen geven van de vele
plaatsen, waar een dieper zieleleven belicht wordt als
,„,Ik
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een tweede werkelijkheid achter en ook naar aanleiding
van de gebeurtenissen en hun dadelijk naspeurbare
werking. Dit geeft het boek zijn diepte, maakt dat het
den lezer gaat, als van Huib wordt verteld naar aanleiding
van zijn lectuur : „de eenvoudigste dingen werden er
„wonderers van schoonheid door, een mensch een wereld."
Het is of een ver-reikende lichtsfeer vloeit en golft om
de strak en scherp geteekende levensverschijnselen en
daardoor juist is deze roman een bij uitstek levend boek.
Levend dat is, ook voor den schrijver zelf, nog iets
anders dan zuiver waargenomen of zelfs liefdevol beschouwd, omdat leven meer is dan beschouwen. Want laat
hij niet zijn held in die beschouwende periode na den
dood van zijn vriend, een zwakheid herkennen, een verdorring ? Als die rust breekt in Huib's leven, dan klinkt
het als een kreet van bevrijding : „Gebroken van moe„held voelde Huib zich den volgenden dag. Maar het
„leven had hem terug.” En toch laat hij Huib meest
en sterkst leven, tijden lang, in zijn kunst. En hierin
is geen tegenstrijdigheid, omdat het scheppen van echte
kunst immers leven is.
't Leven herscheppen is het leven beheerschen, beseft
Huib, het is „afstand ervan nemen ofschoon uit een
„hart overvol van brandend verlangen."
In deze ervaring is uitgesproken het dubbelwezen
van alle groote kunst. Want de kunstenaar staat beschouwend tegenover het leven, maar tegelijkertijd actief.
Hij ervaart van deze zijn geschouwde wereld lust en
leed, hij staat er willend en strevend in en dit geeft aan
zijn zien de bewogenheid en brengt in zijn werk het
rhythme van het leven. Dat rhythme golft in klank en
beweging zijner taal en brengt den lezer, die zich aan 't
kunstwerk overgeeft, zij het onbewust vaak, in de sfeer,
waarin hij 's dichters wereld binnen kan gaan.
En wat de uitbeelding dier wereld betreft, dit „levende"
is nog iets anders en meer dan 't feit dat de door hem
geschapen figuren een onmiskenbare levensechtheid
hebben, al is dit een direct gevolg ervan. Dit levend, dat
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is denkend en strevend staan tegenover de geschouwde
-wereld is een der wezenlijkste trekken van den kunstenaar : het maakt „dat hij denkt in beelden."
Daarom is het mogelijk van groote kunst te zeggen,
dat daar in zekeren zin, „gedacht" wordt over de waarde
en de waarheid van het Leven, maar dit is dan nooit en
nimmer zoo op te vatten, dat er een op zich zelf staande
levensbeschouwing in 't kunstwerk zou uitgesproken
worden, dat er sprake kan zijn van een intellectueele
bezigheid, waarbij dan, achterna, de gedachten in beelden zijn omgezet of vertaald. — Zulk een methode, hoe
talentvol ook toegepast, zou hoogstens een vernuftige
en smaakvolle allegorie kunnen voortbrengen. En groote
kunst is wel — sterker of minder sterk — symbolisch,
maar nooit allegorisch. De allegorie nadert langs een
om,weg; waar de kunstenaar denkt in beelden is de groote
voorwaarde voor kunst aanwezig, de onmiddellijkheid.
En wij, die lezen, ondergaan op onze wijze dien onmiddellijken indruk, en het is het eerste genot. Maar dan,
achteraf beschouwend, kunnen wij ons in gedachten en
woorden bewust maken, wat in beelden is gezegd en
zoo doende spreken van „problemen" in het kunstwerk
gesteld of opgelost. Dit realiseeren geeft een ander genot,
bewuster en ook dieper dan het eerste, omdat het doet
ervaren de pracht en het wonder van alle kunst, dat
zij de gedachte uitspreekt in beeld, het met woorden
niet zOO indringend en fijnvertakt en zuiver te zeggene,
heerlijk voor ons doet staan, het ziel en zinnen verblijdende wonder van de synthese van het ideeele en het
in n erlij ke.
Dit denken in beelden heeft als noodzakelijk gevolg
dat dit peilen van het leven zich als 't ware localiseert
op een bepaald levensterrein. Zoo wordt in dezen roman
het Leven geschouwd in den bijzonderen vorm van een
mannenleven, in het heel bepaalde leven van den jongen
kunstenaar, die Huib Hoogland is, met zijn heel eigene
levens-illusies en levensvoorwaarden. En de levensproblemen doen zich vooral voor in deze zeer persoonlijke
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vragen of hij, Huib, het vuur zijner illusies, ondanks
elken strijd en tegenslag, brandend zal houden, of hij
ontdekken zal, wat dan wel naar zijn diepste wezen het
„geluk" is, of hij vinden zal, voor zich, de harmonische
verhouding van droom en daad, van zijn kunstenaarschap en zijn mensch-zijn. Aan de onmiddellijkheid en
zuiverheid waarmee het algemeene levensgevoel in de
bijzonderheid van tijd en persoon opgaat, dankt deze
roman zijn scherpe klare omtrekken, zijn helderheid,
zijn sterke plastiek. Hij staat zoo forsch en stevig geplant is het werkelijkheidsleven, al beperkt hij zich
als wij zagen daartoe niet. En wat in deze uitbeelding
allermeest treft, is de breedheid. Al het bovengezegde
omtrent het wezen der kunst, geldt van elk echt kunstwerk, ook van die, waarin het Leven is gelocaliseerd in
een zeer beperkt genomen, bijzonder geval, in de beleving
van een enkele levenszijde. Maar rijker wordt het kunstwerk, dat een roman is en dus episch-objectief, zeker,
naarmate het, ook in de breedte, vollediger het leven
weerspiegelt.
Die trek naar het breede is Robbers altijd eigen geweest. Men denke slechts aan zijn „Roman van een
Gezin." Ook nu, waar hij zich bepaalt tot een hoofdpersoon, handhaaft zich datzelfde karakter. Naar twee
zijden bepaalt het den bouw van zijn roman : niet 66n
levensperiode wordt er geteekend, maar een groei van
jaren, en, in elke periode op zich zelf, niet 66n ervaring,
een gevoel waarin het leven zich bijna geheel samentrekt, maar een volheid van levenselementen, die nu
elk hun vollen eisch ontvangen. Hoe vaak is in onze
literatuur niet een kunstenaar geteekend, wiens kunstenaarstemperament wel overtuigend gegeven was, zeker,
maar dien we alleen to zien kregen in een periode,
waarin andere levenservaringen — meest de lief de —
hun kunstenaarschap tijdelijk op non-actief stelden.
In Huib is de kunstenaar in zijn langzamen groei,
in zijn werk en overwinning gegeven. Dit werd mogelijk door den vorm van het boek, dat in lange lijn
O. E. XX I 5
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het leven volgt, en niet om een bepaalde levensperiode
zich samentrekt.
voor wie gewend zijn aan die meer concentrische
compositie, met haar strenge geslotenheid, mag deze
bouw in de lengte minder kunstvol, nonchalant zelfs
schijnen hij heeft zijn eigen, anderssoortige schoonheid. Deze schrijfwijze geeft den roman weer het zuiver
episch, breed-uit vertellend karakter. Het rhythme is
anders geworden ; niet in korten, sterken golfslag vloeit
het alles samen om het gene middelpunt, maar in lange,
golvende lijn stroomt het langs het leven heen, afwisselend kort, ingehouden, haast zakelijk en met zekere
ter-loops-heid de gebeurtenissen verhalend, om dan
weer een tafreel, een innerlijke beleving diep-ingaand uit.
to beelden. Dit zijn als het ware de geaccentueerde hoogtepunten in de lange lijn, onderling weer wisselend in kracht.
Een zeer sterk hoogtepunt is b.v. het laatste hoofdstuk,
met zijn verhaal van die uiterlijk zoo gewone uren, die
nochtans geladen zijn van bewogen, beslissend leven ;
dat hoofdstuk is dan ook niet gegeven als een verhaal
van verleden gebeurtenissen, maar op eens, in sterken
klank, als een heden ons voor oogen gesteld.
En nu is het merkwaardig, dat juist deze vorm van
epiek zich harmonisch aansluit bij het wezen van deze
kunst. De concentrische bouw was de natuurlijke vorm
voor het realisme van de „tranche de vie", terwijl deze
verteltrant is gegroeid uit een eenigszins ander soort
van realisme, dat het leven geeft in zijn geheel, en
daardoor juist de volle realiteit geeft van het gewone,
alledags-bestaan met zijn door tijden van normaal gebeuren gescheiden hoogtepunten, en de in het gewone
niet minder dan in het bijzondere zich vormende persoonlijkheid.
Door deze compositie nu is juist de mogelijkheid
gegeven tot dien tweeden vorm van breedheid, die meer
dan een levenservaring, meer dan 66n hartstocht tegelijk
schildert. Immers nu is de held niet uitsluitend gegeven
in een periode waarin 66n groot gevoel al 't andere tijde-
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lijk overheerscht. In Huib's zieleleven zien we beurtelings en tegelijkertijd de groote aandoeningen zich kruisend weerspiegelen zijn kunst en zijn werk als uitgever,
zijn huiselijk leven en zorgen en zijn vriendschap en
liefdeleven. Natuurlijk is het een aanschouwelijker,
uitvoeriger gegeven dan het ander. Huib op zijn kantoor,
Huib op reis voor zaken, — wij hooren er van, zien hem
zoo maar zelden. Toch weten we aldoor dat ook dit leven
van hem er is, hoe het hem drukt als tijdroovend, hoe
het hem lief is, als spannend al zijn daadkracht en brengend hem in 't midden van de menschenwereld. En
stelt men zich voor dat deze zijde van zijn leven niet
was genoemd maar waarlijk uitgebeeld, dan aarzelt
men : Zou de roman er door gewonnen hebben aan volledigheid, aan overtuigingskracht ? Of zou door overmaat van volledigheid de compositie geschaad zijn en
vormloosheid den wel lossen maar toch kunstvollen bouw
hebben bedorven ?
Het tweede element — Huib in zijn familieleven, Huib
in vriendschap en omgang wekt geen aarzeling of vraag,
heeft zijn eigen noodzakelijke doorzichtige plaats, vormend zijn persoonlijkheid en tevens den lezer beeldend
den achtergrond, die om de figuur van de hoofdpersoon
de noodige ruimte, vol uitzichten stelt. En ook pier, in
de breedte van het dagelijksche, de hoogtepunten. Zoo
de mooie, innige bladzijden over Huib's vacantie en
zijn verhouding tot Cootje, het jonger zusje, in wie hij
iets van eigen wezen terugvond, zijn voorlezen van
Gorter's Mei in de duinen, „tusschen een grijzige duin„doorn en een paar laatbloeiende bremboschjes, als de
„muziek die hoorde bij die stille sfeer, den bemosten
„grond, den verren, lichtwazigen, hemel”. Hun ontroering
eerst en dan de uitbarsting van Cootje's werkelijk leed,
waarop dat veelzeggend slot waarin het leven wordt
gevierd boven de literatuur ; „Zoo eindigde dan die
„heerlijke zomermiddag in de duinen. „Mei" lag naast
„hen in 't zand en zij dachten er niet meer aan. Dat was
„ook maar een boek."
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Een ander hoogtepunt is Huib's vriendschap met
Etienne de Bosweerde, waarin, naast de fijne uitbeelding van hun verhouding ook, en heel sterk sprekend,
een achtergrond gegeven is. De Bosweerde staat daar
als een der vertegenwoordigers van zijn tijd en tevens
als tegenstelling tot Huib. En die achtergrond wordt
breeder, sterker van werking, door de teekening van den
kring van jongeren, waarin Huib's nieuwe vriend hem
binnenleidt. We realiseeren te sterker Huib's wezen,
't ziende naast de heel fijne, maar levenszwakke figuur
van zijn vriend, die snakt naar iets bijzonders, iets om
voor te leven, m,aar tegelijk smartelijk zeker is dat dit
„uit het leven verdwenen is" ; die gebukt gaat onder
zijn overbewustheid. Daartegenover staat dan, in enkele
lijnen geteekend, de figuur van den schilder Haanstra,
den — eveneens te bewusten — levensgenieter, die „geen
,,horizon heeft." Huib vol warmte en daadkracht, m,aar
missend nog de ordening, die hem tot een compleet
mensch zal maken, staat daartusschen, door beider
wezen geprikkeld tot zeif-bezinning. Maar, behalve
psychologisch, is deze achtergrond ook historisch, doordat daarin geteekend is een groep jonge kunstenaars
,of kunstgevoeligen, die in werk en in belangstelling mee
beleven de beweging van '80. Want dit boek met zijn
nauwkeurige dateeringen is een literair-historische roman.
De tijd van '80 leeft er voor ons, gelukkig zonder dat een
kinderachtige nieuwsgierigheid naar personen wordt
geprikkeld. Misschien zijn er wel enkele portretten in
geteekend, maar die hebben dan voor den roman de
waarde van typeerende figuren gekregen — meer niet.
En 't is vooral de tijd zeif, die zoo hel belicht is, in de
Bosweerde's somberen kijk, in Huib's stellige, maar nog
naar motieven tastende tegenspraak, in de lichtelijk
spottende schildering van den kring der bewonderaars, die
vaak in gewichtig spel den Nieuwe-Gids-kring imiteeren,
— niet het minst in Huib's gretig en ontroerd genot, als
hij de nieuwe schoonheid indrinkt, als hij voelt, dat het
,,iets groots worden gaat." En juist door die intens-levende
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verhouding van Huib tot de jonge beweging, kan daarop
een zoo fel licht vallen, zonder dat de tijds-typeering
buiten het verband van den roman valt. Want van het
meest ingrijpend belang is zij voor zijn groei als kunstenaar. En dit zijn kunstenaarschap is ten slotte de kern
van het boek. Dat is 't element in zijn innerlijk leven,
dat 't meest doorzichtig is gegeven, omdat het ook zijn
wezen meest vervult. Daarnaast, maar toch op een iets
meer naar achtergeschoven plan is zijn liefdeleven uitgebeeld en de verhouding, de wisselwerking dezer beide
machten is gegeven vol fijne waarneming, maar meer
nog — vol horizon. In de bovengenoemde bladzijde over
Huib's Mei-lectuur met zijn zusje zette 't motief al in
van de verhouding van kunstontroering en werkelijke
smart, en, onder meer in het slot-hoofdstuk worstelt
Huib met dat probleem ; de verhouding tusschen zijn
kunst, die zijn leven is, en zijn dan toch in anderen zin
werkelijke leven daarnaast. Datzelfde motief nu ligt
ten grondslag aan dit wisselspel tusschen zijn kunst
en zijn liefdeleven. Vol horizon noemde ik dit gedeelte,
omdat men voelt dat die overwegende plaats van de
kunst geen gevolg is van een toevallige voorliefde in de
belangstelling van den schrijver, maar de getrouwe
weerspiegeling is van Huib's innerlijk leven in deze periode
Als kunstenaar heeft hij een beslissende crisis achter
zich, door alle bezwaren en teleurstellingen heen heeft
hij 't Sint-Elmsvuur dezer illusie brandend gehouden.
Maar in zijn liefdeleven moet het beslissende nog komen ;
misschien is het beter, iets ruimer 't to nemen : in
zijn persoonlijk leven en dit als tegenstelling tot dat
andere leven, in zijn kunst. En hiermee is het geheel in
overeenstemming, dat de schildering van dit leven in
dit boek op een tweede plan staat, terwijl ons toch verre
uitzichten in deze richting worden geopend. Zoo in de
„ahnungsvolle" bladzijde, als Huib ongeduldig voortdrijft de preliminairen voor Til's scheiding, hakend naar
de rust van 't eindelijk getrouwd en gevestigd zijn, in
de on rust van zijn lief de, die meest eerbiedige teerheid
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is en ridderlijk medelijden. „Want geduld hij bekende
„'t zich vaak en met spijt — geduld had Hoogland nu
„eenmaal enkel wanneer het zijn litteraire werk betrof.
„En ook dan waren al zijn artistiek begrip en zijn eerbied
„noodig, zijn vrome eerbied voor 't langzaam groeien
„van een kunstwerk om zijn voortvarendheid te
,beteugelen. Dit wetende deed hij al zijn best, zich ook
„zijn eerbiedige liefde en aanstaand huwelijksgeluk als
„een kunstwerk voor te stellen. Maar tevergeefs. Het was
„in een nachtlijk uur, onrustig en helder wakker liggend
„in het bed op zijn kamertje — het raam wijd open ;
„daarbuiten gesuis van zomernachtkoelte — dat hij zich
„hiervan rekenschap gaf en tot de ontdekking kwam
„— o heimelijk, nauwelijks uitgesproken in zijn binnenste!
„— dat zijn schrijftalent jets op zichzelf levends in hem
„was, jets vasts en heiligs, dat hij alleen maar te ver„zorgen had, waar hij nooit aan twijfelde ...... Terwip
„zijn liefde en huwelijksgeluk...... Neen — Neen ! Om
„en om gooide hij zich en dorst die gedachte niet of te
„maken. Waar was het ook voor noodig ? Veel te ver
„was hij immers gegaan om nog OOit anders te kunnen
„handelen. Maar hoe vreemd toch, verbijsterend vreemd,
„beangstigend onverklaarbaar, dat die diepe twijfel
„maar in hem bestaan bleef, terwijl hij toch juist zoo
„haastig en ongeduldig, zoo schijnbaar vastberaden
„handelen wilde ...... Na deze gedachte bleef Huib ge„ruimen tijd roerloos liggen, als geslagen met verbazing,
„ontzetting bijna, turend in de donkerte, die boven hem
„was. Zijn gang door het duistere leven scheen door nog
„zwarter afgronden begrensd. En toch wist hij dat dit
„nu eenmaal niet anders kon, dat hij voortschrijden
„moest, altijd voort, over het eens gekozen pad. Was
„het deze duisternis misschien ook, waarover Boswel
„sprak, als hij zuchtte en zich beklaagde, om het verlies
„van zijn geloof ? Wie op God vertrouwen kon......
„O maar hij, Huib, had immers zijn God in zijn binnenste,
„hij vertrouwde op zichzelf, op zijn geweten ...... Hij
„moest ook nooit denken aan geluk, hij moest altijd
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„maar doen wat goed was, wat zijn geweten hem. voor„schreef ...... van dag op dag, van jaar op jaar ...... ook
„al zou hij zich dan bewust worden, dat lets...... zèêr
„schoons, zeer heerlijks ...... hem ging ontsnappen, voor
„goed.”
Is dit niet een bladzijde van wijdstrekkende suggestieve kracht, waardoor wij zien, Om dit stuk leven, de
donkere afgronden vol mogelijkheden ? Onwillekeurig
denkt men hier terug aan dien avond, toen Huib zich
los had gerukt uit het beschouwend, eenzelvig leven,
waartoe hij na den dood van zijn vriend van zelf gekomen
was, — dien avond, toen hij het wel uit wilde schreeuwen :
„Wie goed wil zijn moet onder de menschen blijven,
„moet zich opofferen, voortdurend, altijd opnieuw. Daden
„doen. In daden vernederd worden. Zich laten vernederen.
„Zonder strijd, zonder overwonnen worden, geen over„winning !” Het leven had hem terug, sindsdien. Daden
en strijd hadden niet ontbroken. Maar het leven, wij
voelen het, heeft nog dieper rijkdom aan duistere en
lichte mogelijkheden voor hem, aan strijd vooral ; nog
stormen, die bedreigen zullen ook 't St.-Elmsvuur zijner
huwelijks-illusie. De geschiedenis van Huib's liefdeleven
is in dit boek nog maar begonnen. In zekeren zin geeft
het laatste hoofdstuk een blik in dat toekomstig leven.
Het zaad van toekomende dingen, in de laatste hoof dstukken uitgestrooid, is hier reeds ontkiemd. En een aanvankelijke oplossing is gegeven in dat bovenaangehaald
simpel en beteekenisvol gebeuren tusschen Huib en Til
bij 't slapend kindje. Zoo is de roman als geheel afgesloten, maar toch wijzend naar een m,ogelijken climax. De
ondertitel : „Een Mannenleven" doet vermoeden, dat het
in de bedoeling van den schrijver ligt, den verderen levensgang van Huib Hoogland te geven. Maar ook, indien
dit niet mocht gebeuren, is juist dit suggereeren van
toekomstig geschieden een schoonheid te meer. We zien,
ook buiten de grenzen van het verhaalde, de lijnen
doorgetrokken naar vermoede verten. En zoo is zoowel
door zijn diepte als door zijn wijdheid „St.-Elmsvuur"
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allermeest een levensbeeld, waarop ons dieper levensgevoel reageert met een woord van Boutens :
Laat door venstren van uw oogen,
Open steeds in lach of Teed,
Tot mij binnen dit bewogen

Licht van God, dal leven beet.

VERZEN *)
VA N

JAN J. ZELDENTHUIS

ALS EEN ENKEL LIED...
Als een enkel lied bij 't blaad'ren-vallen,
Als een enkel lied in schemering,
Zoo gaan de zomer-dagen alle
Voorbij : zing zomer, zing I
Het lied van zon, het lied van zomer,
Het eeuwig lied, dat nooit verveelt :
De vreugde van den grooten droomer,
Die met seizoenen speelt
Laat ons, September, nog de extase
Van heuv'len blond van beuk en eik,
Hef ied'ren morgen 't speelsche waas en
Leid ons nog eens door 't zomerrijk.
Een enkel lied bij 't blaad'ren-vallen
Blijve in October ons nabij,
November-regen drijft straks alle
Vreugden uit Bosch en hei.
Zing zomer, zing ; de laatste dagen
Geuren zoo zoet in herinnering
Als 't fruit, dat rijpt achter de hagen ......
Zing zomer, zing !
*) Uit een weldra bij J. Emmering to Amsterdam verschijnend
bundeltje „broom en Verlangen".

GEEF MIJ MUZIEK ......

Geef mij muziek wanneer de dagen
Vol van een vreemd verlangen zijn ;
Geef mij muziek, dat ik niet klage
Mijn eigen pijn.
Laat lied'ren dan de stilte breken,
Rhythmen, die met hun zoet geluid
Van vreugde en van berusten spreken,
Dat ziel ontsluit.
Laat mij dan stil naar and'ren luist'ren,
Geef mij de ontroering en de rust,
Dan wordt verlangen een zacht fluist'ren,
Een traan zijn lust.
Geef mij dit al wanneer de dagen
Vol van een wreed verlangen zijn :
Het zingend lied, dat ik niet klage,
Maar verdrage
Mijn eigen pijn.

TOONEEL
DOOR

JO DE WIT.

Maria Boodschap. Paul Claudel. Ons modern begrip
vraagt van tooneelwerk de uitbeelding van karakters,
van persoonlijkheden die het eeuwige steekspel spelen
en die, bij de triomfen en nederlagen van dit levensspel, het eigendommelijke van hun geaardheid ten
duidelijkste openbaren.
Bij Claudel echter speelt de persoonlijkheid een ondergeschikte rol dragers van gedachten zijn zijn figuren,
symbolen van het innerlijk leven der menschen. Ook
hierin toont deze Fransche schrijver, die met zijn verlangen in de middeleeuwen leeft, een sterke neiging tot
die vorm van oude, uit de kerk voortgekomen spelen
waarin de psychologie als factor op zich-zelf verwaarloosd bleef. Psycholoog in de moderne beteekenis is
Claudel niet, zijn figuren komen niet in onze verbeelding
te staan als menschen van vleesch en bloed, zij blijven
ons vaag en heel ver. Wat ons, na lezing of aanschouwing van Clauders werk bijblijft is zijn levensbegrip,
zijn filosofie zou men bij na kunnen zeggen, en zijn godsdienst. Al moge Claudel bedoeld hebben met dit stuk
te geven een zuivere spiegeling van middeleeuwsch
geloof en middeleeuwsch gevoelsleven, hij kan toch
niet anders dan van zijn figuren zijne spreektrompetten
maken.
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Zijn gecompliceerd wezen kan, ondanks de hartstocht
waarmee hij het katholicisme belijdt, en de liefde die
hij het middeleeuwsch leven toedraagt, onmogelijk de
ballast van overbewustheid die hij als twintigste-eeuwer,
als dichter en cultuurmensch heeft te torsen, van zich
werpen om argeloos, simpel en kinderlijk te naderen
tot het innigst wezen van middeleeuwsche devotie.
Een zeer merkwaardig verschijnsel van moderne verwevenheid dunkt ons Claudel, een die, hoogbegaafd,
een echt dichter, de extase telkenmale juist even te
hoog opvoert, gedreven als hij wordt door een verlangen
naar algeheele bevrij ding en gestuwd door de begeerte
om nit de donkere schachten van 's menschen onbewustheid het brandend verlangen naar onaardsche schoonheld te delven en het te toonen, lichtend en sterk. Doch
zijn woorden en zijn begrippen zijn ontoereikend, hij
forceert somwijlen de syntaxe, hij verzint nieuwe woorden of verleent aan de oude nieuwe beteekenis. Hij heeft
zijn inspiratie eens gekenschetst als „un certain esprit
et bruit" die God in hem brengt. Dit besef van een
dichterschap bij Gods genade heeft hem mateloozen
trots verleend ; hij is van meening dat hij mag beschikken over volledige vrijheid van vorm en uitdrukking
en hij, in politieke zin monarchist en feodalist, hij toont
zich in kunst anarchist als weinigen. Indien hij niet
begrepen wordt . . . . zijn schuld is het niet, zijn ingeving
toch is van goddelijke orde (en daarom al onaantastbaar). Tot den lezer zegt hij, en hij maakt diens taak
daardoor zwaar : „Je n'ai pas a faire de vous, a vous
de trouver votre compte avec moi". Een vreemde tegenstrijdigheid doet zijn werk hinken op twee beenen : het
Christendom zooals hij het belijdt, duldt niet de matelooze vrijheid die den moderne kunstenaar als zijn rechtmatig eigendom beschouwt — voor de ouden was dit
alles anders, kunst en godsdienst was hun waarlijk een
ondeelbare eenheid, en wie tot de middeleeuwen terug
wil moet op geheel andere wijze naderen tot de dingen
dan hij doen kan die de aandacht van het eigen-ik als
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een van zelf sprekende levensfunctie in zich bergt en
die zoekt naar een bloesemrijke vormschoonheid als
door de strengheid van het Christendom om haar bewuste zinnenstreeling veroordeeld zou worden.
Claudel zoekt een verzoening tusschen deze twee
levenshoudingen en vindt haar niet.
Hij verafschuwt de maatschappij zooals zij nu is —
hij, hooggeklommen ambtenaar der Republiek, hij
hunkert terug naar de tijden toen de koning was :
„Image de Dieu a qui seul obeissance est donnee,
lui seul due", de tijden van absoluut geloof. Hij haat
de wet die voor dat alles in plaats gekomen is. En hij
zegent God die hem meer helderziend heeft gemaakt
dan de anderen, hij die bevrijd is van de „afgoden"
hoe zij dan ook mogen heeten, de antieke als Isis en
Osiris of de nieuwe „La justice, ou Progres, ou laVêritê,
ou l'Humanite, ou les Lois de la Nature, ou 1'Art, ou
maar hij gelijkt hierin helaas to veel den
la Beaute"
Phariseeer die God loofde, omdat hij niet was als de
anderen .. . ..
Deze hoogmoed, dit zelfbewustzijn is tot zijn dichterlijke gestalten doorgedrongen, zij alien dragen hun
geloof zonder eenvoud, maar met overdadige glorie.
Zoo ook in dit werk, „l'annonce faite a Marie" — daar is
Violaine, draagster van het stuk, de groote figuur die
naar heiligheid streeft. Voor wie haar omringen wordt
zij waarlijk heilig door haar vroomheid die haar de
zwaarste offers lachend doet volbrengen. Doch zij bezit
tevens (en met haar Anna Vercois, haar vader) een
modern besef van het eigen, innerlijk leven, van de
zuivere vlam die haar verteert en zij verkeert geenszins
in twijfel omtrent haar eigen waarde. Zij spreekt dit
uit, herhaalde malen, zij vereert bijkans haar eigen
liefelijke volmaaktheid ; zoet, goed en schoon prijst zij
zichzelve en zij vindt dichterlijke woorden die met bijna
verschrikkende bewustheid de innerlijke dingen op hun
plaats zetten. Hier is lets dat hindert. Het is de twee-
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spalt in den dichter ; de fatale tweespalt van een ziel,
die noch het een geheel en al is, noch het ander.
Als we b. v. denken aan de middeleeuwsche Beatrys,
hoe daaruit opstijgt een devotie zonder jets van intellectueele vertroebeling, dan voelen we des te sterker hoe
Claudel een dichter is die in het katholicisme een vorm
vindt voor zijn dringend en hoogstijgend verlangen,
maar hoe hij te veel individualist blijft om in diepste
wezen met het middeleeuwsch geloof onverbrekelijk
een te zijn. Hiermede willen wij niet zeggen dat Claudel
niet een waarachtig Christen wezen zou of dat zijn ziel
niet diep religieus zou zijn, maar zij is dit misschien op
haar eigen, wijdere wijze, die niet precies past in de vorm
die zij zich koos.
Een van de groote motieven in zijn werk is de
kracht en de schoonheid van het offer. Violaine brengt
het eerste offer uit de volheid van haar geluk als zij,
een ander liefhebbend, den melaatsche Pierre de
Croan, die zoo droevig is en eenzaam, op den mond
kust, hem door die daad vergeving schenkend voor wat
hij haar misdeed. En deze schoone daad van hoogere
lief de is het begin-accoord waarmee zij het lange spel
van haar lijden opent — zij kan niet tegenhouden wat
als een vloed haar omstroomt en haar tot steeds meer
afstand doen drijft. „Wie eenmaal dronk uit den lijdensbeker, trekt de lippen niet meer gewillig terug". Zit
blijkt uitverkoorne die geen aardsch geluk van noode
heeft en die staag vervuld blijft van het besef eener
wereld achter deze wereld. Is voor dit alles, strikt ge
nomen, het katholieke geloof noodig ? Violaine, melaatsch
geworden, van ontrouw beschuldigd door haar verloofde dien zij boven alles lief heeft, trekt zich terug.
Zouden wij deze hooge deemoed, dit geluk der ziel die
alles in droom gezien heeft en die kan leven door het
besef eener grootsche wereld-orde waarin zij slechts een
vervluchtend atoom is, niet voelen en zien als nog sterker
en dieper zoo er de zelfverheerlijkende exaltatie, de
heiligen-schijn en de traditioneele katholieke beeldspraak
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niet voortdurend bij te pas kwamen ? Wel brengt Claudel
soms allerteederste liefde tot uiting of diepe wijsheid —
hij heeft stellig het sterk besef dat het geluk der wereld
ver ligt achter elk reëel bezit, hij is een dichter die in
verrassende metaphoren spreekt, maar hij is nog te ijdel,
hij is te zeer bekoord door de eigen mystiek, die diep in
zijn wezen opborrelt en hem inspireert tot zeer groote,
maar nog al te dikwijls vage gevoelens. Hij moge niet
vergeten dat het geen enkel dichter veroorloofd is het
nauw verband met de donkere aarde te ontkennen, dat
het beeld is oud — de lelie haar wortels heeft in den
duisteren, modderigen grond.
Claudel lijkt een vlinder --- die voor het zijn tijd is
de donkere cocon uitvliegen wil, tot schade van zijn
kracht en van de blankheid zijner vleugels.
Aan wonderen gelooven stellig zij alien die het leven
met eerbied zijn genaderd, maar zijn de wonderen der ziel
niet genoeg — moeten het tastbare wonderen worden ?
Is het leven van Violaine zelf niet een wonder, haar
onwankelbare liefde tot Jacques en de zijne, ondanks
alles, voor haar, die zich openbaart als zij, stervende,
door de ziekte weggevreten, in zijn huis wordt binnengedragen ? Maar in de oogen van Claudel is zij een heilige
geworden die goddelijke kracht verkreeg en als een legendarische heilige kan zij het doode kind van Mara haar
zuster en van Jacques die, na Violaine's ziekte, Mara
tot vrouw nam, nieuw leven geven. Hier kan ons geloof
niet meegaan. Is dit alles misschien slechts symbool,
de overwinning van de liefde over de stof ? Maar is
haar geesteshouding al niet zulk een overwinning ?
en, waarom, indien God de dood van dit kind wilde,
moet zijn zieltje weer teruggeroepen worden ? Haar
louterende invloed op de booze Mara ware een overtuigender bewijs van haar zielskracht geweest.
Doch . . . laten wij niet verder onze vraagteekens
zetten Laten wij ook niet theoretiseeren. Claudel
toonde ons dat dit gevaarlijk zijn kon. Wie zijn „Art
poêtique" et zijn „Trait& de la co-naissance au monde et
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de soi-meme" gelezen heeft, ziet helder in dat Claudels
dichterschap wel zeer evident is, hoe ware dit anders
ooit opgewassen tegen zoo verwarrende en dikwijls
dwaze theorieen ? En wie zou dit dichterschap ontkennen,
die aan de grootsche scenes tusschen Violaine en Jacques
denkt ?
Royaards heeft van dit werk een buitengewoon verzorgde vertooning gegeven. Plastisch gaf hij een prachtige
vader-figuur. Mevrouw Royaards maakte van deze
moeilijke Violaine-figuur een wel zuiver-primitieve verschijning. Maar hoe moeilijk was dit alles juist omdat
er zooveel is dat kunstmatig lijkt in dit stuk. Voor de
toewijding der spelers en de fraaie decors van de Lensvelts kan men niet anders dan dankbaar zijn.

AANTEEKENINGEN OP DE WERELDGEBEURTENISSEN
DOOR

Mr. J. C. VAN OVEN.

XXXII.
Het overlijden van de gewezen Duitsche Keizerin in
de Doornsche ballingschap, dat aanvankelijk algemeen
zonder belang voor de wereldgeschiedenis werd geacht,
heeft aanleiding gegeven tot zulk een eclatante betooging van Duitsch monarchisme, dat heel de wereld ervan
geschrokken is. Potsdam, de naam die sinds Augustus
1914 Duitsch militarisme en Duitsche veroveringslust
symboliseerde, maar na de nederlaag slechts verbonden
was aan een klein Duitsch stadje droomend in vervloden
grootheid, heeft voor een oogenblik zijn schrikwekkenden
klank herkregen, toen daar de duizenden officieren, met
al de groote mannen uit het oorlogstijdperk vooraan,
van hun onvergankelijke trouw aan het oude stelsel en
de oude idealen getuigden, en als een waarschuwend
teeken signaleeren dit de Fransche bladen tegenover
hen die misschien mochten meenen, dat het oude Duitschland dood was en dat de wereld zonder gevaar aan het
nieuwe de vriendschapshand zou kunnen reiken. Jammer
genoeg heeft ook de naam van ons land hieronder geleden,
daar de betooging van Potsdam in Doorn haar voorspel
beleefde en ooze overheid daartoe
waarom begrijpen
O. E. XX I 5
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wij niet — haar toestemming, zelfs haar medewerking
leende.
De demonstratie kwam op een allerongelegenst oogenblik, want de evolutie der verhouding tusschen Duitschland en zijn gewezen vijanden staat juist voor een keerpunt en daarbij komt zeer veel aan op de vraag, hoe de
stemming in Engeland en de Vereenigde Staten ten
opzichte van de Duitsche republiek zal zijn. De Duitsche
monarchisten konden dus hun land geen slechter dienst
bewijzen dan door juist nu te toonen, dat voorzoover
het aan hen ligt, hoe eer hoe liever de geest van Potsdam
weer zal heerschen in Duitschland met al de daaraan
voor de wereld verbonden gevaren. Wij voor ons zouden
ons daarover kunnen, verheugen, omdat de waarschuwing
nu tijdig kwam en de Entente haar maatregelen kan
nemen om het gevaar of te wenden, maar helaas kunnen
wij dit in waarheid geenszins. Want datgene wat wij
wel kunnen, d. uitelkander houden de noodzakelijkheid dat Duitschland in militairen zin zwak blijft en
dat het economisch weer tot vollen bloei komt, daartoe
is men in de geallieerde landen veel minder in staat, en
aldus staat het te vreezen, dat op de komende conferenties over de Duitsche schadeloosstelling de militairpolitieke motieven de economische overstemmen en
tot een beslissing leiden die het herstel der Europeesche
samenleving alweer tot een verre toekomst verschuift.
Voor Frankrijk immers bestaat de onderscheiding die
wij zooeven maakten in 't geheel niet : daar meent men
dat het noodig is om Duitschland zoowel zwak als arm
te laten blijven en alleen van Engeland en Amerika
zou men mogen hopen dat eigenbelang en gezond verstand tot een voorzichtige verzoeningspolitiek leidden.
Maar als nu, juist wanneer men voor een allergewichtigste beslissing in deze staat, de Duitschers onverholen
met hun oude gelaat voor den dag kemen, dan kan men
zich niet verbazen als dit op de Amerikaansche en Britsche diplomaten evenals op de openbare meening in het
Vereenigd Koninkrijk en de U. S. A. grooten indruk
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maakt en de besprekingen over de schadevergoeding
ten zeerste beinvloedt.
De ongunstige stemming is in de Engelsche pers van
deze dagen ook reeds zeer goed te merken : de Jingoen de regeeringsbladen praten, als de Fransche pers,
over de noodzakelijkheid om de Duitschers nu eindelijk
eens goed aan te pakken, zoodat zij over de brug komen,
en de liberale organen komen daartegen nauwelijks in
verzet. En dus, zooals de zaken zich thans laten aanzien,
zal Frankrijk vrij gemakkelijk spel hebben om de ver
langde bezetting van het Roer-bekken, althans de bedreiging daarmee, erdoor te krijgen. Duitschland zal nu
met nieuwe voorstellen komen en heeft Amerika's bemiddeling ingeroepen, dewelke hoewel formeel geweigerd,
feitelijk toegezegd is, en zoo kunnen de in Londen te
kwader ure door Frankrijk's overvragen en Duitschland's te weinig bieden onderbroken onderhandelingen
weer aangeknoopt worden, en bestaat de mogelijkheid
van 't uitblijven der nieuwe dwangmaatregelen, zelfs
van 't vervallen der vorige. Maar 't zal toch al heel
mooi moeten loopen wil het daartoe komen, want in.
Parijs is de voorbereiding der bezetting van het Roerbekken reeds zoo ver gevorderd, dat zelfs al mochten
Amerika en Engeland deze willen tegenhouden, zij een
uitermate sterk verzet van Franschen kant te overwinnen zullen hebben.
Intusschen, 't is al een zeker succes van de sterkehand-politiek der Franschen, dat Duitschland met
nieuwe voorstellen en met zijn bemiddelingsbede aan
Amerika voor den dag getreden is. Toen de vergadering in Londen mislukt was, meende men — ook wij
meenden 't — dat Duitschland zich van de sancties
waartoe destijds besloten was, niet veel aantrok en dat
ook Engeland eigenlijk alleen maar in zulke sancties
had toegestemd die Duitschland niet heel veel kwaad
zouden doen. Maar toen putje bij paaltje kwam, heeft
men blijkbaar in Duitschland gemerkt, dat het anders
was, dat de Londensche maatregelen wel degelijk zeer
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pijnlijk werkten en misschien heeft men bovendien zien
aankomen, dat er onvermijdelijk erger dingen zouden
volgen. In elk geval, het verzoek om bemiddeling aan
Amerika en vooral de daarmee gepaard gaande belofte
om aan de U. S. A. datgene te betalen wat de Amerikaansche regeering na eerlijk en onpartij dig onderzoek zal bevinden dat Duitschland betalen kán, klinkt als een wanhoopskreet en contrasteert sterk met den geest der Potsdamsche betooging. De verantwoordelijke menschen in
Duitschland, zij die den waren toestand kennen, voelen
blijkbaar maar al te goed hoe het land nog immer aan
handen en voeten overgeleverd is aan zijn oude vijanden,
die het dan wellicht niet tot betalen kunnen dwingen,
maar die wel in staat zijn den Duitschers het leven zeer
zwaar te maken, en alleen de schetteraars van den ouden
Stempel nemen een houding aan, alsof het rijk nog als
vroeger in staat zou zijn, de wereld te trotseeren.
Want zoo is immers de toestand : de geallieerden
:zullen hun schadeloosstelling niet binnenhalen als Duitschland zich niet herstelt en dit herstel is derhalve hun
eigen belang maar daarnaast is het nog veel meer een
belang van de Duitschers zelf, en dus, als nu de bond,genooten om welke reden dan ook hun eigen belang
anders zien en maatregelen gaan nemen, die het handelsen industrieele leven van Duitschland verlammen, dan
lijden zij daaronder, maar de Duitschers lijden nog veel
meer, en zij doen wijs door, als het eenigszins mogelijk is,
met groote tegemoetkomendheid, oprechtheid en eerlijkheid de tegenstanders tot een andere politiek te
brengen. In dien geest schijnt de bede aan Amerika
gedaan te zijn, en wij begroeten haar als een zij 't dan
zwak lichtpunt in de duisternis der vooruitzichten, een
gelukkige tegenzet van de Duitsche regeering tegen de
demonstratie der monarchisten in Potsdam.
Natuurlijk wij behoeven het nauwelijks meer te
zeggen ! — maken wij ons niet de minste illusie. Von
Simons durft niet eerlijk en flunk over de brug komen
uit vrees voor de nationalisten in zijn land, Briand mag
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niet toegeefelijk zijn uit angst voor Poincare en Lloyd
George is en blijft volslagen onberekenbaar, zoodat de
Amerikaansche regeering, indien zij werkelijk weer gaat
meedoen aan de beraadslagingen over het heil van de
Oude Wereld, een moeilijke taak zal hebben, om de
partijen tot een regeling te brengen, die voor hen alien
van belang zal zijn. Maar de mogelijkheid bestaat toch
en er is al iets gewonnen zoodra maar Amerika weer
meedoet, want Amerika hoeft niet zoo bang te zijn als
de anderen voor een herleefd Duitsch militarisme, terwijl zijn belang bij een hersteld Duitschland dat weer
als vanouds Amerikaansche producten koopt en de
werkeloosheid daarginds bestrijden helpt, zeer groot is.
Vandaag, Zaterdag 23 April, zal dan in deze zaak
wellicht een voorloopige beslissing vallen, want Lloyd
George en Briand komen samen in informeele conferentie.
Daarop volgt natuurlijk een formeele waarbij dan misschien Amerika tegenwoordig zal zijn. De bezetting van
het Roer-bekken als uiterste dwangmaatregel zal heden
waarschijnlijk op het programma staan en laat ons nu
aannemen, dat onder bepaalde voorwaarden, Engeland
daartoe de toestemming geeft die het zoo lang heeft
geweigerd. Indien vervolgens de groote conferentie,
waarop de nieuwe Duitsche voorstellen besproken worden, het gevaar niet afwendt, dan trekt Foch het Roerdistrict binnen en daar zullen dan, luidens de berichten
die de Fransche pers omtrent de plannen der regeering
verspreid heeft, de Duitsche mijnwerkers kolen delven
onder toezicht van Franschen, welke kolen dermate
belast of op zulk een wijze verkocht zullen worden, dat
het gat in de Fransche schatkist begint 'n weinig gevuld
te worden. Laat ons alweer aannemen, dat de Duitsche
mijnwerkers de kolen inderdaad zullen delven en niet,
zooals zij aangekondigd hebben, zullen weigeren voor
den vreemdeling te werken. Dan zou ten laaste tot op
zekere hoogte de „slavenarbeid voor den overwinnaar"
waarover de Duitsche bladen sinds het verdrag van
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Versailles schrijven, werkelijkheid worden. Zal Frankrijk en vooral zullen Engeland en de andere bondgenooten
er mee gebaat zijn ? Positief de vraag ontkennend beantwoorden, kan men zekerlijk niet en misschien ook
zal de bezetting werken, als indirect dwangmiddel, in
dien zin dat de Duitsche regeering haar zoo onaangenaam
en vernederend vindt en de Duitsche „Schwer-industrie"
er zoozeer door benadeeld wordt, dat men van Duitschen
kant eerlijk en oprecht voor den dag komt met hetgeen
men werkelijk betalen kan. We willen dus zeker niet
positief volhouden, dat het middel niet werken zal of
dat het erger zal zijn dan de kwaal. Maar sterke twijfel
is hier toch geoorloofd. Ten eerste is het niet zeker, dat
er geen ernstige onlusten en stakingen zullen uitbreken ;
ten tweede kan de bezetting van het Roer-bekken leiden
tot nieuwe troebelen in Duitschland die den toestand
nog verergeren, en eindelijk is het hoogst twijfelachtig,
of, als de maatregel niet als indirect dwangmiddel werkt,
zij direct de voordeelen zal opleveren die men er van
verwacht. Want hoe men 't nu ook neemt, de kolen die
dan voor Frankrijk uit den grond worden gehaald, zullen
verkocht moeten worden, wil men er de schadeloosstelling uit putten. Wie zal ze koopen ? De Duitschers ?
Ja, als ze dit doen, zou het middel dienstig zijn, want
dan zou uit hun zak inderdaad het geld der schadeloosstelling komen. Maar tot dusver is de situatie in Duitschland nog niet zoo, dat men er voor groote bedragen
koopen kan, gen* onze en de Engelsche en Amerikaansche handelaars dagelijks ondervinden. Wie dan ? De
Franschen Zell ? In dat geval zouden zij hun eigen
schadeloosstelling betalen, maar bovendien heeft Frankrijk nu al te veel kolen. De Engelschen dan en de neutralen ? Ook zij hebben er niet zoo groote behoefte aan,
al zal er van de neutralen in 't bijzonder op deze wijze
wel geld te halen zijn. Evenwel, de wereld lijdt niet
meer onder kolengebrek — afgezien dan van de tijdelijke
schaarschte in Engeland ten gevolge van de staking —
en het resultaat zou vermoedelijk zijn een nieuwe daling
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van den steelkolenprijs op de wereldmarkt. Dit lijkt zeer
aangenaam en heilzaam, maar voor de Engelschen in
't bijzonder zou het nadeelig, zoo niet rampspoedig zijn.
Want de economische moeilijkheden waaronder het
Vereenigd Konkrijk gebukt gaat, de industriee l e oorlog
die als gevolg daarvan bijna uitgebroken was en die
nog immer dreigt, zijn immers juist het gevolg van deze
plotselinge prijsdaling ? Geen product schier brengt
nog genoeg op om zijn kosten te dekken en de daardoor onvermijdelijk gegeven noodzakelijkheid van loonsverlaging of sluiting der bedrijven en werkeloosheid
is de oorzaak van de geweldige arbeidstroebelen die
Engeland doorleeft en die eerst tot het verleden zullen
gaan behooren als er eenige vastheid in de prijsverhoudingen is weergekeerd.
Derhalve, het remedie voor deze kwalen ? Het ligt
voor het grijpen : het herstel van Duitschland — we
zien nu of van Rusland, Oostenrijk e. d. — als afnemer
van producten is het eenige middel en daarmee moet en
zal dan natuurlijk vanzelf een bevestiging der verhouding tusschen de munteenheden der landen gespaard
gaan. Maar de Fransche politiek verhindert dit en de
Engelsche laat zich nog immer op sleeptouw nemen,
hetzij eveneens uit vrees voor een militair herstel van
Duitschland, hetzij omdat men ook in Engeland meent,
dat er meer van Duitschland te halen zal zijn door het
volgen der politiek-Poincare.
ZOO is dus de situatie aan het einde van April 1921,
meer dan twee jaar na het einde van den oorlog en voor
de beslissing van de Entente die in 't begin van Mei
genomen moet worden : het belang van alien brengt
mee, dat de verdragsbepalingen die Duitschland's
taire macht aan banden leggen zoo scherp mogelijk
toegepast worden, maar eveneens dat in economisch
opzicht van de verdragsrechten en van de Ententemacht slechts zoodanig gebruik wordt gemaakt, dat
Duitschland zich niet onttrekt aan de betaling van wat
het betalen kan zonder zijn herstel te belemmeren. Dit
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herstel is het belang van alien. De vraag is nu maar,
of de weg gevonden zal kunnen worden om Duitschland dermate de duimschroeven aan to leggen dat het
in deze oprecht doet wat het doers kan, want bij gebreke
daarvan zullen de geallieerden zeker eenstemmig bereid
zijn tot maatregelen die wel is waar voor hen zelf den
ongunstigen toestand bestendigen maar die voor Duitschland nog rainpzaliger zullen zijn. Zal Harding of Hughes
de man zijn die hier het verlossende woord vindt ?

Groningen, 23 April 1921.

LEESTAFEL

Friedrich Curtius : Deutsche Briefe iind Elsassische Erinnerungen. Huber & Co. Frauenfeld, 1920.
Dit merkwaardige boek werd mij onlangs uit Zwitserland toegezonden met verzoek daarop ook hier te lande de aandacht te vestigen.
Gaarne geef ik daaraan gehoor. Op den afstammeling der Germanen,
die den wereldoorlog van den aanvang of met hartzeer gadesloeg, maakt
de kennisneming met dezen voortreffelijken arbeid een bevrijdenden
indruk. Door ras, neiging en ontwikkeling aan de Duitsche natie verwant, zag hij de geweldige botsing naderen, uitbarsten en uitloopen
op een ineenstorting en vernedering zonder weerga. Het hart kromp
hem ineen, als hij de ongeloofelijke ethische fouten en politieke misgrepen waarnam, welke de uitbarsting voorafgingen en de oorlogvoering
kenmerkten, en daarom de overtuiging wel moesten vestigen, dat het
zedelijk bewustzijn, zoowel als het eenvoudigst politiek doorzicht,
geen andere uitkomst deden voorzien dan den ondergang van een stelsel,
dat de eerste zedelijke beginselen evenals de eenvoudigste doelmatigheids-voorschriften gelijkelijk verloochende. En terwijl Duitsche juristen
de begane fouten en dwalingen door allerlei spitsvondigheden pogen
te vergoelijken, zoo al niet te verdedigen, komt thans een hoogstaand
ambtenaar, later president van het kerkelijk directorium, na vier jaren
gedwongen stilzwijgen openlijk verklaren, dat de Duitsche regeering
eene zware schuld op zich geladen en onvergefelijke zonden tegen de
menschheid en de rede begaan heeft. Wel is het een onduldbaar
misbruik van de taai der vroomheid, wanneer men van de Duitschers
verlangt, dat zij boete doen en berouw toonen „opdat buitenlanders
zich bij de aanschouwing dezer wroeging kunnen verlustigen" (bl. 3) ,
want berouw kan men niet bij plaatsvervanging gevoelen (bl. 1 1 ) het
Duitsche yolk heeft eenvoudig zijn plicht gedaan en goed en bloed
voor de verdediging van het vaderland geofferd ; maar de Duitsche
regeering heeft misdadig de grondzuilen der moraal ondermijnd.
De vraag van staatsbeleid geheel daargelaten, was „de inval in
Belgie eene zonde tegen de menschheid ; eene besmetting van de
Pruisische eer en van het zedelijk aanzien der Duitsche natie" (bl. 10).
1) Door eene vergissing onzerzijds, die wij betreuren, is de aankondiging van „Het Schamele Deel" in onze vorige Leestafel, onderteekend : Marie S c h m i t z, terwij1 de onderteekening had moeten
Red. O.E.
luiden: Mej. Middelveld Viersen.
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Deze inval is de spil in de ontwikkeling van den wereldoorlog. „In het
rampzalig oorlogsplan is het geheele ongeluk van ons y olk besloten".
Ware het gelukt, „dan zouden wij, die gelooven aan eene ethische
wereldbeschouwing, ons over de overwinning niet hebben kunnen
verheugen". „Door de Duitsche nederlaag is de Duitsche ziel gered".
Het militarisme is voor altijd geoordeeld. „Dezelfde krachten, die het
Pruisisch Duitschland hebben gesticht, hebben het ook te gronde gericht". Daarom is de mogelijkheid eener restauratie uitgesloten. Zal
een eenig en sterk Duitschland op nieuw ontstaan „dan moet het op
een geheel anderen grondslag met nieuwe ideeen en onverzwakte krachten
worden opgebouwd" (bi. 11-13).
Deze bekentenis van een hooghartig patriot is ontroerend en tevens
verkwikkend. Zij vormt een verblijdenden tegenhanger tegen de weerzinwekkende verklaring der 93 geleerden, die in het najaar van 1914 onder
de leuze : „Het is niet waar" buiten het misleide Duitschland algemeen
ergernis wekten. Bovendien is het een teeken der langzamerhand ingetreden reiniging der hartstochten, welke na de ontgoocheling in de
ontwikkelde kringen van Duitschland valt op te merken ...... eene
tragedie, treffender zelfs dan die van den val van het keizerrijk, inzonderheid voor degenen, die in de wereldgeschiedenis, zoowel als in eigen
levenservaring, de sporen eener goddelijke voorzienigheid bespeuren.
Dr. Curtius bezocht den Elzas voor de eerste maal in het najaar van
1873, dus twee jaren na de inlijving bij Duitschland. Aangelokt door
de bekoorlijke landstreek, zocht hij aldaar eene betrekking en werd
hij in 1878, 27 jaren oud, als ambtenaar bij het bestuur van den Kreis
Sehlettstadt aangesteld. Spoedig werd hij verplaatst naar Thionville
en kort daarna naar Metz, waar hij verscheidene jaren vertoefde om
in 1883 aan het provinciaal bestuur te Colmar te worden verbonden en
in het volgend jaar zelf als directeur van den Kreis Thann in den
Boven-Elzas op te treden. Dit district bestuurde hij 14 jaren daarna
bekleedde hij korten tijd hetzelfde ambt in Colmar en Straatsburg. In
1903 werd hij beroepen tot President van het Evangelisch kerkelijk
directorium in de hoofdstad en woonde aldaar tot zijne aanvraag om
ontslag wegens eene gewetensvraag tegen het eind van 1914.
Aldus leerde hij het schoone land van noord tot zuid grondig kennen.
Steeds streefde hij naar persoonlijke aanraking met alle groepen der bevolking door met boeren en burgers, ambtenaren en geestelijken, persoonlijk verkeer te onderhouden, belang te stellen in hunne aangelegenheden
en op vreedzame wijze eene verzoening tusschen de inheemsche bevolking en de Duitsche immigranten te bevorderen. Rondborstig erkent
hij de uitsluitend Fransche gezindheid der plattelandsbevolking in
Lotharingen, zelfs der stedelijke bevolking van Metz, den ondubbelzinnigen afkeer der groote nijverheid in den Boven Elzas, zoowel van
patroons als arbeiders, de meer gematigde ternghouding in Straatsburg, een en ander zonder overschatting der tegenstellingen of over-
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drijving der daaruit voortvloeiende bezwaren. Zijn boelend verhaal in
vloeiende taal getuigt van een helder hoofd en een warm hart, dat
zonder aanmatiging of eigenwaan eene weerstrevende bevolking tracht
te winnen. Vaak gelukt het hem vriendschappelijke betrekkingen aan
te knoopen en geslagen wonden te heelen. Aardige episoden en levendige
schetsen ontbreken niet. Wie het voorrecht genoot de schoone dalen
der Vogeezen te doorkruisen en de bloeiende Rijnvlakte te aanschouwen
volgt den onderhoudenden gids met gespannen aandacht en betreurt
bijna het eind der leerzame wandeling. Met een bezwaard gemoed
neemt hij met den schrijver afscheid van het schoone land, den noodlottigen twistappel tusschen twee groote volken, en peinzend verstaat
hij den weemoed des schrijvers, die zijn levensdoel in den Elzas gevonden
bad en zijn nauwgezetten arbeid schijnbaar zag vernietigd.
Hooger nog dan de opwekkende wandeling door het heerlijk grensgebied staat de daaraan voorafgaande reeks brieven van politiek gehalte.
Het is ternauwernood mogelijk, zelfs indien het wenschelijk ware, een
bevredigend denkbeeld van den rijken inhoud te geven. Wie niet door
den gaerden naam des schrijvers, de inzage van het boek, of de voorafgaande aankondiging tot nadere kennismaking wordt aangespoord,
zal geringen prijs stellen op eene nauwkeurige beschrijving van den
inhoud. Een kort overzicht moge derhalve volstaan.
De 17 brieven vormen een volledigen kring. Zij beginnen met een
smartelijken en zinrijken terugblik op het jongste verleden (N°. 1) en
sluiten met een blik op de toekomst (N°. 17). Aan deze eindpunten
knoopt zich eenerzijds de tegenstelling tusschen het oude Duitschland
en de revolutie (N°. 2), anderzijds die tusschen de puinhoopen van het
verleden en de idealen der Duitsche jeugd (N°. 16) eene meesterlijke
ontleding der ingewikkelde toestanden, toegelicht door eene grondige
beschouwing dtr gistende partijverhoudingen (N°. 3 en 15). Het eind
van den oorlog levert eene aangrijpende schildering (N°. 4). Aan Dr. Fr.
Naumann en H. von Treitschke wordt in N°. 5 en 16 rechtmatige hulde
bewezen. De nieuwe rijksconstitutie van 11 Aug. 1919 en de binnenlandsche politiek worden duidelijk en scherpzinnig uiteengezet en de
partijen, zoowel in de constitueerende nationale vergadering als in
den rijksdag na de merkwaardige verkiezingen van 6 Juni 1920, „eene
geweldige manifestatie van ontevredenheid" (bl. 161) in een helder
licht geplaatst. De kalme gemoedgesteldheid des schrijvers belet niet
zijne smartelijke gewaarwording bij het vernemen van den uitslag der
stemming, welke de uiterste partijen versterkt, de middenpartijen
verzwakt heeft. Hoe moeten de jongste Pruisische verkiezingen zijne
vrees hebben versterkt ! Een vaderlandslievende adem bezielt het gansche boek. Zijne ergernis bereikt het toppunt in de hartstochtelijke
aanklacht tegen het onzedelijk vredesverdag van Versailles, „een slecht
en half werk", „een weergalooze woordbreuk" (bl. 42). Een weldadig
besef van rechtvaardigheid leidt hem tot eene verzachtende voor-
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stelling van de zware schuld, die het Duitsche yolk en diens leidslieden
treft. De groote gevaren, waaraan het zwaar beproefde rijk en de wan.
kele regeering zijn blootgesteld, worden zonder nutteloozen schroom
of misleidende illusie uiteengezet (N°. 11, 12), de bijna onoverkomelijke moeilijkheden van heden en toekomst openhartig erkend.
Het militarisme en de monarchie zijn tegelijk gevonnisd en vernietigd. De karakterschets van den gevallen keizer, slachtoffer van het
teugelloos militarisme, die de veroordeeling daarvan op zijn zwakken
geest en overspannen gemoed zag nederdalen, is bijzonder geslaagd
(N°. 10). „Niet door het yolk maar door den afval van het leger is de
monarchie ondergegaan" (bl. 23). Het pacifisme, dat \TO& 1914 in
de regeerende kringen van Duitschland geen weerklank vond, dat echter
weerbaarheid niet uitsluit en weerloosheid niet duldt, opent eene nieuwe
toekomst. De nieuwe Volkenbond, die daarop aanspraak maakt, is
ontoereikend om den wereldvrede te waarborgen en duidt geenszins
het eind der wereldgeschiedenis aan (N°. 14) ; de invloed der kerk tot
verzoening der volken wordt daarentegen dankbaar erkend (N°. 9).
Het is de moeite niet .waard en strookt niet met mijne bedoeling,
om in een Nederlandsch tijdschrift de politieke opvattingen van den
sympathieken schrijver aan critiek te onderwerpen. Zijn nationaliteitsgevoel verleidt hem m. i. tot overdrijving der Fransche wraakzucht
over den afstand van Elzas-Lotharingen in 1871 en misduidt de ware
beteekenis der Fransche wapenrustingen en der Engelsche raadslagen
in de jaren vOOr 1914. Tegelijkertijd bemantelt hij onwillekettrig de
Duitsche toebereidselen, de uitdaging van Engeland door den bouw
der vloot en de koloniale politiek en zwijgt hij geheel over de verwoestingen in Frankrijk en de gruwelen van den onderzee-oorlog tot verklaring van den haat dier verbitterde vijanden. Deze bijna onbewuste
fouten van een warm vaderlander veroorzaken zelfs nu en dan tegenstrijdigheden, zooals bijv. bij de verklaring van de oorzaken van den
wereldoorlog, welke hij overigens met recht van de aanleiding onderscheidt. Ditzelfde betreft zijn onvoldoende waardeering van den Volkenbond. Met scherpen blik geeselt hij daarentegen de lichtvaardigheid,
waarmede Engeland in 1914 werd uitgedaagd ; zonder schroom maar
met diep leedwezen erkent hij tevens de toekomstige oppermacht van
Engeland, althans in Europa.
De belangrijke inhoud van het boek verdient niet minder waardeering dan de achtenswaardige persoon des schrijvers en kan ongetwijfeld ook in de vroegere onzijdige landen veel bijdragen om licht
te ontsteken en vertrouwen te wekken in den herbouw van den thans
verminkten en vernederden, maar niettemin veerkrachtigen en onvergankelijken Duitschen staat.
J. DE LOUTER.

LANGZAAM AFSCHEID
DOOR

MARIE SCHMITZ.

Schemering, vroeg gedaald dien donkeren Februarinamiddag, vulde reeds als met grauwe floersen de kamerhoeken, en de oude Mevrouw van der Molen zag, toen zij
eindelijk haar leegstarende blikken afkeerde van het
grijze buiten, waar, achter den nat-geregenden weg de
weilanden nog wat vaal daglicht vingen, hoe in den
versten kamerhoek het groote donkere buffet al schuil
ging in de omfloersing van het duister en alleen de witte
looper als een vage lichtplek daaruit opblankte. Zij voelde
zich door de somberheid der vergrauwde kamer kil omvangen en zwaarder zonk het onbestemde leedgevoel
van heel dien dag in haar ziel. Het sloeg met onmacht
haar warme hunkering naar de avondlijke beslotenheid
der kamer, met het lamplicht over de goede rust der
dingen, met de zware gordijn-plooiingen als een veilige
weer van het hatelijk-vijandige buiten. En of een wil,
vreemd aan den hare, haar doen bestuurde, zoo bleef
zij roerloos in haar stoel, en uitturend over de al meer
vervalende velden, liet zij zich gaan op het donkere
drijven van haar gedachten, zich overgevend aan dien
vreemden dwang om uit to denken wat haar ziel beknelde.
Was het de troostelooze verlatenheid van dezen regen17
a E. XX I 6
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dag over de nog wintersche natuur, die haar diep in zich
een eenzaamheid had doen voelen, die zij nog nimmer
had gekend, een eenzaamheid als waren alle goede en
vertrouwde dingen van het leven ver van haar teruggeweken ? Borg het leven in zijn schijnbaar gladde lichte
wendingen de donkere onverhoedsche zorg ? Of was
't dat haar ziel, langzaam afglijdend naar de stilte van
het levenseinde, zich met de eigen eenzaamheid omspon ?
Zij zag haar leven zooals het in zachte, klein-gelukkige
dagen voor haar uitlag, klaar en effen. Alle dingen leken
toch goed en veilig als immer. Gerard — een glimlach
omgleed haar mond — was niet zijn wezen het geluk dat
haar ouderdom verwarmde ? Een trots bloeide in haar
op : was wel ooit een zoon, man reeds, met zijn moeder
als dit haar kind met haar ? Hoe had zij als een vreemd
en heerlijk wonder de stille jaren door zien groeien de
binding tusschen hem en haar, zien rijpen de lief de van
moeder en kind tot de harmonie van twee die, elkaar
begrijpend, 66n. zijn. Wat zijn leven bewoog, zij kende
het en wist zij niet immer zijn wezen uitgaan naar het
hare ? Hoe kon zij tobberig mijmeren over eenzaam-zijn ?
Maar al dit toch zoo wel-geweten goede scheen niet
to raken aan haar dieper besef van vormloos leed. Weer
boog zich in haar scherp-gelijnd, wilskrachtig en nog-gaaf
gezicht de mond omlaag en sloop de doffe donkerte in
haar grijze oogen. Zij tuurde naar een grauwe wolkenhorde, die de wind in felle vaart langs den effen-befloersten hemel voortdreef, van de velden wegvagend het
laatste licht. Avond ...... avond werd het in haar leven,
het was de avond die daalde in haar ziel en in zijn stilte
zag zij de dingen zooals zij waren. Eenzaam was immers
ieder ! Hoe kon zij, wier leven naar zijn einde boog, vergeten dat men dien laatsten weg alleen bewandelt ?
Moest niet Bens, spoedig, de dag komen, die haar dat
wat zij nu in zoete zekerheid haar bezit meende, toonde
als een waan ? Kon niet iedere nieuwe dag brengen wat
geen vorige had doen vermoeden ?
Zij zuchtte diep-uit en moeilijk en haar eigen ooren
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vingen het gerucht ervan in de kamerstilte. Nu was het
of een ban verbroken werd en een wijdere ruimte plots
rond haar opengolfde. Als wakker wordend uit een droom
bewoog zij zich en zag de kamer in, waar zwaar het duister
stond, alleen langs den tapijt-vloer doorschenen door
den vuurgloed van den haard.
De oude pendule onder haar stolp sloeg langzaam en
gedempt zes slagen.
Toen achter de zware gordijnen het tragisch-grauwe
buiten schuil ging en het licht uitvloeide vanonder de
wijde gele lampekap, zoodat langs de wanden en in de
donkerste kamerhoeken elk ding met een Blimp van
licht bestreept werd, voelde Mevrouw van der Molen
de veilige warme rust rond zich uitzingen. Maar terwiji
zij door de kamer dribbelde en in haar langzaam het
zachte welbehagen groeide om de prettige gewoonheid
van het bezig rondgaan, werd haar blik plots getrokken
door den spiegel boven den breeders schoorsteenmantel
en trof haar in de klaar-donkere kaatsing van het glas
haar eigen beeld, hel-beschenen door het hooge licht, als
iets vreemds en oneigens. En aandachtiger tuurde zij
even naar wat zij speurde in haar toch nog zoo gaafblanke gezicht onder het welverzorgde witte kapsel, naar
wat de nog zoo gemakkelijke veerkrachtigheid van haar
gestalte, de rust van haar rechtgedragen hoofd schenen
te verbergen. Hoe gaaf en onaangetast leek nog haar
levers...... en toch...... als iets onzegbaars, als een ondefinieerbare atmosfeer scheen 't om haar wezen te hangen
...... dat was toch de ouderdom ...... toch de avond......
Zij wendde zich of en het was of nu eerst recht de gerustheid zich legde over haar nu zij zich zeggen kon dat het
dit, alleen dit maar geweest was, dat die donkerte had
gespreid over haar ziel.
Breiend, in haar stoel naast den haard, zag zij toe hoe
Johanna de tafel dekte, liet zij half-bewust zich streelen
door de blijde behaaglijkheid van het glanzige blank met
de zacht-gebloemde borden, het vonkend zilver en het
klare kristal. Alweer hernam haar de gewone levens-
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tevredenheid, dat duistere van daarstraks scheen een
verflauwende droom. En in haar al meer vervloeiend
gepeinzen wist zij scherp-klaar dit : niet grubeln mocht
zij, niet tobben over wat nog geen schijn van werkelijkheld had. Zij bezat het heerlijkste, het beste : haar zoon,
haar jongen, het goede leven in 66n-zijn met hem.
Nu was de zoete werkelijkheid weer het eenig-levende
voor haar. Zij glimlachte stil. En plots zich weer van al
cut werkelijke bewust, besefte zij en zei hardop :
„De tram is laat vanavond. Al over zessen."
Het frissche meisje hief het blanke, kinderlijke gezicht ;
zoo dicht onder de lamp leken haar haren met een goudig
stuifsel bepoeierd.
„Ja," antwoordde zij met haar zacht-vriendelijke stem,
,gisteren ook al. Toen was Meneer om half zeven pas
thuis."
Maar nu kwam door het avondstille buiten een langgerekt, nog verwijderd fluiten snijden.
„floor !" zei het meisje, een vinger heffend. „Eindelijk."
Mevrouw rechtte zich in haar stoel, haar blank, wat
streng gezicht leek zich in een blozen te verzachten, haar
grijze oogen liepen vol glans. Zij rolde haar breiwerk op
en legde het in haar werkmand en aandachtig overzag
zij de gedekte tafel.
Staande, haar niet lange, maar haast nog jeugdigrechte gestalte even-gebogen, sneed zij zorgvuldig het
vleesch, legde met de lichtvonkende work de sappigroode plakken zorgvuldig uit op het gebloemde vleeschschaaltje. Zij stelde er immer prijs op dit klaar te hebben
voor hij thuis kwam, opdat hij rustig nog even zou kunnen
zitten voor de maaltijd begon.
Toen zette zij zich weer en wachtte.
Zijn binnenkomen dat een vleug van kille avondlucht
meebracht, leek haar rondom in de stille kamer een gloed
van leven te doen ontvonken. Zij glimlachte tot hem op
terwijl hij zijn frisch glad gezicht tot haar overboog en
haar kuste.
„Zoo Moeder, hoe hebt u 't gehad vandaag ?"
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In een flits terugdenkend aan haar donker peinzen
van daarstraks leek de eenvoudige gewoontevraag haar
vol beteekenis. Maar in haar was het duister nu we weggevaagd, dat alles was voorbij ; glimlachend kon zij antwoorden :
„Stilletjes ...... 't was ook zoo'n trieste dag. En er is
niemand geweest."
Hij ging door de kamer, lang, donker, de smalle schouders even-opgetrokken, waardoor het scheen als ging hij
jets gebogen. Zij oogde hem na, zag hoe het licht schampte
langs het montuur van zijn bril, over zijn smal, wat scherp
gezicht, toen hij zich neerliet in den diepen stoel bij den
haard. En als elken dag wanneer zij zoo stil zaten tegenover elkaar, doorzochten haar oogen zijn trekken, heel
zijn rustige wezen, als wilde zij doorvorschen wat daar
verborgen liggen kon. Maar niet met een dringend of
bang begeeren, want te rustig lag in haar de onaantastbare zekerheid, dat zij van al wat hem bewoog haar deel
ontvangen zou.
Toen zij aan de weer afgeruimde tafel zwijgend tegenover elkaar zaten, voelde zij als een koesterende weldadigheid de zoete innigheid van hun samenzijn. Het
hinderde haar niet dat bijna voortdurend het zwijgen
hing tusschen hen, en hij, in studie-lectuur verdiept,
nauwelijks opzag ; de stilte was als van een zacht gelukszingen vervuld.
En terwijl haar kleine nog rimpellooze handen in stadige vlugheid de breipennen voortdreven, zag zij nu en
dan naar het neergebogen gezicht tegenover haar. Zoo
vol beschenen door het lamplicht leek het bleek onder
het gladde zwarte haar. Vlak boven den smallen neus,
tusschen de strak getrokken wenkbrauwen, stond de
dubbele voor loodrecht gegroefd, als immer wanneer hij
strak-gespannen nadacht en zijn mond, dun en energisch
en toch zoo sub tiel-gevoelig van lijn, was vastgesloten.
Soms bled zij hem even aanzien, beturend de niet veranderende strakheid-van-aandacht, die zijn fijn gezicht
nog leek te versmallen en soms wenschte zij bijna dat
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hij even zou opzien en spreken. En een glimlachje schoot
naar haar mond en oogen op toen zij hem hoorde zuchten
en hij het potlood, waarmee hij op een groot vel berekeningen had zitten maken, weglegde. Zij zag haastig op
en hun oogen ontmoetten elkaar.
En met effen stem, duchtend hem nog te storen, vroeg
zij :
„Zal ik je nog een kop thee inschenken ?"
Even was hij nog gevangen in zijn aandacht, dan schoof
hij zijn boeken wat terug. „Graag," antwoordde hij.
Zorgvuldig schonk ze zijn kop vol, niet te sterk en
met weinig melk, zooals hij het graag had, schoof hem
dan voorzichtig over de tafel heen, tusschen de boeken.
Wachtend bleef zij hem aanzien, haar oogen nog vol van
die zachte teederheid, durfde hem toch niet storen. Maar
als voelde hij de zwijgende vraag van haar blikken, zoo
zag hij op en glimlachte zacht haar toe. En terwijl hij
met zijn potlood een vaag figuurtje trok op het blad
papier, vertelde hij :
„Ik heb vandaag met Woudenberg gesproken over
mijn nieuwe constructie van de veiligheidslamp."
„En ?" vroeg ze gespannen en begeerig.
Zijn glimlach verdiepte zich bij deze felheid van haar
belangstelling.
„Nou ...... ik kon hem nog niet volledig inlichten omdat
ik nog niet heelemaal klaar ben. Ik heb hem alleen in
groote lijnen uitgelegd waar het om ging. En dat beginsel interesseerde hem buitengewoon. U begrijpt ...... iets
dat zoo'n ingrijpende verandering brengt in het heele
systeem en ineens een zekerheid geeft waar al zoolang
naar gezocht werd ...... "
Een blijde trots deed haar oogen dieper stralen terwip
zij hem zwijgend aanzag... Eindelijk vroeg ze, voorzichtig, tastend naar de woorden voor dit wat zoo buiten
haar begrip lag :
„En ben je voor jezelf al klaar met je ontwerp ? Ik
bedoel ..... is wat je nog te doen hebt alleen maar de ......
alleen maar het op papier brengen van de dingen of zoek
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je ook nog naar de oplossing van, dat 6ene ...... die moeilijkheid, waar je me over sprak...... die je nog niet gevonden had ?"
„Dat is allemaal in mijn hoofd in orde," antwoordde
hij met rustige ingehouden trots. „Anders zou ik er nog
niet met Woudenberg over gesproken hebben. Maar een
paar details moet ik nog uitwerken. Als ik dan alles in
teekening heb gebracht leg ik hem het heele plan voor."
Hij zweeg even, zocht wat in zijn papieren en dichter
naar haar toeschuivend toonde hij haar een kleine teekening. „U weet nog wel," vertelde hij langzaam, „dat ik
voor dat automatisch blusschen zocht naar een eenvoudiger oplossing dan die ik al gevonden had." Zij knikte
zwijgend. „Kijk," sprak hij en legde de teekening recht
voor haar neer, terwijl hij met zijn potlood bijwees, „dat
is nu zóó geworden." En in klare eenvoudige woorden
beschreef hij haar dit onderdeel van zijn vinding. Ingespannen, zonder een woord, luisterde zij naar zijn uitlegging, trachtend te begrijpen wat toch altijd te moeilijk voor haar was. Het bizondere ontging haar, maar
in groote trekken begreep zij het toch wel en zij besefte
ook dat het wel heel knap moest zijn.
„U ziet, het lag eigenlijk voor de hand en ik begrijp
zelf niet dat ik dat niet dadelijk heb gevonden. 't Is zoo
eenvoudig mogelijk ...... het ei van Columbus 1"
Zij zag bewonderend tot hem op en zei schertsend, doch
met een dieperen ondertoon van ernst :
„Columbus was een buitengewoon man, jongen."
Maar uw zoon niet hoor !" lachte hij en zijn fijne, meest
wat strakke mond kreeg, ontspannen in dien lach, iets
kinderlijks, „denkt u dat maar niet." Hij knikte haar
toe, legde even, liefkozend, zijn hand op de hare. Zij
voelde zich volstroomen van een ontroerde dankbaarheid.
Even bleef hij zonder te werken voor zich uitzien, een
glans scheen van zijn innerlijk over zijn trekken te lichten.
Dan sprak hij, meer voor zich heen dan tot zijn moeder :
„Daar moest je nu in de eerste plaats zelf het plezier
van hebben
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„Hoe bedoel je dat jongen ?" vroeg de moeder zacht.
Hij zag haar aan en glimlachte.
„Och, ik bedoel dat 't eigenlijk zoo weinig loonend is
dat al wat je presteert en werkt toch alleen maar aan
een ander ten goede komt. Ik meen dit nog niet eens
zoozeer financieel. Maar je moest er zelf de satisfactie
van hebben, er zelf iets mee bereiken, in je eigen bedrijf.
Of al was 't dan niet je eigen, dan toch een bedrijf, waar
je zelf verantwoordelijk voor was, dat jezelf door je
werkkracht en je vernuft kon opbouwen ...... "
Zacht sprak de moeder :
„Je zou zelf bedrijfsleider willen zijn ? Maar dat is
een zware post jongen, en verantwoordelijk."
„Maar mooi !" zei de jonge man en zijn stem was diep
van klank, „lets opbouwen in de wereld. Ik voel er me
sterk genoeg voor !"
Met een blij den trots zag de moeder het sterke glanzen
van zijn jonge gezicht, toch was 't of even een vormloos
donker streek door haar ziel.
„Je bent eerzuchtig," zei ze met verstilden glimlach.
„Ja," antwoordde de jonge man, ernstig, „dat ben ik
ook."
Nu ging zij weer zachtkens wegmijmeren in de kamer
stilte, die zich weer over haar sloot, de stilte die was als
een koesterende rust. In haar schoot lagen werkeloos
haar handen. Zij voelde zich rijk en van geluk vervuld.
En zij peinsde hoe wonderlijk het was, dat nu haar leven
verliep in dezen rimpelloozen vrede na de stormen van
het verleden. Hoeveel had zij niet verloren, meer dan
zij menigmaal in opstandige uren had gemeend to kunnen
dragen. En nu was het dit eerie, dit laatst-overgebleven
kind, dat al haar dagen vol maakte van een volkomen
geluk.
0, dat verleden ! Het leek een gapende zwarte put
wanneer zij erin terug zag. Welke was de zwartste dag
geweest, die eerste, toen zij na zeven dagen van kwellend
hopen en vreezen zich als verpletterd had gevoeld onder
den toch gevallen slag en zij, to star van ontzetting om
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te schreien, had gestaan aan het doodsbed van den vader
harer vier kinderen ? Of die andere, toen zij in een noodlottig uur twee kinderen tegelijk verloor ? Was het niet
een oogenblik geweest of de waanzin haar besloop toen
men ze haar huis in droeg, haar twee mooie kloeke j ongens, geveld door een stom, toevallig ongeluk ? Of die
laatste dag toen de stormwind van het lot dat broze
ontluikende bloemetje knakte, haar dochtertje, erfgename van 's vaders noodlottige kwaal, die haar langzamer dan hem maar even meedoogenloos had geveld.
Hoe had zij in dat zwarte verleden zich gekromd voor
deze teisterende slagen van het leven, gemeend dat zij
nimmermeer zich rechtop zou kunnen heffen, en nu......
hoe diep en ver teruggeweken leek dit alles, als gebeurd
in een ander bestaan. Hoe wonderlijk had zich in die
lange, lange reeks van jaren de wild-smartelijke bewogenheid geeffend tot den klaren vrede van nu.
Zij telde de jaren die verstreken waren. Twintig waren
het er sinds men haar Jan en Arnold thuis bracht, een
minder sinds Ina heenging en dertig, dertig lange jaren
waren het die het nu scheidden van dien eersten zwarten
noodlotsdag. Het kostte haar moeite zich voor te stellen,
dat haar jongens nu zes- en achtendertig jaar zouden
zijn geweest, mannen. En nog eens zeide zij zich : in een
ander leven leek dit alles gebeurd. Maar dan vervulde
haar sterker de warm-dankbare verbazing dat uit dat
oude donkere leven dit lichte nieuwe was gegroeid. En
zij vroeg zich of wat het was dat haar gered had uit de
moordende vertwijfeling. Onwillekeurig gingen haar oogen
naar het jonge gezicht tegenover haar. Ja, dit kind, haar
laatste. Maar toch niet dit alleen. Was het niet ook haar
trotsche moed geweest die het vijandige lot had willen
trotseeren, haar sterke warme levensliefde, die, ondanks
de slagen van het leven, toch in haar diepste wezen het
geloof aan het geluk had levend gehouden ? Een glimlach vaagde het donker uit haar peinzende oogen ; ja,
ze wist het : haar trots had het van het leven gewonnen.
En terwijl haar onbestemd angstgevoel van dien namiddag
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zich voor haar geest schoof wist zij — en als een heiligsterk voornemen was dit weten — dat zij verdedigen en
behouden zou wat zoo moeizaam was gewonnen.
Nu viel een verstilling in haar denken ; haar mijmerende
blikken omvingen haar zoon. Effen-rustig, ingekeerd
van aandacht was zijn gezicht over het papier gebogen.
Maar telkens zag zij even den gloed van bezieling in zijn
oogen en zij merkte de vurige drift, waarmee zijn smalle,
haast vrouwelijk-tengere hand de becijferingen uitwerkte.
En zij dacht dat hij wel een dichter zijn kon met zijn
sterken en toch teederen mond, met zijn hooge witte
voorhoofd en zijn bezielde oogen.
En zij vroeg zich af als vaker of daar geen vrouw zou
zijn die met een andere liefde dan de hare deze trekken
beschouwen zou, wier hand met een andere teederheid
zijn haren streelen zou. Een vrouw die hij lief zou hebben,
anders dan haar. Vroeger had zij vaak in bevenden angst
gedacht aan dit, dat met 66n slag haar geluk-vervuld
leven zou kunnen verbrijzelen — want hoe zou zij ooit
aan een ander kunnen afstaan dit haar laatste, zoo moeizaam behouden deel. Maar al bleeker werd de dreiging
van deze gedachte, want de jaren hadden dit nog niet
gebracht.
Zou wellicht toch nog eenmaal ...... hij was drieendertig
......een jOnge man......
Johanna's klopje op de deur brak den draad van haar
mijmering af. Was het zoo laat al ? Zij zag naar het meisje
dat het theegoed bijeenruimde en wegnam ...... het einde
van den dag.
Nu haar gedachten verstild waren voelde zij zich moe
als van vele en diepe emoties. Even legde zij haar hand
over haar oogen en het was als voelde zij nu wat zij daarstraks als de sfeer rond haar spiegelbeeld had gezien :
den ouderdom.
„U moet naar bed," schertste de jonge man, „u ziet
wit vanavond."
Toch talmde zij nog, als weerzinnig om zich los to
maken uit de stille gelukssfeer der kamer, wachtte tot
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ook haar zoon zou gaan. Eindelijk klapte hij zijn boeken
dicht ; glimlachend, nog weg in zijn werk, zag hij haar
aan.
Toen richtte Mevrouw van der Molen, even-stijf van
de lange rust, zich op. En het was of een diepere beteekenis klonk in haar woorden toen zij sprak :
„Nu ga ik maar. De dag is voorbij."
In roerloosheid gevangen stond Gerard van der Molen
voorover geleund aan zijn werktafel, onder het hooge
raam, dat onbelemmerd het vage daglicht binnenliet.
Zijn wijdopen oogen staarden zonder te zien naar de
vuile en berookte muren van de fabrieksbinnenplaats
met de donkere gaten van vensters en deuren, met de
zwarte vlekken van roetig en roestig afdruipsel over de
verkleurde steenen. Zonder dat zijn oogen daarheen
gingen zag hij in de hoogte de dikke fabrieksschoorsteen
tegen het lichtlooze luchtvlak.
Maar onder de roerloosheid van zijn uiterlijk gistte
het fel-bewogen leven in hem. Daar ging een storm van
gedachten en gewaarwordingen, waarin hij zichzelf niet
hervinden kon, een stuwende stroom van elkaar verdringende golven, waarop hij zich drijven liet. Slechts
een ding wist hij in dien chaos van gevoelens : zijn leven
was veranderd, plotseling.
Vanuit het aangrenzende Directeurskantoor drong
een vaag gerucht tot hem door. Het riep hem tot zichzelf,
voerde zijn ver-weggevluchte denken terug tot dat eene
voor-immer beteekenisvolle oogenblik. Weer hoorde hij
ze, die weinige simpele woorden, die een wereld van inhoud borgen : „ ...... en daarom hadden wij gemeend dat
u de rechte man zoudt zijn om onze nieuwe fabriek in
Indie te besturen."
Of een wereld vol nieuwe en onvermoede mogelijkheden zich plotseling voor hem opende, zoo was het hem
geweest. Was dit niet de vervulling van zijn droom :
zelfstandig, leidend werk en de ruimste mogelijkheid
om wat zijn hunkerend-zoekend vernuft vond en nog
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vinden zou zoo vruchtbaar mogelijk toe to passen ? Een
trillende hartstochtelijke energie had hij in zich voelen
Opbruisen : een nieuw bedrijf, bescheiden zou het zijn
van omvang aanvankelijk, maar onder zijn beheer zou
het groeien en gedijen tot het als een grootsche schepping
uit zijn handen komen zou. Maar reeds terwijl de woorden
van den ander kalmeerend tegen zijn oplaaiend, schoon
nog niet geuit enthusiasme ingingen : „Denkt u er eerst
maar eens rustig over na." dacht hij aan zijn moeder,
besefte hij dat het opbouwen van dit nieuwe het volledig
afbreken van het oude zou beteekenen en het was hem
als schoof zich een gordijn voor het lichtende verschiet.
Hij legde een passer, waarmee hij gedachteloos zijn
vingers had laten spelen, weg en trad dichter aan het
raam. Uit den kil-grijzen hemel viel een fijne motregen,
die langzaam-aan zwartige plassen vormde op de vuile
binnenplaats. Een kleine smerige jongen kwam uit de
blikslagerij naar buiten met een kist vol blikafval, dat
grel blikkende in de morsige omgeving. Toen de jongen
in een andere deur was verdwenen lag de binnenplaats
weer grauw en vaal.
Toen zag hij een visioen van zonovergoten velden met
de kleurigheid van bonte dorpen, van donkere weidsche
wouden, van statig-gelijnde bergen die zich hieven naar
een hemel van smetteloos blauw. Indie, zooals zijn verbeelding het zich had opgebouwd uit afbeeldingen en
beschrijvingen.
En weer begonnen zijn gedachten hun loop van voren
of aan. Wat, zoo hij ging, zou er van zijn moeders leven
worden ? Viel niet met hem het volledige en ook het
eenige geluk weg van haar levensavond ? Moest dit, het
verlies van het laatste, maar nu ook volkomen geluk,
dat het lot haar gelaten had, de genadeslag zijn dien het
leven haar toebracht ? Maar hij kon toch niet, om
wat ook, vergooien wat nooit weerom kwam ! Een prikkelend zweet brak uit zijn porien, hij voelde zijn voorhoofd en zijn handen klam.
Nu liep hij rusteloos heen en weer in het vertrek als een
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gekerkerde die een uitweg zoekt. Hij voelde zich een
gekerkerde, hij zOcht een uitweg. Als Moeder meeging ?
Even leek dit een oplossing die mogelijk was. Moeder
ja
maar nog gezond en vol
was zesenzestig
levenslust. Maar bijna in hetzelfde oogenblik viel de ontmoedigende twijfel weer over hem...... peen, dit was toch
haast ondenkbaar. Moeder op haar leeftijd weg te rukken
uit haar kalme leventje en haar te zetten voor wat hem,
die jong was, wachtte : een toekomst die misschien goed
en gelukkig kon zijn, maar toch wellicht ook veel ongewisheden, veel onvoorziene moeilijkheden borg. MOcht
hij dit van haar vergen ?
Hij had zijn bril afgezet en wreef de glazen schoon,
terwifi hij, geleund tegen de raamlijst, naar buiten zag.
De regen was dichter geworden, de grauwe avond kwam
langs de vuile muren sluipen. Een onzegbare triestheid
zonk over zijn nu stuurloos voelen, alle levensmogelijkheden leken volkomen afgesneden.
Maar het plotseling uitstralen van het electrisch licht
achter de raamgapingen in de muren deed zijn denken
wenden. Heel de berookte zwartheid van de binnenplaats
en het stuk vaal-grijze lucht daarboven verdwenen voor
zijn oogen ; hij zag alleen den sterken blanken lichtgloed,
vullend de hooge ruimten, waarbinnen hij de stadige
bedrijvigheid wist van honderden. De blijde moed kwam
weer in hem opveeren. Ach, hij tobde nu, maar wie weet
hoe eenvoudig alles zich nog schikken zou. Had hij niet
vaker gepiekerd over dingen die mo gelijk, onoplosbaar
leken en hoe simpel had dan meestal het leven alle moeilijkheden voor hem geeffend. Maar hij ging, o, dat stond
natuurlijk vast. Moeder zelf zou niet antlers willen ! In
zijn oogen schoot de vonk van bezieling, zijn mond, de
fijne energieke mond, plooide zich open in dien zachtgelukkigen lath, die hem maakte tot den mond van een
kind, van een dichter.
Maar op weg naar huffs in de rammelende stoomtram,
in dien lichten wagers die hem reed door de duisternis
voelde hij zich die sterke durvende zekerheid weer ont-
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glippen en zag hij de fatale botsing van zijn verlangen
en de omstandigheden weer als de eenige realiteit.
Hij dacht nu ook aan het komende gesprek met zijn
moeder. Vaag vormden zich de zinnen in zijn hoofd,
waarin hij haar dit nieuws zou meedeelen, en hij trachtte
zich voor te stellen hoe zij dit ontvangen zou. Hij zuchtte,
hij zag het donker en zwaar, en in een afkeer van nog
meer emoties na heel dezen bewogen middag, besloop
hem de neiging dit onderhoud nog te verschuiven tot
hijzelf innerlijk wat rustiger zou zijn geworden. Maar
in hetzelfde oogenblik wist hij dit uitstel een kinderachtige lafheid.
In de veel te warm gestookte kamer vond Gerard
zijn moeder, rillig en bleek, dicht naast den haard. Zij
had een wollen sjaaltje omgeslagen en haar beenen Bingen schuil in een geruiten reisdeken, wat haar uiterlijk
nog ziekelijker deed schijnen. Maar zij lachte bij zijn
binnenkomen met dezelfde opgewektheid en innigheid
van anders hem toe.
„'t Is niets hoor," stelde zij hem gerust. „Ik denk een
beetje kou gevat."
Maar hij zag haar huiveren onder het omslagdoekje
en haar anders gevuld gezicht leek opeens wonderlijk
versmald en weggevallen.
„U had in bed moeten blijven," zei hij bezorgd. „Mor
gen zullen we dokter Verdroeze laten komen."
Maar bijna boos weerde zij dit af, zij was niet ziek. En
zij rechtte zich in haar stoel, leek even bijna weer gewoon.
Doch aan tafel at zij weinig en Gerard zag, dat zij om
hem zich inspande om een schijn van haar gewone levendigheid te veinzen.
Een bekommernis begon op hem te wegen, zwaar als
lood. Zijn donkere oogen achter zijn brilleglazen versomberden almeer. Hoe kon hij haar nu zij zoo was een zaak
voorleggen, die haar ongetwijfeld zoo sterk ontroeren
zou ? Toch was dit het niet, dat hem 't meest ontrustte —
dit onderhoud kon ook wel een dag of een paar dagen
worden verschoven — neen, er knaagde, dieper, iets
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anders in hem, dat hij niet dadelijk realiseeren kon. Maar
in de lange, stiltepoozen, die telkens vielen en waarin hij
zijn nog immer dooreenwoelende gedachten trachtte te
ordenen, begon hij het te begrijpen : dat hij haar nu, voor
't eerst eigenlijk, zien moest als een oude vrouw, was dat
niet het antwoord op zijn vage hopen, dat zij misschien
nog wel met hem gaan zou wanneer hij wegtrekken wilde ?
Hoe ongerijmd leek hem plotseling deze verwachting.
En wel zeide hij zichzelf dat hij, zoodra dit waarschijnlijk onbeduidende ongesteldheidje voorbij zou zijn, weer
de pittige, fleurige, niet-oude vrouw in haar hervinden
zou en zij dan beiden de kwestie zuiverder zouden aanvoelen dan nu, het was al vergeefsch, deze eerie, eenige
mogelijkheid in de uitzichtlooze kwestie leek hem bij
voorbaat verloren.
Toch kwam het hem raadzaam voor de zaak tenminste
clêzen avond nog niet ter sprake te brengen. Een dag uitstel kon niet schaden, misschien was zijn moeder morgen
al veel beter dan nu.
Zoo lieten zij beiden den avond in stilte verdruilen,
Mevrouw, moeizaam zich ophoudend, te krachteloos
voor een gesprek, Gerard, zich isoleerend met zijn boeken,
waaruit hij nu en dan opzag voor een woord of een glimlach naar haar, en die hem niet boeien konden, doordat
zijn tuimelende gedachten zich door niets lieten vasthouden.
Maar het uitstel van een dag ging meerdere dagen
tellen, want de toch maar onbeduidende ongesteldheid
hield Mevrouw van der Molen in bed en zij stond eerst
op na een kleine week. Gerard waren deze dagen van
daadloos wachten een kwelling, niet alleen wijl de kwestie,
die heel zijn wezen zoo brandend vervulde, nog immer
onbeslecht was, maar ook, en meer nog zelfs, omdat elk
dezer donkere wachtensdagen hem een nieuwe bevestiging werd van zijn onberedeneerde aanvoeling dat dit
schijnbaar onbeduidende intermezzo van een noodlottigbeteekenisvolle strekking was.
Toen Mevrouw voor 't eerst weer beneden kwam, op
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een Zaterdagmiddag toen Gerard thuis was, leek zij in
de zachte straling van haar blijde opgewektheid wel weer
heel en al genezen, al miste zij nog die pittige bewegelijkheid van vOOr haar ziek-zijn. Maar toen zij op haar
gewone plekje zat bij het raam met het uitzicht over den
weg en de velden, waarover nu een wage schijn van zonlicht ging, die een lichten weerschijn wierp in de kamer,
leek zij hem versmald, teerder geworden, ouder. Bezorgd
vroeg hij
„Voelt u u nu weer goed ?"
„O ja," glimlachte zij, „wat slap nog, door de koorts.
Maar dat halen we wel weer in."
Gerard zette zich tegenover haar in een laag stoeltje
en zoo gezeten viel het hem plots in hoe gaarne hij als
jongen zoo placht te zitten, dichtbij haar, aan haar schoot
wanneer hij in de vroeg aansluipende winterschemering
zijn jongensmoeilijkheden voor haar uitsprak en luisterde
naar haar stem vol innigheid. Hoe hadden al die gesprekken, rijk en heerlijk gemaakt door haar gemakkelijk verstaan van al wat zijn jongenshart bewoog, hem beteekenisvol geschenen en gewichtig ! En nu...... als straks de
schemering inviel, dan zouden zij bier samen zitten als
zoovele malen in het verleden en dan zou wAArlijk wat
tusschen hen gesproken was, die diepe beteekenis hebben
die vroeger zijn gevoelige jongensziel hechtte aan elk
van hun zacht-intieme gesprekken. Want hij voelde dat
het oogenblik om te spreken nu gekomen was en een
donkere ernst overwaasde zijn smal gezicht.
Wat kouwelijk nog borg Mevrouw haar kleine handen
onder haar doekje, glimlachend zeide ze :
„'t Lijkt me of ik weken ben weg geweest en of er van
alles kan zijn gebeurd in dien tijd. We zijn lang niet samen
geweest, jongen."
„Keen," antwoordde hij, „maar dat komt nu weer."
En hij zag haar aan, sterker glanzend zijn donkere
oogen, op 't punt om te spreken.
„Je ziet er niet goed uit," vond de moeder bezorgd.
,,Heb je zoo hard gewerkt deze week ?" Maar vOOr hij
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antwoorden kon, vroeg ze haastig, terwijl een blijdere
belangstelling haar wezen verlichtte : „Heeft Woudenberg zich al uitgesproken over je uitvinding ?"
Even glimlachte hij om de, zij 't verholen trots, waarmee zij dit grootsche woord gebruikte. Hij antwoordde :
„Juist Maandag, toen u ziek werd. Daardoor komt 't
dat u 't nu pas hoort. Hij ...... ze waren bizonder ingenomen met mijn vinding, De Loever ook. 'k Geloof dat
die, nog meer dan Woudenberg, al dadelijk de mogelijke
voordeelen heeft becijferd. Ja, nou ...... en zij zorgen voor
de patenten ...... ik blijf eigenaar van de vinding."
„Natuurlijk," vond Mevrouw. „Maar verder ? Is er ......
hebben ze niet ...... " Haar gezicht leek te versmallen
in teleurstelling.
Hij lachte zachtjes. „U bedoelt zeker of dat nu alle
belooning is. Nee Moeder, daar is nog wel wat meer. Om
te beginnen krijg ik een vast percentage van den nettoprijs van elk verkocht exemplaar. We zouden dat percentage nog vaststellen. Ten tweede hebben ze onmiddellijk
mijn salaris verhoogd. Dat 's een voorstel van Woudenberg geweest, heb ik gemerkt. Maar het belangrijkste
komt nog. Dat is dit :" Even zweeg hij en ademde diep
en schokkend op de bonzing van zijn hart. Zijn glanzende
oogen lieten de hare niet los. „Ze hebben mij het Directeurschap aangeboden van de nieuwe fabriek in Indie."
In de stilte die nu viel hoorde Gerard de snelle suizing
van zijn eigen adem. Het leek hem toe dat een vurige
blos brandde op zijn wangen, dicht onder de oogen.
Een strakheid voer over zijn moeders gezicht ; roerloos
zat zij. En sprakeloos zag zij hem aan, haar verwijde
oogen een dringende bange vraag, tot zij sprak, langzaam en op vreemd-effen toon :
„Je wilt toch niet zeggen Gerard, dat je naar Indie
zoudt willen gaan ?"
Een koude viel over zijn warme verhevigde voelen ;
de gloed in zijn oogen doofde. Zonder antwoord zat hij en
staarde naar haar. Er was maar 66n gewaarwording in
hem, die als een scherp klaar licht al het andere versloeg,
a E. XX 16
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het besef, dat nu alles eigenlijk al was beslecht, dat er
niets meer viel te zeggen, want dat zij, in die eene simpele
zin, alles volledig had uitgezegd. En nu voelde hij ook
hoe hij, ondanks zijn onzekerheid, diep-in toch had gehoopt, verwacht dat sterker dan alle bezwaren toch bij
haar de blijdschap wegen zou om de schoone kans die
het lot hem bood. Zacht antwoordde hij :
„Ja, dat zou ik willen."
Nu maakte de bewogenheid haar trekken los, smartelijk-opstandig trilde haar stem :
„Gerard dat kan je niet meenen I En ik dan ?"
Hij bebeet zijn lippen terwifi hij neerzag op zijn ineengewrongen vingers. Maar nu begon een donker warm
verzet in hem te rijzen : waarom moest 't dan al bij voorhaat uitgesloten zijn dat hij nemen zou wat het leven
hem geven wilde, al beteekende dat dan een inbreuk op
hun bestaan van nu Heftiger in zijn tegenstand weervroeg hij :
„U ...... waarom zou u niet mee kunnen gaan ? Java
is gezond."
„Ik, mee naar ginds ?" zei ze, en haar stem klonk diep
van smartelijk verbaasd verwijt. En nog eens herhaalde
zij, langzamer : „Ik mee naar ginds...... een vrouw van
zesenzestig ...... een oude vrouw I"
Maar dringender, opstandiger betoogde hij :
„U is geen oude vrouw, in de gewone beteekenis. Dat
hebt u ook nog nooit van uzelf gezegd. Er zijn er ouder
dan u die nog zoo'n verre reis gemaakt hebben. Waarom
niet ? U voelt u nu misschien oud, nu u nog wat zwak
is na uw ziek-zijn. Maar god Moeder, laat u toch niet
door zooiets tijdelijks misleiden."
„Iets tijdelijks ...... nee jongen, iets tijdelijks is 't niet
dat me doet denken zooals ik doe. Het feit dat ik oud ben
is niet iets tijdelijks. Dat is een waarheid die met den dag
wäarder wordt, en daar moeten we rekening mee houden."
Zij zweeg. Met de handen ineengevouwen, schijnbaar
rustig, wachtte zij. Maar in haar stormde de bange bewogenheid : zou hij nu toch ...... alleen ......
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Ook de jonge man zweeg in de zware stilte en wachtte.
Hij wachtte trillend van ontroering na zijn heftig-gezegde
woorden en Naar onaantastbaar-stellig antwoord, op
nog een enkel woord van haar, dat deze kloof, tusschen
hem en zijn hoop geslagen, nog verrassend overbruggen
zou. Maar de stilte duurde.
Dan hief hij het hoofd en zag haar aan, zag het wachten
in haar donkere ontruste oogen. De hoog opgegolfde
bewogenheid in hem sloeg neer en zachter vroeg hij,
vol van de oude innigheid zijn stem :
„Voelt u niet Moeder, wat 1k weg zou gooien als ik dit
niet aannam ?"
De moeder antwoordde niet dadelijk. Dan zei ze langzaam als woog zij haar woorden :
„Ik zie heel goed in dat het een mooie positie is die
je daar wordt aangeboden, misschien wel een begeerlijke
positie, of beter gezegd dat het dat zijn moet voor een man
die zich vrij bewegen kan. Maar ik kan niet begrijpen
waarom je hier niet even goed een mooie carriêre zoudt
kunnen maken. En als de Directie je dan zoo ...... op
prijs stelt, dan wind ik dat meer op haar weg zou liggen
je hier die kans te geven."
Hoog had hij, terwijl zij sprak, zich opgericht. Achter
zijn brilleglazen stonden zijn oogen groot en glanzig,
zijn fijne lippen bewogen alsof hij de woorden nauw
meer terughouden kon. Maar jets was er dat zijn gretige
gereede woorden remde : wat had zij gezegd ? „ ...... voor
een man die zich vrij bewegen kan ...... " Zij Wilde dus
zeggen dat niet hij zoo een was. Kon zij duidelijker dan
door aldus hierop den nadruk te leggen, uitspreken, dat
zij van hem verwachtte, van hem eischte dat hij haar
niet verlaten zou, dat hij, als een vanzelfsprekend feit,
zijn levenskansen zou ten offer brengen aan haar levensgeluk ?
Stil, moeilijk, sprak hij eindelijk :
„Moeder, ik had gedacht dat u blij zoudt zijn om mij,
dat u dit met me deelen zou, zooals u mijn heele leven
door alles met me gedeeld hebt. 't Is misschien waar wat
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u zegt dat ik ook wel in Holland 'n...... een goede carriêre zou kunnen maken. Maar dat moet ik nog afwachten en misschien zou ik wel altijd tevergeefs wachten.
Nu wordt me een kans geboden, nu ik nog jong ben en
menschelijkerwijs gesproken nog een leven voor me heb
om die kans te benutten. En wat voor een kans !" Hij
zweeg even, zijn smalle wangen roodden zich, zijn dunne
neusvleugels trilden en weer was daar over zijn wezen
die lichtende bezieling, die hem soms het aanzien gaf
van een dichter. „U moet 't toch wel kunnen navoelen
Moeder, al bent u dan een vrouw, die eigenlijk buiten
zulke dingen staat. Denk dat 't iets is als 't grootbrengen
van een kind. Dat kweekt u ook op met liefde en zorg
en u probeert 't zoo goed en volmaakt mogelijk te maken.
En als 't dan eenmaal groot geworden is en een goed
mensch, dan hebt u toch een gevoel van dankbaarheid
en van trots en dan denkt u dat dat toch, voor 'n deel,
uw werk is...... Och nee, heelemaal gaat die vergelijking
niet op, natuurlijk, maar toch...... kijk Moeder, eerst
is het bedrijf nog klein, maar je spant al je krachten er
voor in, je geeft er je aan, heelemaal, en je ziet 't groeien,
groot en belangrijk worden. 0, en als je dan oud bent,
en je ziet wat je gemaakt hebt, werkelijk gemaakt hebt
in je leven ......
Hij zweeg ; snel en stootend ging zijn adem op zijn
bonzenden harteklop, zijn gezicht trilde in de hevigheid
van zijn ontroering, zijn handen, die de glazen van zijn
bril schoonwreven, beef den. Maar als een kou voelde
hij over zich de strakke afwering in het gezicht zijner
moeder en wat daar warm en onbelemmerd in hem was
omhooggestuwd sloeg kil neer. Triest-verstild vroeg hij :
„Moet ik nu wachten tot mij pier zoo'n kans geboden
wordt en riskeeren dat ik tevergeefs wachten zal ?"
Langzaam hief de moeder het neergebogen hoofd op
en zag hem aan. Er was een smartelijke strakheid over
haar wit gezicht, haar verdonkerde grijze oogen schenen
niets te weerspiegelen van zijn zoo hartstochtelijk uitgesproken be*ogenheid. Als was al wat hij gesproken
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had aan haar voorbijgegleden, zoo vroeg zij nu met Langzame doffe stem :
„Heb je er al over nagedacht Gerard, wat er van mij
moet worden wanneer ik alleen hier achterblijf ?"
Feller neep hij de handen tezamen tot de gewrichten
hem pijn deden. In zijn donkere oogen, om zijn fijnen
mond verdiepte zich de triestheid tot smart. Hij rukte
zijn stoel achteruit en op den geprikkelden wanhopigen
toon van een die gekweld wordt, kreet hij :
„Maar natuurlijk Moeder Dacht u dan dat ik
over dit alles niet had nagedacht al deze dagen ! Dat 't
mij niet ter harte ging hoe u...... wat er van ons gelukkig
9,
samenleven wordt ? Maar ik had gedacht
ik
zijn stem dempte zich, de oude innigheid kwam haar
weer doortrillen. „Eigenlijk heb ik niet gezocht naar de
oplossing...... ik wilde die niet zelf aanwijzen ...... ik
dacht dat u...... omdat u van me houdt ...... vanzelf de
bevredigende oplossing weten zoudt."
„Zeg 't maar in ronde woorden : je had gemeend dat
ik met je mee zou gaan."
„Misschien wel ...... "
„Want een andere keus wilde je mij toch eigenlijk
niet stellen, nietwaar : meegaan of alleen bier achterblijven."
Hij zag haar onafgewend aan, zwijgend ; in zijn ooren
den almaar scherper geworden klank van haar stem. En
toen zij nog eens aandrong op zijn antwoord dat uitbleef
„Nietwaar, een derde mogelijkheid had je zelfs niet
overwogen ?" toen kroop weer in hem op dat donkere
verzet om wat zij zoo meedoogenloos vaststelde ; het al
bij voorbaat afgesneden zijn van elke mogelijkheid. En
zonder een rechtstreeks antwoord te geven op haar
dwingende vraag, barstte hij los in gedempte hevigheid.
„En waarom zou ik dan niet het recht hebben te
grijpen wat het leven mij voorhoudt ? Hoe kon ik denken
dat mij dat zoudt beletten ? Houden andere moeders
hun zonen terug van wat goed en gelukkig voor hen is ?"
Met een ruk had hij zich afgewend en stond nu voor

278

LANGZAAM AFSCHEID.

het raam. En hij zag niet hoe een golf van smart de strakheid wegwischte van haar trekken toen zij antwoordde :
„Andere moeders ...... Die 't niet deden verloren niet
wat ik verloor."
Een zachte ontroering sloeg in hem de heftigheid neer.
Hij keerde zich naar haar toe. Toch sprak hij nog niet
dadelijk, want onder de troebeling van zijn bewogenheid bleef een klaarte scherp uitlichten : het besef dat
hij om der wille van een dood verleden gebonden werd.
Maar zacht, bijna teeder sprak hij :
„Ik weet wel wat u geleden hebt Moeder, en ook dat
het nu u schadeloos moet stellen voor dat verschrikkelijke verleden. Maar vindt u...... is 't dan billijk dat mijn
leven daardoor geknot wordt ? Kunt uzelf daarbij gelukkig zijn ? En daar is toch die eene mogelijkheid, die
uitkomst : dat wij toch bij elkaar blijven. Is 't dan zoo
dwaas dat ik van u hoopte dat uzelf die oplossing aanwijzen zou ? 1 s 't dan zoo dwaas dat ik mij beriep op
uw liefde ?"
Als hadden terwijl hij sprak de woorden op haar lippen
klaar gelegen, zoo zonder dralen antwoordde zij :
„Ik meende dat ik een beroep mocht doen op jOu
liefde."
In zijn zakken balden zijn handen zich tot vuisten, hij
veep zijn lippen opeen in den storm van gevoelens die
over hem kwam. Hij overdacht haar geteisterd leven,
dat nu zijn eindelijken vrede had gevonden, zijn rustigstralend geluk. In hem. Mocht hij haar dit laatste heil
ontnemen, het zelfs maar in gevaar brengen ? Maar dan
drong weer martelend die andere overweging naar voren,
een striemende vraag : was 't dan billijk dat een kans,
beslissend voor heel zijn verdere leven eenvoudig moest
worden verwaarloosd terwille van haar geluk dat toch
waarschijnlijk veel korter zou duren dan zijn leven ?
Maar verder dan de vraag kwam hij niet, het antwoord
bleef onzekerheid. En weer sloeg over dit alles heen, als
een laatste golf van zijn stuwende gevoelens : was boven-
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dien niet het een met het ander te verzoenen ? Maar
dit wilde zij niet.
Langzaam keerde hij zich van het venster weer naar
haar toe. Dit wilde zij niet...... als een aanklacht was 't
in hem gerezen boven al het andere uit. Hij zag haar nu
weer verstrakt gezicht, haar versomberde oogen, maar
hij zag niet de jagende nijpende angst, die woedde onder
haar bedwongenheid. Hij werd zich alleen bewust van
een sfeer van vijandigheid, die daar was tusschen hem
en haar, voor 't eerst in zijn effen leven. Een warme
smart kroop in hem op, die voor een oogenblik den wrokkenden wrevel verdrong. Zijn stem trilde toen hij sprak :
„Moeder, dat dit zoo moet gaan tusschen ons, zoo
vijandig !"
Hij zag de strakheid van haar gezicht zich even ontspannen, zag nu ook hoe weggevallen en wit het was. Nu leek
zij wel waarlijk een oude vrouw. En hij verweet zich
haar nu over deze zaak gesproken te hebben, nu zij blijkbaar nog zwak was van haar ziek-zijn. Spontaan naderde
hij haar, zocht met zijn warme sterke hand haar koude
vingers.
„Laten we er niet verder over praten vandaag," zei
hij innig. „U is nu nog moe en niet heelemaal flink. Ik
zal nog niet dadelijk een besluit nemen. Het kan nog
wachten. Als ik maar voor Paschen beslis."
Maar een starheid, als een kou, trok weer over haar
spieren, langzaam, ingehouden-hartstochtelijk antwoordde zij :
„Wacht met het nemen van een besluit niet op een
tweede gesprek van ons, Gerard, want dat kan toch nooit
een ander resultaat opleveren, dan dit."
Hij liet haar hand los, die de zijne niet gedrukt had ;
hij voelde zich plots kil en vreemd-vereenzaamd staan
naast haar. Een antwoord zoekend vond hij er geen. En
weer kwamen terwiji hij wegstaarde in het al voorjaarsche
buiten bitterheid en verzet in hem opkruipen tegen haar
onvermurwbaren wil. En voor 't eerst besefte hij dat zijn
moeder, wier sterke trots de teisterende slagen van het
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lot weerstaan had, ook nu nog, desnoods met hardheid,
dit lot bekampen zou.
Van de lange trage dagen van alleen-zijn was voor
Mevrouw van der Molen nu elk uur van haar rustelooze,
bang-broedende gedachten zwaar-vervuld. Sinds haar
beteekenisvolle gesprek met Gerard, waarin haar uiterlijke schijn van rustig-stroeve, haast harde beslotenheid
hem de gekwetstheid van haar ziel, waarin de oude
wonden wreed weer opengereten waren, had verholen,
omdwaalde haar denken zonder ophouden dit eene, dat
dreigde haar leven opnieuw, en nu doodelijk, wond te
slaan. Noch de moeder, noch de zoon roerden in deze
eerste dagen dit wat hen beiden zoo brandend vervulde
met een enkel woord slechts aan, maar zij bespiedden,
elk meende heimelijk en ongezien, het gelaat van de
ander en trachtten te gissen, af te leiden uit een blik, een
trek wat daar omging in die andere ziel. Dan vroeg de
zoon zich af of in zijn moeder's ziel die eerste harde onver-

zettelijkheid wellicht toch nog in een zachter voelen vervloeien zou en hij wachtte, wachtte...... Maar de moeder
doorvorschte de bewegelijker trekken van den zoon en
in haar leefde slechts de vraag : Wat zal ten laatste zijn
besluit zijn. Want de innerlijke onzekerheid die zijn
moeilijk-verbergend gezicht verried, weerspiegelend heel
dat gamma van wisselende zielsgesteldheden, van weifeling, onlust, wrevel, toorn en smartelijke opstandigheid,
bewees haar voldoende, dat zijn besluit nog altijd niet
genomen was.
En toen zij zijn fijn expressief gezicht zich almeer zag
verstuggen, zijn sterken en toch zoo teederen mond in
verbeten donker verzet al vaster zich sluiten zag, terwiji
zijn woord al schaarscher werd, zijn blik haar nauw' meer
zocht, toen begon zij in haar steeds prangender angst
zich af te vragen of het niet in hun gesprek juist haar
houding was geweest die hem had teleurgesteld en verbitterd, of 't niet nog haar houding van zwijgende maar
onoverwinbare onverzettelijkheid was, die zijn onwil-
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ligen tegenstand had gewekt en hem in een daardoor te
feller geworden hunker naar het begeerde, geprikkeld
en verbitterd, juist het gevreesde besluit zou doen nemen.
En zij zegde zich in haar opgejaagden angst, dat zij nu,
nog, moest trachten een anderen invloed op hem te doen
inwerken, een invloed, waarvoor zij zijn ontvankelijke
ziel gevoeliger wist, het zwijgende beroep van haar hulpelooze, aan hem overgegeven liefde. Niet haar harden
onkreukbaren wil moest zij hem toonen — cláâr stelde hij
onmiddellijk den zijne tegenover — maar haar in hem
wondbare liefde, haar schamel leven dat Been glans had
buiten hem.
En nu werden haar blikken zachter, als doortogen
van een smartelijke smeeking, een milde weemoedigheid
waasde de hardheid van haar trekken weg, haar stem
kreeg een anderen klank, tegelijk dieper en minder vast
en soms gebeurde het dat bij het wisselen van een paar
gewone woorden het zachte trillen van haar geluid hem
op deed zien naar haar stil-verdroefd gezicht en een heete
deernis plots schroeiend vleugde langs zijn harden wil.
Hard, verbeten was zijn wil geworden in die eerste
dagen na hun gesprek, die dagen van tweestrijd eerst,
waaruit echter, onder haar stug wachtend zwijgen, onder
haar blikken zonder weifeling of mildheid al gauw zijn
bitter opstandig verzet gerezen was ; de overweging dat
voor haar dit alles toch ook enkel maar misre beduidde,
een onverwachte miss re in haar vredigen levensavond,
raakte in hem al dieper bedolven onder zijn donkere
opstandigheid tegen wat hij voelde als haar koppigen
onwil om hem dat zoo fel verlangde te helpen verwezenlijken.
Maar nu hij onder haar hard verzet haar leed, haar
innerlijk gewond-zijn weer ging speuren, vloeide het
milde medelijden en daarmee de verscheurende twijfel
weer in hem. Weer opnieuw begon hij zich, tegen zijn
diepste overtuiging in, te zeggen, dat hij toch waarlijk niet van haar vergen mocht, dat zij op haar jaren
haar vredige leven in zoo vreemden en verren bodem zou
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verplanten, dat het nog veel minder aanging weg te trekken en haar voorgoed, van alles beroofd, gebroken achter
te laten, zoodat inderdaad Been mogelijkheid hem bleef.
En de innerlijke onzekerheid voer weer als een storm
van onrust over zijn trekken en vertroebelde de helderheid zijner oogen.
Aan de bang-gespannen waakzaamheid der moeder
ontging deze verandering niet en een nieuwe hoop bloeide
op in haar hart. Wanneer zij in de traag-kruipende middaguren in haar stoel voor het raam zat weggedoken, uitturend zonder te zien, de handen werkeloos in den schoot
nu het zwoegende bezig-zijn van haar gedachten haar
leden sloeg met een loome rust, dan overwoog zij hoe zij
met haar invloed zijn innerlijke wankelheid zou kunnen
brengen tot het zoo smartelijk begeerde besluit dat haar
eindelijk haar rust hergeven zou, hoe zij wellicht zou
kunnen ingrijpen zonder alles onherroepelijk te bederven.
Doch in deze scherp-gerichte overpeinzingen kwam
zich, eerst flauwtjes, doch allengs klaarder, een andere
gedachte mengen. Het was een nieuwe gedachte en toen
zij er de eerste aanvleuging van gewaar werd sloeg een
kille schrik als een vale winternevel over haar ziel. Het
was aanvankelijk niet meer dan de aarzelende vraag :
„Is het goed wat ik doe ?"
Als hadden de snelle wateren van haar moeizame peinzingen plots een dam gevonden die hun vaart stuitte,
zoo vielen zij stil. En in die stilte herhaalde zich de zwakke
schromende vraag : „Is het goed wat ik doe ?" En nu
zette zich de even tegengehouden vloed van haar denken
weer in beweging, doch de richting was veranderd.
Was het goed van haar hem te weerhouden van dat,
waar hij zoo blijkbaar als naar een schoon levensdoel
naar uitzag ? Was het goed, dat zij haar wil stelde tegenover den zijne om zijn leven te leiden langs een anderen
weg dan dien hij begeerde ? Neen, meer nog : mocht zij
zijn liefde voor haar en zijn mededoogen voor haar verlaten ouderdom gebruiken om door dezen schijnbaar
onopzettelijken dwang hem te doen verwerpen wat hij
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zoo blijkbaar begeerde ? Een donkere beklemming omneep haar hart. Maar moest zij dan hem laten gaan, vrijwillig afstand doen van het laatste, het allerlaatste kostbare geluk van haar leven ? Het sterke besef dat dit een
onmogelijkheid was bracht bijna de rust in haar terug.
Waarom moest hij koppig juist op dit eerie zijn wil
zetten ? Hij was nog jong, nog van alles kon het leven
hem brengen, op nog zoovele wijzen zou hij kunnen slagen
buiten deze eene. En haar leven ging ten einde, voor
haar kwam geen kans sneer wanneer zij dit laatste geluk
verspeelde.
Soms streken vluchtig haar gedachten langs dat andere
dat hij als een uitkomst had geopperd : haar meegaan.
Maar van een zoo heftigen afschuw vervulde haar dit
denkbeeld, dat haar innerlijk als terugkromp. Heengaan
uit haar rustige, welgeordende leven, dat leven van de
jaren door bekende en vertrouwde dingen naar een
vreemd bestaan, waarvan zij zich zelfs geen voorstelling
vormen kon en waarvan zij kon begrijpen noch gelooven,
dat het ooit rustig-goed en welgeordend kon zijn als dit.
Naar een vreemd ver land, waarvan zij niet wist of het
haar misschien ziek zou makers en spoedig zou doen
sterven. De gedachte alleen aan deze gewelddadige vervorming van haar leven vervulde haar ziel als met een
vale doodsvrees.
Maar toch wanneer zij dacht aan de ontrustheid van
zijn anders zoo klaar gezicht, aan zijn verstroefden mond
en wanneer zij zich herinnerde zijn dringende hartstochtelijke pleitwoorden, dan doorschemerde haar een zacht
verdriet. Ja, het was ellendig, dat hij het zich aantrok,
er nu ongelukkig om was misschien. Maar dat zou voorbijgaan, o, gauw genoeg. Maar haar rampzaligheid wanneer dit laatste haar ontviel zou niet eindigen dan op
den dag van haar dood.
En nu wel alle twijfel voorgoed in haar leek beslecht
zegde zij zich dat het niet anders kon, niet anders mocht,
zij moest behouden dit laatste zoo moeizaam geredde
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geluk. Zij zou het als haar laatste bezit tegen het gierige
lot verdedigen.
Zoo kwam uit haar korte smartelijke zelfstrijd haar
onwankelbare wil ongedeerd tevoorschijn en de eenige
dringende vraag in haar bleef nog maar hoe zij hem het
zekerst vast kon houden.
Soms peinsde ze, lang en ingespannen op een nieuw
gesprek met hem, formuleerde zinnen die zij hem zeggen
wilde, zachte gevoelige woorden, die zij dadelijk weer
verwierp. En zij begreep dat zij dit alles toch niet als
een rol kon van buiten leeren, dat de werkelijkheid aan
ieder vooruit vermoed gesprek toch altijd weer een anderen
loop gaf dan den verwachte, dat zij dus haar kans moest
afwachten, alles moest laten afhangen van het oogenblik. En waakzaam speurend wachtte zij dat oogenblik,
dat spoedig kwam.
Het was de Zaterdagmiddag, een week na hun eerste
gesprek. Gerard was dien dag later dan anders uit de
stad teruggekeerd, maar terwijl zij, laat nu, samen koffiedronken en Mevrouw telkens verstolen blikte naar zijn
bewegelijk gezicht, waar zij wel zijn wisselende ontroeringen aflas, terwijl hij toch niet zooals vroeger met zijn
levendige woorden haar vertelde van wat zijn leven
bewoog, toen laaide plots een felle angst dat nu zijn
besluit, het gevreesde besluit, wellicht onherroepelijk
was genomen, in haar op en brandde al de voorzichtige
overwegingen van te moeten wachten op haar kans dood.
Niêt wachten zou zij tot het misschien te laat was, maar
ingrijpen, nu.
Toen de tafel was afgeruimd en Gerard met een boek
nog wat draalde, als ware hij onzeker of hij zou blijven
of heengaan, zette Mevrouw van der Molen zich op haar
gewone plaats bij het raam, met die langzame, eenigszins
moede bewegingen, die haar in deze dagen na haar ziekzijn waren eigen geworden, aanvankelijk alleen doordat
zij inderdaad de oude veerkracht nog niet in zich voelde
weergekeerd, doch spoedig ook, en meer nog, omdat
zij bijna onberedeneerd besefte, dat haar weigering om
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mee naar ginds te gaan haar zoon billijker en onvermijdelijker moest voorkomen van de oude vrouw die nu zijn
moeder scheen, dan van de frissche, bijna-nog-jeugdige
moeder van voorheen. Zij legde de handen, als zoo vaak
nu, werkeloos in den schoot en zag zwijgend naar buiten.
Maar plotseling viel daar in de kamerstilte haar woord,
zacht en als onopzettelijk :
„Alweer een week om. De tijd schiet al op naar
Paschen."
„Ja," antwoordde de jonge man vaag, maar plotseling aandachtig.
Even zweeg zij, in een zachte bonzing begon haar
hart te beven, want dit was het begin geweest en zij kon
noch wilde meer terug.
Dan keerde zij het hoofd van het venster of en zag
hem aan en niets verrieden haar stille grijze oogen van
de bonzende ontroering in haar en zij sprak langzaam,
met even-omsluierde stem :
„Je moet niet zoo lang, niet tot Paschen wachten,
Gerard, met een besluit te nemen!"
Niet wetend wat te antwoorden, onzeker wat zij nu
wilde, bleef de jonge man voor zich heen staren en antwoordde niet. Als snelle schichten kruisten de gedachten
in zijn hoofd. Zou zij nu toch misschien zêlf zeggen :
ga, ik begrijp dat het moet. Er was iets stil-berustends
over haar gekomen ...... ja, maar iets smartelijk-berustends. Hij wilde spreken, maar iets weerhield hem, hij
wachtte op wat zij verder zeggen zou.
Toen liet zij het hoofd een weinig zinken en neerziende
op haar witte handen, zei ze met dezelfde kleurlooze
stem :
„En je moet je in je besluit niet laten leiden door de
gedachte aan mij. Ik wil je niet meer beinvloeden. Jijzelf
moet weten wat goed voor je is."
Heftiger joeg de ontroering door haar heen, de beklemmende angst om dit niet te weerroepen, boud-gewaagde
woord. Zij durfde hem niet aanzien nu, vreezend gefaald
te hebben in haar berekening en nu de toomelooze vreugde
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om zijn vrijheid op zijn gezicht te zullen lezen. Maar nog
vond hij geen antwoord voor dit na haar eerste stugge
verzet zoo onverwachte. Eindelijk stamelde hij :
„Moeder...... hoe komt 't dat u...... êerst ...... god,
hoe spreekt u nu zó(5 ?"
Zij ademde diep in de opleving van haar durf en hoop.
Nog kon zij winnen.
„Ik heb veel nagedacht deze week...... als ik hier stil
alleen zat. En dan dacht ik : het is toch eigenlijk heel
natuurlijk dat een oud mensch stil zit en alleen, voorgoed.
En ik heb ook gedacht dat het onbillijk is om dan nog
een levensvolheid te eischen die bij die late jaren niet
meer past." Een zenuwtrekking voer door haar handen,
haar adem stokte even in de jagende emotie om wat zij
ondernam, en deed haar stem trillen. „Dat ik nog......
dat ik me zoo vastklemde aan wat ik nog heb, zie je
jongen, dat komt doordat 't...... doordat ik vroeger
zooveel verloren heb, doordat dit 't laatste is. Maar
dat is iets dat...... nu niet meer hoeft mee te tellen."
Even doemde onder haar bevende woorden, die zij
hoorde als sprak niet zijzelf ze uit, het visioen voor haar
op van wat haar leven worden zou indien wdarlijk dit
kind haar verliet, voelde zij dit lijden aan, dat een herhaling zou worden van dat oude lijden in het zwart verleden. Een golf van nu waarachtige bewogenheid sloeg
over haar ziel, verkrampte even haar gezicht.
Maar in den zoon sprong de heete ontroering nu wild
omhoog, naar zijn oogen, die donker werden van glans,
naar zijn lippen die bevend spraken, driftig en spontaan :
„Nee Moeder, god nee, zOO niet ! Dat begrijpt u toch
wel dat ik 't zoo niet wil ! Hoe zou ik nog een dag gelukkig
kunnen zijn als ik wist dat ...... als ik aldoor 't gevoel
moest hebben dat ik gekregen had wat ik hebben wou
ten koste van u ? Ik zou u immers aldoor zien zitten,
zoo...... zoo triest en gebroken."
Zijn blik was donker-vochtig van tranen. Hij zette
zich aan haar voeten, gelijk zoo vaak toen hij nog een
jongen was. Zijn stem werd nu zacht van innigheid.
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„Nee Moeder, als u me niet blijmoedig kunt laten gaan,
dan ga ik niet."
Haar bevende vingers zochten zijn sterke hand. Zij
wist nu zelve niet meer of het een spel was dat zij speelde
of dat zij de werkelijkheid beleefde, waarin geen opzettelijk ingrijpen meer was van haar. Haar betraande oogen
gingen op naar zijn gezicht.
„Neen kind zeg dat niet. Je mOet kiezen wat goed is
voor je, al weet je dat dat voor mij verdriet beteekent.
En zooals je kiest vind ik 't goed...... zonder wrok of
verwijt."
Even was daar in het diepste, donkerste van zijn ziel
de flitsing van deze gedachte : hoe kán ik nu nog onbevangen kiezen ? maar het raakte zijn bewustzijn niet,
zijn zintuigen namen niet anders op in dit oogenblik
dan zijn moeder's kleine, wat ineengedoken figuur, waarrond een sfeer van eenzaamheid leek uitgestraald, haar
moede witte handen, haar droef-berustend gezicht, en
zij verwerkelijkten voor hem 66n oogenblik dat visioen
van haar uiterste doodelijke verlatenheid, waarin geen
glimp van troost meer schijnen kon. En nu wilde zij zelf,
zoo groot was haar lief de ! dezen laatsten doem over
zich roepen. Maar dit kOn niet, zoo kOn hij niet gaan !
En in een teeder medelijden omknelde hij haar handen
vaster. Zacht, zooals een vader zijn bang kind gerust
stelt, sprak hij tot haar :
„Zullen we dan stil bij elkaar blijven Moeder, en 't
weer goed hebben samen, zooals tot nu toe ?"
Zij zag hem aan en wilde antwoorden, maar zij kon
niet. Want 66n oogenblik wankelde haar innerlijk terug
voor dit offer, dat zij zelf had geeischt, 66n oogenblik
maar, dan drong een felle blijdschap in haar denken en
deed haar duizelen. Zij liet het hoofd achteroverglijden
en sloot de oogen. Een moeheid kwam na de opzweeping
van haar ontroeringen haar innerlijk oversluieren. Zacht
zei ze eindelijk :
„Het zal zoo heel lang niet meer duren, dat je om mij... .
iets doet of iets nalaat."
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En zij zag neer op zijn hoofd dat zich neerboog naar
haar handen, stil in haar verteedering om dit zoete weten :
Hij blijft van mij
Een half uur later zag zij hem na, waar hij den witten
weg afliep die zich van de kleine villaatjes afboog naar
de akkers toe. Zijzelf had hem tot die wandeling gedreven
in haar behoefte om nu alleen to zijn. Zij keek tot hij
achter de kromming verdween.
Nu zat zij neer en voelde hoe de stilte zich om haar
spon. Zij zuchtte diep als een die, ontwaakt uit een donkere nachtmerrie, de goede troostrijke werkelijkheid
hervindt. 0, nu was het voorbij, goddank, wat heel die
week met zijn verstikkenden druk op haar had gewogen.
Nu werd het leven weer wolkeloos en stil als daarvOOr.
Zij zouden het weer goed hebben samen, had hij gezegd.
Zij zouden weer rustig-gelukkig zijn als ...... traag aarzelde
haar denken ...... als ware dit nooit voorbijgegaan ......
Nogmaals zuchtte zij, zwaar en moeilijk. En zij zegde
zichzelf dat nu haar leven weer helder en effen voor
haar lag......
Maar zij voelde zich niet gelukkig.
(Wordt vervolgd).
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I

Geweldig is de uitbreiding welke de handel en scheepvaart onzer voorvaderen reeds verkregen onder de regeering van Philips II, midden onder den hardnekkigen
strijd om de vrijheid, met het machtige Spanje aangebonden. De bloedige oorlog bleek geen beletsel voor
onze wakkere zeelui en kooplieden om handel te drijven
met het buitenland. In het midden der 17de eeuw, toen
reeds lang Amsterdam de plaats had ingenomen, die
voorheen door Antwerpen was bezet, had onze scheepvaart zulk een indrukwekkenden omvang verkregen, dat
zij den naijver wekte van den Britschen nabuur. Maar
den aanvang van dien grooten opbloei vinden wij reeds
in de tweede helft der 16de eeuw, toen onze handel in,
hooge mate werd aangemoedigd niet alleen door kooplieden als Balthasar de Moucheron en Willem Usselinx,
maar ook door de werkzaamheid van mannen als den
pensionaris van Enkhuizen, het latere raadslid Francois
Pieter Maelson, en den Amsterdamschen predikantzeevaartkundige Petrus Plancius. Overal op de wereld
ging zich onze vlag vertoonen, de te behalen handels1) Voordracht, gehouden in de Maatschappij van Nederl. Letterkunde te Leiden.
O. E. XX I 6
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winsten deden alle bezwaren licht tellen ; en bekend is
het gezegde van den koopman, die zeide ter wille daarvan
zelfs naar de hel zijn schip te willen sturen, op gevaar of
er zijn zeilen te zien verzengen.
Inderdaad, onze wakkere zeelieden werden niet afgeschrikt noch door gevaren, noch door vijanden of belagende zeeroovers en het wreede lot waarmede zij voortdurend
bedreigd werden, voorgeval zij in handen van een dier
beiden mochten vallen. De Engelschen mogen ons zijn
voor geweest in de vaart op Guinea en West-Indie, alsmede in de omzeiling der aarde, — weldra werden zij
in al die tochten nagestreefd door de Hollanders en
Zeeuwen, terwijl deze als handelaren den Britten de
loef afstaken en in stoutmoedigheid niet voor hen
onderdeden. Want in het einde der 16de eeuw was ten
onzent een nieuw yolk opgestaan, vol jeugdige kracht
en gehard in den strijd, een yolk dat voor niets terugdeinsde en alles aandurfde. Telkenmale geraakt men in
bewondering, wanneer men leest van die kloeke en ondernemende mannen uit den tijd van Prins Maurits en Frederik Hendrik ; maar liever dan die uit te spreken in eigen
geestdriftige bewoordingen, wil ik de gloedrijke woorden
aanhalen van een meer bevoegd landgenoot, den voortreffelijken De Jonge, waar hij schrijft : „Niet door vreemdelingen, niet door tuchthuisboeven, maar door den,
Nederlandschen Janmaat werd Nederland eene zeemogendheid van den eersten rang, verwierf Nederland luister
en welvaart boven alle andere volken. Door den Nederlandschen Janmaat werd onze vlag vertoond, zoowel
aan de kille stranden van het barre Noorden als op de
Oceanen onder de verzengde luchtstreek en lang voor
de dagen van den grooten staatsman, voerden onze jongens van Jan de Witt het ,,qua patet orbis" in den
wimpel."
Ik kan de verleiding niet weerstaan, naast deze welverdiende loftuiting op ons scheepsvolk nog een enkele
andere niet minder welsprekende ontboezeming van
dienzelfden schrijver in herinnering te brengen. In den
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aanvang van zijn groote geschiedwerk lezen wij omtrent
den tijd waarover wij hier handelen : „Bij het jongere
geslacht openbaarde zich een zucht naar al wat nieuw,
wat gewaagd, ja zelfs naar hetgeen wonderdadig was.
Er zijn tijden, waarin de zoon in den toestand berust,
waarin hij in 's vaders huis bij het intreden van zijn leven
zich geplaatst vindt,
in zulke tijden wordt er zelden
iets grootsch verricht. Maar er zijn ook tijden, waarin
het is alsof er eene atmospheer bestaat die te eng is voor
hen die er in leven, waarin de jongeling niet berust in
de stelling waarin hij geplaatst is ; tijden in welke velen
zoeken en turen naar lotsverbetering en avontuurlijke
wederwaardigheden."
Zoo gloeide in die dagen ons yolk van ondernemingsgeest, van een zucht naar avonturen en een onweerstaanbare begeerte naar verre tochten. Van velen gold hetzelfde als van Jan Huygen van Linschoten, die op zijn
16de jaar geheel uit eigen beweging naar Spanje en Portugal en verder naar Indie reisde, om eerst na 12 jaren in
zijn vaderland terug te keeren, en die in den aanhef van
zijn omstandig reisverhaal van zichzelf getuigt : „Gheneycht zijnde tot lesen van vreemde dingen van landen
ende gheschiedenissen, waerinne besundere welbehaghen
ende vermaeckelickheyt hadde, met een grooter verweckinghe der begeerten om vreemde ende onbekende
landen te besien, ofte eenighe avontueren te versoecken,
om daerdoor eenighsins mijn affectie te ghenoegen, hebbe
gheresolveert mij eenighen tijt te absenteren van 't
Vaders-land ende conversatien van vrienden ende
maghen, hoewel het mij swaer viel."
De reislust zat onzen landgenooten in die dagen in 't
bloed, en deze werd nog aangewakkerd door een reisbeschrijving als die van genoemden van Linschoten,
weldra gevolgd door andere als die van Olivier van
Noort, Joris van Spilbergen, Jakob Lemaire, Willem
Bontekoe. Al die reisverhalen werden veel gelezen ;
zelfs verschenen in 1598 bij Corn. Claesz. te Amsterdam
vertalingen van die van Drake en Raleigh.
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Aanvankelijk nu droegen al die tochten onzer kooplieden hoegenaamd geen oorlogszuchtig karakter. Dit
blijkt genoegzaam uit eene instructie als die welke de
Moucheron nog in 1594 tot zijn gezagvoerders richtte,
waarin hij hen aanmaant „een vrome, getrouwe, oprechte
handelinghe te soecken, sonder soo te water als te lande
iemand te beschadigen, selfs al waren het schoon openbare vianden." Evenzoo luidt het in een lastbrief van
denzelfde uit het jaar 1598: „Het sal ons aengenaem
wesen, dat alle handel geschiet sonder bloet te storten,
noch sonder eenighe overlast aen de inwoonders des
lants te doen ; al wat ghij met vrientschap suit kunnen
becommen, daer en suit geen rigeur noch gewelt toe
gebruycken." Trouwens de noordelijke doorvaart boven
om Azie was gezocht „omme den Spanjaert ende Portugezen ^sooveel te schouwen als eenichsins moghelyck
was." Toen evenwel die doorvaart onmogelijk bleek en de
uitgevaardigde Pauselijke bullen de gewone vaart voor
andere natien wilden afsluiten, toen ging men „des
Pausen donatie idel ende teghens de leeringhe Christi
ende teghens de religie" beschouwen ; vooral de Calvinisten, die meteen het Katholieke geloof wilden bestrijden.
Zoodoende wijzigde zich allengs de aanvankelijk
vredelievende geest ; en toen de West-Indische Compagnie
werd opgericht, was onder hare doeleinden mede inbegrepen een aantasten van Spanje's zilvervloten, het
buitmaken van zijn koopvaardijschepen en het veroveren van zijn nederzettingen. Van te meer gewicht zou
het bereiken dezer doeleinden zijn, omdat men daardoor
Spanje handen vol werk zou geven in Amerika, alsmede
het van een deel zijner uit dat gebied voortvloeiende
aanzienlijke baten en rijke geldbronnen zou berooven,
waardoor den vijand wellicht de voortzetting van den.
strijd in Europa zou onmogelijk gemaakt worden. Zoodoende was de oprichting der West-Indische Compagnie.
werkzaam in de richting eener bestendiging of hervatting
van den oorlog met Spanje ; en het was dan ook alleszins
begrijpelijk dat de vredespartij bij monde van Olden-

UIT DE GESCHIEDENIS DER GOUDKUST.

293

barnevelt, zoowel voor als tijdens het bestand, niet met
zulk een oprichting was ingenomen en de totstandkoming
ervan belette zoolang zij aan 't roer was. De oorlogspartij
daarentegen was geheel anders gezind en niet afkeerig,
de verlangde hervatting van den oorlog er door te zien
bevorderd, waarom dan ook Usselinx van Prins Maurits
vergunning verkreeg propaganda te maken voor zijn
denkbeelden.
Reeds geruimen tijd voor de oprichting der WestIndische Co. waren Hollandsche schepen verschenen op
de kust van Guinea, en de handel dien zij er voerden
was niet onaanzienlijk. De eerste, die daarmede een
aanvang maakte, was de uit Brandt's „Historie van
Enkhuisen" welbekende schipper Barent Ericksz., die
voor 't eerst in den winter van 1593/94 met het schip de
„Maegdt van Enkhuisen" hierheen voer en na negen
maanden afwezigheid een rijke lading aan goud, peper
(grein) en olifantstanden thuisbracht. En nog twintig
jaren later was hij bezig op deze kust te varen en er
handel te drijven ; wel elf malen is hij volgens Brandt
in Guinea geweest.
Maar hij bleef niet de eenige. Het aantal naar de Westkust van Afrika afgezonden Nederlandsche schepen
werd in 1598 reeds geschat op 20 a 25. Zoo keerde in
dat jaar in Zeeland een schip terug met, behalve zijn
lading aan ivoor en ebbenhout, een 500 ponden goud,
elk pond aan waarde vertegenwoordigend 500 gulden.
Weldra ging de vaart op de Guineesche kust bloeien en
werden vandaar jaarlijks een 200 a 300 ponden gouds
aangevoerd. In 1596 werden vandaar naar Middelburg
zelfs meegebracht een honderdtal „Mooren en Moorinnen",
die gedoopte Christenen heetten, omtrent welke de burgemeester Adriaan Hendriksz. ten Haeff het noodig oordeelde te verklaren, dat zij „niet behoorden bij iemand
gehouden te worden of vercocht als slaven, maer gestelt
in heure vrije liberteyt sonder dat yemandt van derselver
eygendom behoort te pretenderen."
Al die Hollandsche kooplieden nu deden veel afbreuk
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aan den handel der Portugeezen, o.a. doordat zij hunne
ruilgoederen veel goedkooper dan dezen aan de kustbewoners konden afstaan. Het is dan ook niet te verwonderen, dat de Portugeezen zich heftig verzetten
tegen de komst van zulke ongewenschte mededingers.
Trouwens eeuwenlang is de Goudkust het schouwtooneel
geweest van eindelooze twisten tusschen verschillende
Europeesche natien in haren onderlingen naijver en
haar streven zich een soort van handelsmonopolie te
verzekeren, daarbij niet versmadend voor de bereiking
van dat doel gebruik te maken van de onderlinge veeten
der inboorlingen. Het begon al dadelijk met de Portugeezen, die de bemanning van buitgemaakte of gestrande
schepen, b.v. die van de La Esperance in 1582, in ketenen klonken of wreedaardig ter dood brachten. Een
hooge premie was door den gouverneur van Elmina
uitgeloofd aan de Negers voor elk afgesneden hoofd van
een Hollander, door hen aangebracht als bewijsstuk dat
zij er een hadden om hals gebracht, terwijl het ook niet
ontbrak aan andere wreedheden en die vijandelijkheden
van Portugeesche zij de ook na het sluiten van den 12jarigen wapenstilstand rustig bleven voortduren. Zoo
werd b.v. in 1609 een schip van Elias Trip afgeloop en en
de bemanning onthalsd. Dat desondanks reeds in de
16de eeuw zich menig vreemd schip in deze wateren
waagde, bewijst wel hoe groote handelsvoordeelen er te
behalen vielen. „Menig Nederlandsch koopman en zeevaarder," zegt de Jonge, „boette zijn vermetelheid met
zijn leven ; desniettemin werd onzerzijds de handel
op Guinea krachtig en „met mannelicke couragie" doorgezet."
Maar men ging nog verder : men wilde er ook een eigen
zetel hebben. Zoo ging de groote Zeeuwsche koopman
Balthazar de Moucheron zwanger van het denkbeeld
om voor de schepen naar Indie ergens aan de kust te
stichten „eene herberghe voor alle Nederlandtsche
schepen, dien wech vaerende," ook hiermede toonende
zijn tijd vooruit te wezen, want eerst een halve eeuw
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later werd dit denkbeeld aan de Kaap verwezenlijkt.
Voor zijn doel had de Moucheron het oog laten vallen
op Isola del Principe of Prinseneiland, gelegen in de
bocht van Guinea. Het is bekend, hoe ongelukkig de
expeditie, daarheen in 1598 op touw gezet, aan welke
o.a. werd deelgenomen door Joris van Spilbergen, die
zich weldra zou doen kennen als de wellicht kundigste
Nederlandsche zeevaarder van zijn tijd, — hoe ongelukkig
die expeditie is afgeloopen. Wel werden een jaar later
door een aanzienlijke vloot onder Pieter van der Does de
stad Alligona op de Canarische eilanden en het eiland
S. Thomè veroverd, maar onderweg stierven de admiraal
en velen zijner tochtgenooten ten gevolge van het moordend klimaat.
De toestand zou veel verbeteren door de oprichting
der West-Indische Compagnie in 1621, dank zij niet het
minst de onvermoeide pogingen in die richting van den
geleerden en verstandigen Willem Usselinx, die reeds in
de jaren 1591 en 1592 naar eigen getuigenis bezig was
„aen verscheyden Heeren, maar voornamelijck aen de
Kooplieden aen te wijsen, wat grooten voordeel soo voor
haer als 't ghemeene beste soude ontstaen, soo een generale Compaignie werde opgericht op Amerika." Deze
compagnie nu, voorloopig met een octrooi voor 24 jaren,
verkreeg het monopolie van den handel eensdeels op de
Amerikaansche kusten van Straat Magelhaens tot Newfoundland en de Straat van Anjan (= straat Behring),
anderdeels op Afrika's Westkust, van de Kreefts-keerkring tot de Kaap de Goede Hoop, alsmede de Zuidereilanden westwaarts van deze Kaap tot aan NieuwGuinea. Usselinx had daaraan nog wenschen toegevoegd
te zien de Oostkust van Afrika van de Kaap tot aan
Abyssinie, maar vruchteloos ; evenals Le Maire tevergeefs dit gebied opeischte voor de Oost-Indische Comp.
Hoe streng destijds aan die begrenzingen van monopolies, waarover meermalen klachten rezen, de hand
gehouden werd, blijkt genoegzaam uit het feit dat in.
1616 in Indio beslag gelegd werd op het schip de Een-
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dracht van Jacques Lemaire en Schouten, toen dezen
daarmede om Kaap Hoorn gevaren zijnde, in Indie waren
aangekomen ; en dat wel op grond van het 24ste Artikel van het Octrooi der Compagnie. Evenzoo werden
een eeuw later, in 1722 tijdens het bestuur van den
Gouverneur-Generaal Zwaardecroon het schip en de.
lading van Jakob Roggeveen ten bate der 0.I. Compagnie verbeurd verklaard, toen deze zeevaarder op
soortgelijke wijze door de Stille Zuidzee Indie had weten
te bereiken. De Compagnie wenschte nu eenmaal elke
poging om langs een zelfstandigen weg naar Indie te
komen te verijdelen.
Volgens bovengenoemde bepalingen viel natuurlijk
de Kust van Guinea in haar geheel binnen het gebied
der West-Ind. Co. die, na in Sept. 1623 voor de eerste
maal een vloot naar Angola en andere West-Afrikaansche gewesten te hebben uitgezonden, reeds in 1624
aan die kust zich ging vestigen en er al spoedig door de
inboorlingen met ontzag werd bejegend. Zoo heette het
opperwezen der Fantijnen Jan Compan, welke betiteling
gewoonlijk wordt afgeleid van Jan Compagnie. Gramberg daarentegen, die in het midden der vorige eeuw langdurig aan deze kust verblijf hield als officier van gezondheid, acht dien naar mogelijkerwijze ook afkomstig
van het Fantijnsche woord Jancom = regen, waarbij
dan het Opperwezen wordt voorgesteld als de schenker
van regen, d.i. van vruchtbaarheid van den bodem.
Onze handel op Guinea bood het groote voordeel,
dat niet alleen veel kostbaars daarvandaan te haler
viel, maar dat die streken ook een uitstekend afzetgebied
vormden voor onze nijverheidsvoortbrengselen, waardoor
b.v. Nederlandsche manufacturen er voor een uiterst
hoogen prijs konden worden geruild, aangezien de inboorlingen geen besef hadden van de werkelijke waarde dier
goederen. Een groot verschil vormde dit met de aan de
overzijde van den Oceaan gelegen kust van Guyana,
waar weinig te verkoopen viel. Zoo heet het in eene
Memorie der Compagnie uit het jaar 1633 omtrent de
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Indianen daar ter plaatse : „Dose natien syn soo barbarisch ende soo onbehoeftich, doordien sy noch lust
tot cleeding hebben, noch yets anders tot onderhout des
levens van doen, dat alle den handel, die hier valt, ligt
met 2 a 3 schepen jaerlycx kan gedreven ende met gering
capitael onderhouden worden."
Aan de Goudkust daarentegen kon men ruimschoots
wollen, linnen, katoenen en metaalwaren van de hand
zetten, benevens glaswerk, brandewijn en vuurwapenen.
In ruil daarvoor kreeg men dan ivoor, peper, huiden,
gummi, palmolie en paradijszaad. Maer de voornaamste
handelsartikelen waren goud en slave n. Het goud kwam
uit het binnenland, waar het in den vorm van stofgoud
of van kleine stukjes gedegen goud in de aarde en in de
rivieren werd aangetroffen. „De Mooren, schrijft Bosman,
houden de goudmijnen voor iets heiligs en verhinderen
op allerhande wijze dat behalve hen geen mensch ze
zou naderen." En elders zegt hij : „Dezen kunnen stofen berggoud zoo bedriegelijk namaken, dat zelfs lieden,
die goede goudkenners heeten te zijn, er door bedrogen
worden." Dezelfde Bosman berekende de hoeveelheid
goud, jaarlijks in de verschillende factorijen gezamenlijk
aangevoerd, op ruim twee millioen (23 ton) gulden ; en
hier te lande kwamen alleen* in de jaren 1623-36 te
zamen voor bijna 12 millioen gulden aan goud en meer
dan een millioen gulden aan olifantstanden aan.Trouwens
de rijkdom aan goud blijkt genoegzaam nit den naam,
aan deze kust gegeven, aismede uit de benaming „Guineas" van de Engelsche goudmunten.
Maar reeds voor de 18de eeuw, vooral sedert 1625,
werd de goudhandel nog verre overtroffen door den
slavenhandel. Reeds in de Oudheid schijnen Phoeniciers,
Egyptenaren en Karthagers zwarte slaven uit Afrika's
binnenlanden te hebben aangevoerd. De enorme omvang
van dien handel evenwel dateert eerst sedert de ontdekking van Amerika. Enkele cijfers mogen dit nader
in 't licht stellen. In Jamaica werden in 80 jaren tijds meer
dan 600.000 slaven ingevoerd ; en in de 2de helft der
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18de eeuw werd het aantal slaven, waaraan de Nederlandsche kolonien in West-Indie jaarlijks behoefte hadden, begroot op niet minder dan 8000. In Suriname
bedroeg het aantal shaven in 1775: 75000 en het totaal
aantal, hetwelk daar in verloop van tijd is ingevoerd,
wordt geschat op 300.000. In de jaren 1575—'91 werden
52.000 slaven uit Angola verscheept naar Brazilie en
Spaansch Amerika, en in den aanvang der 19de eeuw
bedroeg het totaal aantal jaarlijks 10-20.000. In de
eerste helft der 18de eeuw was het jaarlijksch export
nit Afrika gemiddeld 20.000 slaven naar Amerika, en
in de tweede helft het totaalexport nagenoeg 80.000
stuks 's jaars ; terwijl van het einde der 17de tot het
einde der 18de eeuw (1680-1786) meer dan 2.000.000
vandaar naar de Britsche kolonien in Amerika vertrokken. Het totaal aantal uitgevoerde slaven eindelijk wordt
berekend op omstreeks 9.000.000.
Die slavenhandel nu vond voor een zeer groot deel
piaats van uit de Kust van Guinea ; en lang vOOrdat wij
zeif daaraan deelnamen, waren reeds de Engelschen
daarmede aangevangen. In navolging van de Portugeezen en Spanjaarden, die reeds geruimen tijd dien
handel gedreven hadden, voer in 1562 het eerste Engelsche slavenschip onder John Hawkins, met 300 slaven
uit Sierra Leone aan boord als veelbelovende winstgevende handels.waar, naar Hispaniola, het huidige
Haiti of San Domingo, om daarna nog twee soortgelijke
reizen te ondernemen in 1564 en 1567, terwijl de gezagvoerder later als een belooning voor zijn diensten in den
adelstand werd verheven. Het was hier als bij de succesvolle en vruchtbare zeerooverij van Drake en zijn kornuiten : wel werd herhaaldelijk het buitenland zand in
de oogen gestrooid door proclamaties die Koningin
Elisabeth daartegen uitvaardigde, maar in 't geheim
werden die officieei afgekeurde daden door de regeering
gesteund. En reeds destijds begon Engeland den Oceaan
te beschouwen als een door God aan zijn uitverkoren
yolk toegewezen terrein, waarop het zich rechtmatig
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een soort van monopolie mocht toeeigenen. Zoo ook
werden onze koopvaardijschepen ongestraft buitgemaakt
door Engelsche kapers, op grond dat wij handel dreven
met Spanje, al was aan dat rijk geenszins door Engeland openlijk de oorlog verklaard geworden. De schade.
ons op die wijze in verloop van slechts drie jaren tijds
toegebracht, werd in 1589 door de Staten berekend op
3 millioen ponden Vlaamsch.
Maar keeren wij terug tot den slavenhandel. Al spoedig
zouden wij daarin een werkzaam aandeel nemen. Was
in den aanvang der 17de eeuw die handel nog nagenoeg
geheel in handen der Portugeezen, in de tweede helft
dier eeuw waren de Hollanders geworden tot de grootste
slavenleveranciers van Spaansch-Amerika en boden de
daartoe gesloten slavencontracten of „asientos" niet
slechts een onmiddellijk voordeel, maar tevens een
gunstige gelegenheid om op groote schaal ook andere
goederen in de Spaansche kolonien binnen te smokkelen.
Curacao fungeerde daarbij als marktplaats der arbeidskrachten. Volgens Galandat vertrokken in de jaren 1767
en 1768 niet minder dan 36 slavenschepen uit Nederlandsche havens, die elk gemiddeld 350 slaven aankochten, d.i. dus ± 6300 te zamen per jaar.
Die slavenhandel nu voorzag de eigen en de vreemde
kolonien in Amerika van werkkrachten voor de plantages,
in welke zeer veel Europeesch kapitaal was gestoken. De
inheemsche bevolking toch aldaar was zoowel schaarsch
als afkeerig van elken dwangarbeid, en daarenboven
voor een groot deel te vuur en te zwaard uitgeroeid door
de Spanjaarden. Zoodoende werd die slavenhandel in
de 17de en 18de eeuw, ook al stierven er onderweg bij
de overvaart een 10-20 % wegens slechte bergruimte,
opeenpakking, epidemieen enz., een hoogst winstgevend
bedrijf. Uit Angola b.v. werden ten tijde van Joan Maurits
van Nassau jaarlijks 15000 slaven aangevoerd, die gemiddeld voor een waarde van 30 gulden gekocht en voor
350 gulden verkocht werden, zoodat de Compagnie
er een zuivere winst aan had van twee millioen gulden.
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Die slaven werden gekocht van de inboorlingen in ruil
voor katoen, sieraden, messen, spiegels, vaatwerk, brandewijn, tabak en vuurwapenen. Vandaar dat vele fabrikanten er hun voordeel van hadden en dan ook, toen er
sprake van was den slavenhandel op te heffen, soms
hevig daartegen protesteerden.
Maar niet slechts uit eigen belang en winbejag, ook op
theoretische gronden werd de slavenhandel verdedigd.
Zoo betoogde in 1627 de anders zoo humane Usselinx,
die overigens de kwestie van het recht der slavernij
wilde overlaten aan theologen en rechtsgeleerden, dat
de slavernij een middel kon geacht worden tot verbreiding van het Christendom immers door den omgang
met de blanken zouden de Negers gebracht worden tot
kennis van den waren God en zoodoende tot geestelijke(!)
vrijheid. Let wel, de omgang met slavenhandelaars,
vrijbuiters en ruwe vaak onmenschelijke kolonisten, die
dikwijls het uitschot waren van de maatschappij, dienst
doende als inwijding in de Christelijke leer en deugden !
Eene argumentatie van niet beter gehalte vindt men in
't midden der 17de eeuw bij Otto Keye, die de slavernij
volkomen gerechtigd achtte, aangezien het gebruik van
slaven in het Oude Testament (Gen. IX : 25), evenals
in het Romeinsche recht was toegestaan, terwij1 het in het
Nieuwe Testament niet was verboden. Al keurde men
ook somwijlen de misbruiken en wreedheden af, die zich
voordeden bij den verkoop, het vervoer en de behande-ling der slaven, de juristen van dien tijd hadden allerminst bezwaar de slavernij zelve te billijken. Ja zelfs de
neger Jacobus Elisa Joannes Capitein, die te Leiden tot
predikant werd opgeleid, hield aldaar aan de Universi.
teit op 10 Maart 1742 in de Latijnsche taal een redevoering, die tot titel voerde : „Staatkundig-Godgeleerd vertoog over de Slavernij als niet strij dig tegen de Christelijke vrijheid."
Ook werd de slavenhandel verdedigd op grand dat
anders de gekochte slaven door hun vorsten zouden
bestemd geweest zijn om te dienen tot menschenoffers
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of op grond dat van hen, wier leven gespaard ware gebleyen, de lotsbedeeling toch niet veel beter zou zijn te
achten, nu zij gewoonlijk toch niet anders waren dan
buitgemaakte krijsgevangenen. Hierbij werd evenwel
ten eenenmale over 't hoofd gezien, dat de huisslavernij
in Afrika bij de vruchtbaarheid van den bodem en de
geringe behoeften der meesters, die geen kapitaalrente
behoefden te kweeken, heel wat lichter was dan de behandeling op de plantages in Amerika, — getuige o.a.
de vele Marrons in Suriname, waar die behandeling al
bizonder slecht was. Daarenboven werd bij die bewijsvoering vergeten, dat de uitlevering van zoovele negerkrijgsgevangenen aan de factorijen voor een groot deel
juist het gevolg was van den bestaanden slavenhandel,
aangezien daardoor de onderlinge negeroorlogen in hooge
mate bevorderd werden, — temeer waar deze veelal
door de blanke handelaars werden aangestookt om daardoor aan voldoende levend materiaal, het zoogenaamd
zwart ivoor, te geraken. En de forten, die overal bij de
factorijen gebouwd werden, dienden behalve tot bescherming tegen de aanvallen van vijanden en inboorlingen,
voor een groot deel ook om de ontvluchting te beletten
van de ter verscheping verzamelde slaven.
II
De golf van Guinea biedt in hare kustlanden in onze
dagen een bonte afwisseling van dooreengemengde Europeesche kolonien. Het uitgestrekte, aan Frankrijk toebehoorend binnenland wordt aan de kust telkens onderbroken door grootere of kleinere strooken, toebehoorende
aan andere natien, meer bepaaldelijk Engeland, Spanje
en tot voor korten tijd ook Duitschland. Van het Westen
naar het Oosten kan men aan die kust van Guinea een
vijftal gedeelten onderscheiden, en wel 1°. de Pepe rk u s t, voorheen ook wel Grein- of Malaguettekust geheeten
en tegenwoordig ingenomen door de Negerrepubliek
Liberia, die met Abyssinie thans het eenige nog onafhanke-
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lijke gebied van Afrika vormt ; 2°. de T a n d- of I v o o rk u s t, sedert 1851 bezet door Frankrijk en veel zwarte
werklieden leverend ; 3°. de G o u d k u s t, thans in haar
geheel aan Engeland toebehoorend met in het achterland
de Ashanti als voornaamsten Negerstam ; 4°. de Slave nk u s t, bestaande uit Togo en Dahomey ; en 5°. de P al moliekust met Lagos en de uitmondingen van den Niger,
benevens als achterland de sedert 1900 gegrondveste
Engelsche kolonie Nigeria, waarvan o.a. het voormalige
Negerrijk Benin deel uitmaakt.
Eenzelfde verscheidenheid van nederzettingen vertoonde nog geen eeuw geleden de thans onder een bestuur
gekomen Goudkust. Een groot aantal factorijen, waarvan
wij het leeuwenaandeel hadden, lagen daar dooreen
in grillige opeenvolging zonder eenige regelmaat. Behalve
Engeland en Holland was er in het uiterste Oosten ook
Denemarken vertegenwoordigd met het in 't midden
der 17de eeuw gestichte Fort Christiansborg ; en zelfs
Duitschland was hier tijdelijk gevestigd, want de Groote
Keurvorst, die veel voelde voor zeevaart en handel,
liet in 't Westen bij Axim in 1683 den bouw aanvangen
van het Fort Grossfriedrichsburg, dat evenwel na zijn
dood al spoedig in 1717 voor 7000 ducaten verkocht
werd aan de West-Indische Compagnie en toen herdoopt
in Fort Hollandia.
Maar de eersten, die aan deze kust verschenen, waren
de Portugeezen. Hun voornaamste versterkte plaats
was het fort S. J o r g e d a Mina aan den mond van.
de Benjan-rivier. Het ontleende zijn naam aan de goudmijnen in het achterland en was reeds in 1482 gebouwd
door den bevelhebber Don Diogo d'Azambuja na eenige
voorafgaande onderhandelingen met de daar woonachtige
kustnegers. Toen nu ruim een eeuw later de Hollandsche
schepen aan deze kust begonnen te verschenen, werd al
spoedig de begeerte bij hen wakker om zoo mogelijk dat
fort, hetwelk hun handel zooveel mogelijk zocht te belemmeren, op den vijand te veroveren. Hiertegen bestond ook hoegenaamd geen staatkundig bezwaar,
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sedert Portugal in 1580 door den grijzen Hertog van
Alva was vermeesterd voor Spanje, met welk rijk wij op
een voet van oorlog verkeerden. In de merkwaardige
beschrijving van de Goudkust door Pieter de Marees, in
1602 te Amsterdam uitgegeven en voor eenige jaren in
de uitgaven der Linschoten-vereeniging opnieuw herdrukt, heet het : „Jae hadden de Neerlanders het Kasteel
d' Mina onder haer macht, sy souden daer alsoo groote,
jae meer authoriteyt int landt hebben dan der oyt de
Portugezen haer leven lanck gehadt hebben." Zoo werd
reeds in 1596 een aanval beproefd onder bevel van Karel
Hulscher, die evenwel jammerlijk mislukte : de gelande
troepen vielen in een hinderlaag en werden nagenoeg
alien gedood, de bevelvoerder inbegrepen. Niet gelukkiger was een tweede aanslag in 1625 van Veron en Jan
Dircksz. Lam, waarvan het treurig verloop des te meer
te bejammeren viel, omdat dit geheel te wijten was aan
de verregaande nalatigheid en zorgeloosheid waarvan
de ontscheepte manschappen, reeds tot dicht bij het fort
genaderd, hadden blijk gegeven. Daardoor konden de
tegen hen uitgezonden Negers, die zich in een hinderlaag
hadden opgesteld, hen overrompelen en hen in weerloozen toestand bijkans alien vermoorden, zoodat niet
minder dan 441 dooden te vermelden vielen.
Beter zou een hernieuwde poging slagen, toen de alleszins voortreffelijke Joan Maurits van Nassau, — die zich
reeds had onderscheiden bij de belegeringen van 's Hertogenbosch en van Maastricht, gelijk hij het veertig
jaren later doen zou in den strijd tegen de Franschen
onder den Prins van Oranje, aan 't hoofd kwam te
staan van de veroverde Braziliaansche kusten. In den
geest van Usselinx wenschte hij de nieuwe gewesten niet
slechts te doen strekken tot winstbejag, maar deze ook
te verheffen tot ware volksplantingen. Maar inziende,
dat het voor den aanplant van suiker en koffie noodig
was te beschikken over een ruimen en gestadigen toevoer
van slaven als werkkrachten, begeerde hij daartoe een
factorij te bezitten aan de Afrikaansche kust.
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Te dien einde zond hij in 1637 daarheen eene expeditie
van 9 schepen met 1200 man, staande onder het bevel
van den overste Kuhn. Nadat ook ditmaal de gelande
troepen aanvankelijk een gevoelig verlies geleden hadden,
wist de bekwame aanvoerder den nabij het fort Elmina
gelegen heuvel S. Jago te bezetten, welk hoog gelegen
punt de vesting beheerschte, zoodat deze zich na een vierdaagsch bombardement genoodzaakt zag op 29 Aug. zich
over te geven, na voor de bezetting een vrijen uittocht te
hebben bedongen. Nadat een 175-tal manschappen onder
Malburgh in Elmina was achtergelaten, keerde de vloot
naar Brazilie terug ; en niet te verwonderen is het, dat
Joan Maurits met de voorspoedige verovering der zoo
belangrijke vesting zeer was ingenomen. In een schrijven
aan de Staten Generaal van 16 Nov. schildert hij deze of
als een „chose inouye et incroyable, quand on veut considerer la force -de ceste place, ayant double fosse de quarante pieds de profondeur, taille dans un rocher. Il n'y a
point apparance d'approcher, tellement qu'il faut confesser que c'est le Dieu seul, qui a mis ceste place entre
vos mains."
Bij deze eene verovering zou het niet blijven : in Aug.
1641 wordt eveneens het verderop, ten zuiden van de
monding van den Congo in Angola gelegen S. Paolo de
Loanda, gesticht in 1576, op de Portugeezen vermeesterd,
— eveneens door een van Brazilie uitgezonden troepenmacht onder Pieter Cornz. Jol. Maar die kustplaats bleef
niet lang in ons bezit, want zeven jaar later werd zij
heroverd door den gouverneur van Rio de Janeiro Salvador Correa de Benevides. Een soortgelijk lot bleef bespaard aan het in den aanvang van 1642 door den directeur-generaal Jacob Ruychaver veroverd Fort S. Antonio
bij Axim. Met het verlies van dat laatste belangrijke
fort verdwenen de Portugeezen, wier handel aan de Goudkust door de mededinging der Hollanders toen ter tijde
reeds nagenoeg geheel was verloopen, daar ter plaatse
geheel van het schouwtooneel. Gedurende 160 jaren
(1482-1642) hadden zij zich aan de Guineesche kust
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weten te handhaven, om daarna hun plaats in te ruimen
aan de Hollanders, die er gedurende ruim 230 jaren
(1637-1871) zouden gevestigd blijven. De herinnering
aan het zoo langdurig verblijf der Portugeezen zou zich
slechts voortzetten in een aantal aan hun taal ontleende
woorden, die aan de kust in gebruik bleven, — op de
zelfde wijze als wij dit vinden in het in West-Indie verbreide zoogenaamde Neger-Engelsch en in het in ZuidAfrika gesproken Kaapsche Hollandsch.
Evenwel, onze voorvaderen zouden niet de eenige
erfgenamen blijven van de Portugeesche nalatenschap.
Weidra toch zouden zij die moeten gaan deelen met de
Engelschen. In 1662 wordt onder het kortelings tevoren
aangevangen bestuur van Karel II opgericht de „Company of Royal Adventurers of England trading to Africa",
die het monopolie verkrijgt van handel op de Westkust
onder verplichting jaarlijks 3000 slaven te leveren aan
de Engelsche kolonien in Amerika. Twee jaren later, in
1664, laat de Engelsche koning, naijverig op Holland's
bloeienden handel en geen vriend van Johan de Witt,
midden in vredestijd Nieuw-Nederland veroveren. Ter
zelfder tijd zeilt admiraal Robert Holmes uit om zich,
alvorens nog de oorlog verklaard is, meester te maken
van onze Afrikaansche vestigingen : dezelfde Holmes
die in Aug. 1666 op zoo barbaarsche wijze brand stichtte
op Terschelling, na er eerst een groot aantal onzer koopvaardijschepen met behulp van branders vernield te
hebben. Op zijn tocht naar de Goudkust in 1664 verovert
hij eerst bij verrassing Goeree bij Kaap Verde, later in
Mei Cape Coast Castle, Fort Nassau en alle verdere
Nederlandsche factorijen behalve Elmina en Axim. Maar,
zooals Ellis terecht opmerkt : „as the Dutch were completely taken by surprise, Holmes' expedition was not
such a glorious affair as has commonly been supposed."
Deze smaad, ons aangedaan, zou niet lang ongewroken
blijven. Nadat inmiddels de oorlog is uitgebroken, verkrijgt de onvolprezen De Ruyter, die destijds in Malaga
voor anker lag, de geheime opdracht onverwijld eerst
O. E. XX 6
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naar Goeree, daarna naar de Goudkust onder zeil te gaan
en de Engelsche schepen, die hij op zijn weg ontmoet,
„met kracht aan te grijpen, te veroveren en te verwoesten.
Aan dien order gehoorgevend, herovert hij in Oct. 1664
het genoemde kleine eiland Goeree bij Cabo Verde, dat
reeds in 1617 door ons door aankoop van een inlandsch
vorst was verworven en dat wij sedert versterkt hadden
door den bouw van een fort. Naar wij bij Brandt uitvoerig
kunnen viel in de buurt van die plaats de merkwaardige ontmoeting voor met Jan Kompany, den
ouden neger dien De Ruyter in zijn prille jeugd, meer
dan veertig jaren tevoren, in Vlissingen als bootmansjongen gekend had en die met een stalen geheugen zich
nog allerlei byzonderheden uit dien tijd, tot de straatnamen toe, wist te herinneren. Zijn tocht voortzettend,
verschijnt De Ruyter op 7 Jan. 1665 vOOr Elmina en
verovert hij een maand later, op 8 Febr., met behulp
van 1200 Fantijnen, aan wie daarvoor 24.000 gulden werd
uitbetaald, het fort Amsterdam bij Kormantijn, bij welke
gelegenheid het Negerhoofd Jan Kabese, die een achttal
Hollanders op de gruwelijkste wijze had doen am hals
brengen, zichzelven en zijn zoon door zelfmoord van het
leven berooft om niet in handen te vallen zijner vijanden.
Deze beruchte Jan Kabese had den brand willen steken
in 't buskruit, om zoodoende vriend en vijand gelijkelijk
te treffen en de nederlaag niet te overleven maar hij was
daarin verhinderd door den Engelschen commandant
Francis Selwin. Aan de beschrijving van den dood van
het negerhoofd voegt Brandt de woorden toe. „Dit was
het einde van den moedigen en onvertsaagden Kabesse,
die onder de zijnen en d'Engelschen, ook bij de Hollanders
om zijne strijdtbaarheit een grooten naam hadt verworven, maer Wiens onmenschelijke wreedtheit den
luister van zijne daaden met vuile bloedvlekken besmette."
Het eveneens door de Engelschen van ons afgenomen
Cabo Corso werd niet heroverd en door De Ruyter ongemoeid gelaten, omdat hij het onder de gegeven omstan-
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digheden onraadzaam achtte die plaats met weinig kans
op succes aan te tasten. Zoodoende kregen wij bij den
vrede van Breda al onze vroegere bezittingen aan de
Goudkust terug met uitzondering van Cape Coast Castle,
dat in handen der Engelschen bleef en voortaan in die
streken hunne voornaamste veste warden zou. Wat De
Ruyter betreft, deze verliet einde Februari de Goudkust
om over te steken naar West-indie waar hij, op 29 April
bij het eiland Barbados aangekomen, niet in staat was
die bezitting aan te tasten, aangezien de Engelschen
op zijn komst waren voorbereid en zich in een voldoenden
staat van verweer gebracht hadden.
Aan de kust van Guinea volgde thans voor ons gedurende meer dan een eeuw een tijdperk van ongestoorde
rust. Daarna evenwel zou een hernieuwde welgeslaagde
aanval der Engelschen plaatsgrijpen. In 1782, toen dezen
weer vreeselijk huishielden en overal als zeeroovers zich
van privaatbezit der Hollanders meester maakten, verscheen plotseling het fregat Leander onder bevel van.
Shirley aan de Goudkust. Het vernielde het fort Vreedenburg en nam bezit van de forten Amsterdam, Nassau en
Lijdzaamheid ja zelfs het fort Crevecoeur bij Accra
moest na een dapperen weerstand van zeventien dagen
door den commandant, den Pommeraan Auchard, ten
slotte zwichten bij gebrek aan kogels en lood, van welk
gebrek aan ammunitie de ons onwelwillend gezinde
bevelvoerder Kioge van bet nabijgelegen Deensche
fort Christiansborg de reeds wegtrekkende Engelschen
had op de hoogte gesteld. Zoo bleef Elmina, destijds
bestuurd door den gouverneur P. Volkmar, het eenig
fort dat met succes weerstand bood aan de Engelschen,
terwijl vele der andere commandanten zich verre van
eervol gedroegen en zonder den minsten tegenweer zich
aan den vijand overgaven.
Nadat wij bij den weldra gevolgden vrede onze Guineesche bezittingen hadden teruggekregen en deze in
1791 bij de opheffing der West-Indische Compagnie door
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den Staat waren overgenomen, werd kort na den val van
Napoleon tot gouverneur in Elmina aangesteld de bekende voortvarende Hendrik Willem Daendels, die na
van 1808-11 als Gouverneur-Generaal van Nederl.
Indio te zijn opgetreden, den veldtocht naar Rusland
had medegemaakt. Aan de Goudkust zou hij ondanks
zijn groote plannen van reorganisatie niet veel tot stand
brengen, want reeds in 1818 viel hij er als slachtoffer
van het moorddadig klimaat.
Trouwens hij was niet de eenige dien dit lot trof. Van
het groot aantal gouverneurs en directeuren-generaal,
die elkander na korten diensttijd in verloop van ruins
twee eeuwen aan de Goudkust opvolgden, zijn er niet
minder dan 38 ter plaatse overleden, terwiji er eon nl.
Tonneboeyer in 1836 sneuvelde, en een ander nam. J. P.
Hoogeboom den 4den Aug. 1808 vermoord werd wegens
zijn tergend en willekeurig optreden tegenover de inlanders en zijn schandelijk zedelooze levenswijze, uit wraak
waarvoor zijn lijk gruwelijk werd verminkt. Van de
overige gouverneurs mogen hier alleen nog genoemd
worden J. Valkenburgh, die het bestuur voerde van
1655-59 en van 1662-67, dus tijdens den tocht van
De Ruyter, en die in 1666 het Fort Koenraadsburg deed
bouwen op den heuvel S. Jago ; en verder P. Woortman
van wege zijn bizonder langen bestuurstijd van niet
minder dan dertien jaren (1767-80).
De gesehiedenis der Goudkust in de 19de eeuw biedt
ons weinig merkwaardigs meer. Nadat de slavenhandel
was afgeschaft, voerde de kolonie een kwijnend bestaan
en ten slotte kostte zij aan het moederland, in plaats van
eenig profijt op te leveren, jaarlijks omstreeks 150.000
gulden. Het ging hier juist zooals in Suriname na het
ophouden der slavernij. Aan eigenlijke bebouwing van
gronden of bevordering van beschaving aan de Guineesche kust hadden wij ons nooit veel gelegen laten
liggen. Trouwens wij waren in dat opzicht niet de eenigen,
en van de Engelschen vie! al niet veel anders te getuigen.
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Zoo zegt hun landgenoot Cruickshank, een man die
achttien jaren aan de Goudkust doorbracht, in een boek
van 1853, waarvan twee jaren later een Hollandsche
vertaling verscheen : „Men kan gerust beweren, dat wij
tot aan de opheffing van den slavenhandel het y olk aan
de Goudkust geen enkele duurzame weldaad bewezen
hebben. Niets werd beproefd om het op te voeden of am
hun wreede zeden te wijzigen."
In het jaar 1867 viel een ruiling plaats met Engeland
ten opzichte van de wederzijdsche bezittingen. De zonderlinge dooreenligging der factorijen gal dikwerf aanleiding
tot moeilijkheden en oneenigheden, b.v. door het voor
of tegen partij kiezen in zake inboorlingen-opperhoofden ;
terwiji ook onze lage invoerrechten van slechts 2 °/0 den
Engelschen onaangenaam waren, omdat zij hun eigen
handel drukten. Daarom kwam bij verdrag van 5 Maart
eene nieuwe grensregeling van grondgebied tot stand,
waarbij de grens kwam te liggen bij de Zoete Rivier
tusschen Elmina en Cape Coast Castle, welke landruiling
evenwel niet plaats vond zonder verzet van de Negerhoofden, die er niet bij gekend waren. De ruil, hoe redelijk ook, was niet bepaald in ons voordeel. Wij toch verioren daardoor, als Oostelijk van de grenslijn liggend,
Mori (Fort Nassau), Kormantijn (Fort Amsterdam),
Apam (Fort Lijdzaamheid) en Hollandsch Accra, terwijl
wij daarvoor Westelijk van die lijn alleen Apollonia en
Dixcove in de plaats kregen.
Evenwel, deze zaak bleek van weinig belang ; want
reeds vier jaren later, bij overeenkomst van 25 Febr.
1871, werd overgegaan tot eene totale overdracht onzer
kolonien daar ter plaatse aan Engeland. Reeds vroeger,
in 1850, waren door dat rijk de nog aanwezige Deensche
bezittingen aan de Goudkust, voornamelijk bestaande
in de vesting Christiansborg bij Accra, aangekocht voor
:If: 10.000, terwijl wij zelven 24.000 kregen uitbetaald
bij de overdracht. Ook deze afstand werd gevolgd door
Negeronlusten, en Engeland verviel in soortgelijke moeielijkbeden als wij in Atjeh te verduren hadden, nadat aan
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ons de heerschappij over dat gebied was toebedeeld.
Een opstand brak uit onder de Ashantijnen, die zich
hadden opgewerkt tot den machtigsten stam in het
binnenland en telkenmale de aan zee wonende stammen,
die onder bescherming stonden van de Europeesche
nederzettingen, bestookten. Reeds was in Jan. 1824
door den toenmaligen gouverneur Mc. Carthey een droevig
mislukte expeditie tegen dit strijdlustig yolk ondernomen,
waarbij zijn troepen werden verslagen en hijzelf sneuvelde.
De Ashantijnen waren toen wel twee jaren later met
behulp van de Fantijnen verslagen, maar de afschaffing
der slavernij wekte bij hen weer groote ontstemming en
misnoegen. Zoo moest in 1873/74 een nieuwe groote
krijgstocht onder Generaal Wolseley tegen hen worden
ondernomen, eindigende met den slag van Ordahsu en
het verbranden der hoofdstad Kumassi ; gelijk later in
1890 door de Franschen onder Generaal Dodds een expeditie plaats vond tegen het rijk Dahomey, welks hoofdstad Abome werd ingenomen en welks koning Behanzin
werd verbannen, terwijl ook bier de gruwelijke menschenoffers, die er op groote schaal plaats vonden, voorgoed
werden afgeschaft.
Maar om ten slotte nog even terug te komen op den
straks genoemden vrijwilligen afstand onzer kolonie aan de
Goudkust, — het spreekt wel vanzelf dat deze niet plaats
vond zonder verzet van velen in den lande, ook al was
die kolonie reeds geruimen tijd voor ons niet anders
geweest dan een schadepost. De nationale gevoeligheid
kwam er tegen in opstand, evenals dit ook thans het
geval is, zoodra er slechts even gerept wordt van een
verkoop b.v. van Suriname of van Nieuw-Guinea. Het
gemoed komt dan in strijd met versbandelijke overwegingen, en men meent met zulk een protest blijk te
geven van zijn vaderlandslievende gezindheid. Toen er
geruchten begonnen te loopen omtrent een mogelijken
afstand van de Goudkust, stelden sommigen voor deze
te behouden, maar den zetel van het bestuur te verplaatsen naar het weer Westelijk gelegen Axim, dat sedert de
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nieuwe grensregeling veel centraler was komen te liggen
dan Elmina. Tot dezen behoorden de latere hoogleeraar
Kan, die meende den verkoop ten sterkste te moeten ontraden, o.a. op grond dat, „het afstand doen van grondbezit, anders dan door ruiling, steeds een ongunstigen
indruk maakt." Daarentegen merkte Robide van der
Aa in eene andere, aan dezelfde kwestie gewijde en gelijktijdig verschenen brochure m.i. terecht op : „Evenmin als
wij heden ten dage slavenhandel drijven, omdat de vaderen dit deden, evenmin behoeven wij ons thans, ten
koste wat het wil, vast te klemmen aan het bezit van
enkele nietige forten op de kust van Guinea, omdat die
door het voorgeslacht met opofferingen zijn veroverd."
En de destijds door De Jonge uitgesproken vrees dat,
liet men eenmaal de kust van Guinea schieten, weldra
Suriname en Curacao, misschien ook Borneo denzelfden
weg zouden volgen, heeft zich sedert geenszins bewaarheid.
Volgens den wensch der redactie van dit tijdschrift zijn de bijbehoorende aanteekeningen en bewijsplaatsen achterwege gebleven.

OVER DEN PSYCHOLOGISCHEN OORSPRONG
VAN HET MATERIALISME
DOOR

Dr. A. A. GRUNBAUM.

Een geestelijke strooming, d.i. de levende Totaliteit
van een philosophie heeft twee mogelijkheden om tot
uiting te komen. De eene vorm daarvoor is de litteraire
uitdrukking, d.i. de argumentatie voor en tegen een
philosophie. Uit al dergelijke uitingen resulteert ten
slotte het waardeeringsoordeel van de geschiedenis.
De andere vorm is het actueele kultuur-bewustzijn
zelf. Hier gaat het om de manier waarop een theoretische
idee in de werkelijkheid doorleefd wordt en welken weerklank zij verwekt, hoe deze idee op de richting van ons
denken in de practijk inwerkt, en in welke richting zij
die waardeeringen van ons gevoelsleven leidt.
De som van alle deze vitale afspiegelingen van een
philosophische idee is hetgeen men noemt een wereldbeschouwing.
De werkelijke beteekenis van een wereldbeschouwing
wordt natuurlijk niet altijd op voldoende wijze weergegeven doer de litteraire uitingen. Zelden echter
was een grootere dissonantie te vinden tusschen het
resultaat der argumentatie aan den eenen en het
werkelijk kultuur-bewustzijn aan den anderen kant dan
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nu het geval is bij de wereldbeschouwing van het materialisme.
Het is voor de geschreven geschiedenis van de wereldbeschouwingeneen
een boven alien twijfel verheven feit
dat de geestelijke strooming van het materialisme sedert
een halve eeuw zoo goed als dood is. Dit stelsel is opgegroeid in een tijd van ontgoocheling over de bespiegelingen van het metaphysisch idealisme, dat zich van
de werkelijkheid afkeerde en niet in staat was het geheel
van het concrete zijn en het levende worden te vatten.
Daarentegen heeft de moderne natuurwetenschap in
haar zegetocht ons aangetoond hoe men den materieelen
cosmos door de analysis uit zijn mechanische elementen
zonder rest berekenen kan en hoe elk gebeuren erin
bepaald is door de •toepassing van de natuurwetten.
Daardoor werd ook de materialistische hoop versterkt
dat men ook de subjectieve psyche en de wereld van den
geest in mechanische komplexen van de elementaire,
alles beheerschende materie zou kunnen ontbinden.
Maar reeds de eenvoudigste gevoelens en affecten,
waarnemingen en wilsuitingen, die wij als subjecten inderdaad als werkelijkheid beleven, verzetten zich tegen de
materialistische opvatting. De poging slaaat niet om
datgene wat niet materieel niet ruimtelijk is en niet
kinetische energie bezit te reduceeren tot onwezenlijke
variaties van bewegingen van een ruimtelijk verdeelde
materie. Deze botsing met de zekerste werkelijkheid —
met het beleven heeft het materialisme in zijn diepste wortelen aangetast en innerlijk verteerd.
Het materialisme heeft op zijn heurt zich leeren kennen
dus als een leege constructie. In zijn drang naar een monistische opvatting van het universum heeft het materialisme over het hoofd gezien de eigenaardigheid van het
psychische leven ; het kon het wezen van den geest niet
benaderen. De ontnuchterde wetenschapsmensch moest
daarom den droom van de monistisch materialistische
oplossing van het wereldraadsel laten vallen. Noodgedrongen heeft de wetenschap zich met het paralielisme
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moeten tevreden stellen, voor hetwelk het psychisch
gebeuren naast de wereld van de materie als een zelfstandige reeks afloopt zonder dat een overgang van een
sfeer in de andere valt te constateeren.
Deze leer in haar zuiveren vorm is, zooals men gemakkelijk kan zien geen leer meer over verhouding tusschen
lichaam en ziel, maar een afstand doen van elke voorstelling hoe men zich den feitelijken samenhang van de
psyche in de materie heeft te denken. In den modernen
natuurkundige leeft weliswaar nog een verborgen verlangen naar de ongebroken eenheid van het wereldbeeld.
Daarom denkt men zich de verhouding van de psyche
en de materie als een convex en een concaaf aspect van
een en dezelfde kromme lijn, die slechts van twee zijden
wordt gezien. Doch alien moeten toestemmen, dat dit
een weinig bevredigend, en verder nietszeggend beeld
is, waarin hoogstens de wensch is uitgedrukt dat psyche
en materie eindelijk in zulk een eenheid-naar-hun-wezen
in laatste instantie mogen opgeheven worden.
De geschreven geschiedenis leert dus dat het his torisch resultaat van het materialistisch monisme zeer
kleurloos is, en meer lijkt op een volledige abdicatie,
dan op de zelf ingenomen en agressieve geesteshouding
die aanspraak maakte op de erfenis der philosophie.
Maar deze diagnose der geschiedenis, die, meer dan met
den ondergrond der werkelijke geestelijke stroomingen
rekening houdt met de in de literatuur gekristalliseerde
argumenten en contra-argumenten, schijnt mij, op het
oogenblik nog zeer voorbarig toe.
Wie midden in het wetenschappelijk bedrijf zelf staat,
wie een open oog en oor heeft voor de levende krachten
der sociale psyche, zal spoedig ontdekken, dat de materialistische grondgedachte nog heel dikwijls, en in heel
sterke mate, de actieve houding tegenover de „laatste"
vraagstukken bepaalt.
Zoo kan het gros van de praktische geneeskundigen
nog verkeeren in den stant der onschuld aangaande de
psychische verschijnselen en werkingen. Dat de psycho-
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analyse door velen als een openbaring werd ontvangen
met al de overdrijvingen, die bij een dergelijk gebeuren
behooren, is het beste bewijs voor de volkomen apsychisch
georienteerde blikrichting der officieele geneeskunde.
Want alleen in een omgeving, waar de ervaringen van
het subject als een onbelangrijke afspiegeling der reeele
materieele processen werden beschouwd, kon de ontdekking van de psycho-analytici, dat aan de psyche onder
bepaalde omstandigheden een bijzondere pathogene
kracht eigen is, eerst een onkritischen blinders tegenstand en dan een nog onkritischeren bijval opwekken.
Voor den onbevooroordeelden waarnemer van de wederkeerige betrekkingen tusschen lichamelijke processen
en geestelijke gebeurtenissen kon de psychoanalyse
hoogstens de beteekenis hebben van een toegespitste
en zeer eenzijdige toepassing der reeds lang bekende
psycho-biologische principes.
De geheele praktijk van het medische onderwijs is
tot nu toe grootendeels niet alleen apsychisch maar
ook antipsychisch, dat is materialistisch georienteerd,
niettegenstaande de erkenning van het psychophysiologisch parallelisme als algemeene werkhypothese volgens
welke het psychisch gebeuren zelfstandig verloopt,
naast het physische 1). Zelfs de psychiatrie wier doel,
hoe men dit ook wil opvatten tenslotte toch het inzicht
in, en de verlichting van psychisch lijden is, trekt de
consequenties niet in voldoende mate uit het beginsel
van het parallelisme. De vertegenwoordigers van de
psychiatrie richten zich niet steeds naar de psychologie,
die uitgaat van de veelvuldigheid der werkelijke ervaring
1) Dat aan de psychologie als zuiver op zichzelf staande wetenschap, trots de bemoeiingen van vele een dieper inzicht toonende
vertegenwoordigers der medische paedagogie — nog geen zelfstandige
plaats in de medische faculteiten is ingeruimd, is een feit dat welsprekend genoeg is als men bedenkt dat volgens het officieel erkende
parallelisme als werkhypothese ook bij het onderwijs aan de psyche
een even primaire rol toekomt als aan de aangelegenheden van het
lichaam.
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maar stellen zich, naast een exacte studie van de hersenpathologie, tevreden met een meer of minder geestige
psychologische constructie ad hoc : deze komt in hoofdzaak neer op de vertaling van de gewaagde physischphysiologische hypothesen in een psychologisch klinkende taal. Deze surrogaten voor de psychologie danken
hun ontstaan klaarblijkelijk aan het materialistisch
streven, om de psyche te construeeren naar het head
van de physische mechanika.
De materialistische geestesrichting van veel biologen,
die toch het leven-als-geheel voor oogen moesten hebben,
blijkt reeds uit de angstvallige vermijding van het woord
„leven". Met de opmerking, dat wij nog niet ver genoeg
gevorderd zijn in de chemie en de electrophysica der
organische processen, achten zij zich ontheven van de
verplichting, om de eenheidsfuncties van het organisme
te onderzoeken ; zij verwerpen derhalve praktisch ook
de eigenlijke studie van de psyche die het domein der
\roornaamste eenheidsuitingen van het leven is.
De gemiddelde physicus, meent tegenwoordig nog in
alien ernst, dat de kwalitatieve verschijnselen van Licht
en kleur, waarvan hij in zijn lichttheorie uitgaat, in de
werkelijkheid niet bestaan en dat alleen de berekende (!)
golflengten van den gepostuleerden(!) aether reeel zijn.
Er zijn nog veel natuurkundigen voor wie een verwijzing
naar de kennistheoretische onzinnigheid van een dergelijke omkeering van het kriterium der werkelijkheid
niets dan sophistiek is 1).
De meeste practice van het historisch materialisme
weten tot heden toe nog geen bruikbaren plaatsvervanger
voor het materialistisch monisme, deze wereld-philosophie
in zakformaat. De breede lagen der half, en daarom ver1) Ik geloof, dat velen het type van den zeer knappen natuurkundige kennen die in ieder onderzoek van de philosophische principes der wetenschap een bijzonder gevaar ziet voor het natuurwetenschappelijk, lees : materialistisch bedrijf : dienovereenko;nstig
houdt hij zijn leerlingen at van het bezoeken der philoso: hi=che
colleges. waarmee ook de psychologie bedoeld is.
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keerd ontwikkelden eindelijk schermen ook thans nog
in domme zelfgenoegzaamheid met het gevleugelde woord
van de afscheiding der gedachten door de hersenen, enz.
Met een zoo extensieve uitbreiding van het materialisme
gaat gepaard het intensief zich inwortelen van de materialistische geesteshouding in de door haar beheerschte
geesten. Dat kan men reeds waarnemeii aan de instinctieve
alogische agressiviteit, waarmee de materialist, als hij
aangevallen wordt, zich tegen iedere kritiek op zijne
-wereldbeschouwing verweert. Alle immanente analyses
van de materialistische onvolkomenheden, alle kennistheoretische kritiek van zijn principes, alle confrontaties
-van het materialisme met den daarvan afwijkenden zin en
inhoud der wetenschap, waarmee iedere kennistheorie
en metaphysica sedert 50 jaren beginnen, warden, men
zou haast zeggen niet aangehoord door de materialisten.
Het is dus reeds uit psychologisch oogpunt een
hopeloos en troosteloos werk, om te trachten het materialisme te vernietigen door de kritiek daarop. Men
gaat echter daarmee ook methodisch niet ver genoeg.
Want het onloochenbare feit, dat vele geesten door het
materialisme zijn ingepalmd, heeft, zooals uit alles blijkt,
een veel dieperen grond dan het gemis aan logisch inzicht
in de rationeele criteria der objective werkelijkheid.
Tegenover een wereldbeschouwing waartegen alle rationeele criteria niets schijnen te vermogen, moet dus een
stelling ingenomen worden, van waar uit men dieper
dan het redelijke alleen moet kunnen grijpen ; om deze
stelling in te nemen, moeten -wij derhalve putten nit
bronnen, waaruit de rationeele criteria zelf voortkomen.
Iedere wereldbeschouwing is tenslotte niet alleen een
theorie der wereld, maar ook een actieve verhouding
tegenover haar, ze gaat terug tot een intultieve vermeestering van het concrete geheel der wereld ; het is een
poging tot een actieve orienteering in het leven, een zich
vastklampen aan den apodictischen grondslag van het
primitieve zijn. De psychognostische opname van het
gegevene in zijn geheel gaat aan iedere rationaliseering
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in logische kategorieen vooraf, evengoed als de zinnelijke grondslag van onze waarneming het begrip vooraf
gaat en daaraan de eigenlijke eenheid verleent. Wil men
dus de materialistische wereldbeschouwing zoo belichten
dat haar alogische weerstand zal worden gebroken, dan
moet men de doorzichtige atmospheer der logische onvolkomenheden verlaten en trachten door te dringen
in de donkere lagen der psyche, waaruit de diepste wortels
van het materialisme voedsel en kracht opzuigen. Men
moet eens de theoretisch-kritische houding tegenover
het materialisme, die al duizend maal is ingenomen, verlaten en trachten psychognostisch te verklaren waarom
deze kritiek, trots haar theoretische onaanvechtbaarheid, zonder resultaat moest blijven. Een philosophic,
die tot een intensieve en extensieve attitude van den
geest geworden is, moet men niet logisch en theoretisch
gaan beschouwen : men moet trachten er begrijpend,
zich-indenkend tegenover te gaan staan. Men moet
m.a.w. probeeren de psychogenese van de materialistische wereldbeschouwing te ontdekken, indien men een
positie tegenover haar wil innemen, van waaruit niet
alleen een theoretische beoordeeling kan geschieden,
maar oak een praktische consequentie kan getrokken
worden.
Wanneer men gaat tot de historische bronnen van
het materialisme in de Helleensche kosmogonieen, dan ziet
men gemakkelijk in, dat het systeem van Democritus
slechts een laatste mijlpaal is op den weg, dien alle Grieksche kosmogonieen betreden, om de wereld tot een gemakkelijk te overziene eenvoudige eenheid te herleiden. In
de primitieve kosmogonieen groeit het beginsel van deze
eenheid op uit deze of gene plastisch en aanschouwelijk
te voorschijn tredende elementen van het enge milieu,
waarin de mensch zich eerst moet bewegen ; in het materialisme van Democritus zijn echter de elementen der plastiek
zelf tot wereldpricipe verheven. De in de biologisch primaire
feiten terugkeerende indruk van het „Gegenstdndliche",

VAN HET MATERIALISME.

319

van de stoffelijke compactheid, van de tegenover ons
en in zichzelf begrensde materie, die ons weerstand
biedt, dat is de eerste component der plastiek. De indruk van beweging die wederom tot de belangrijkste
zinnelijke orienteering behoort, de zichtbare of tastbare
uitbreiding van den plastischen weerstand, of de dynamische opvulling der ruimte, (die door de materie statisch
wordt opgevuld) — dat is de tweede component der
plastiek. De materie en haar beweging zijn dus, bijeengenomen, de aanschouwelijke representatie van de ruimte
als het Principe van iedere plastiek. Materie en beweging
zijn derhalve niets anders als de psychologisch meest
frappeerende, en biologisch belangrijkste orienteeringen
in het ruimtelijk milieu, dat met onze lichamelijke existentie onafscheidelijk verbonden is. De aanschouwelijke
afronding, de grijpbaarheid en tastbaarheid in den ruimsten zin van het woord, de eenvoudigheid der opvulling,
de „geometrische" duidelijkheid, kortom, alle praedicaten,
die aan de plastiek eigen zijn, zijn dus tegelijkertijd de
kwaliteiten, die de wereld om ons heen juist moet bezitten
wanneer we haar biologisch-primair gemakkelijk willen
vermeesteren.
Inderdaad, de aanschouwelijkheid is die vorm, waarin de dingen zelf „in levenden lijve" zonder vreemde
tusschenkomst zich aan ons voordoen. De aanschouwelijkheid is de psychologische zijde van het biologische feit, dat de dingen tot ons in een ruimtelijke distantie staan, en ze is dus een teeken daarvan, dat met
de overwinning van den ruimtelijken afstand de dingen
zelf en niet alleen hunne symbolen in ons werkelijk bezit
komen. Het bezit is eerst dan volkomen, wanneer de
dingen op ondubbelzinnige wijze vastgehouden en ge-inventariseerd worden. Dat wat voor de praktijk de materieele grijpbaarheid der dingen is, beteekent echter in
theoretische spreekwijze de meetbaarheid en telbaarheid. De eenvoudige proportie der dingen vooronderstelt echter de verdeeling der dingen in louter gelijke
elementen, want alleen deze kunnen in getallen worden
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vastgelegd. Duidelijkheid en overzichtelijkheid zijn wederom niets anders dan psychologische uitdrukkingen voor
de gemakkelijke rangschikking der dingen in vooruit
hepaalde en praktische categorieen.
Zoo is de plastische grijpbaarheid niet enkel een symbool, maar ook reeele kwaliteit, die eigen is aan de dingen,
welke wij in den oorspronkelijken zin van het woord in
bezit nemen, d.w.z. ruimtelijk grijpen kunnen. Deze
primaire beteekenis van het bezit komt naar voren in
de uitdrukking voor het geestelijk bezit der dingen, die
immers samenvatten, begrijpen luidt.
In de biopsychische beteekenis der praedicaten, die
-wij tot nu toe alle in woorden plastisch hebben samengevat, ligt ook de verklaring van het feit, dat hun als
aanduidingen der geordende geestelijke toestanden tegelijkertijd ook een hoogere praktische waarde wordt
toegekend, speciaal voor het gevoel van den gemiddelden
mensch, dat nog geheel in het primitief biologische is
verankerd. Zoo wordt tegenwoordig nog evengoed als bij
het eerste morgenrood van onze cultuur de aanschouwelijkheid oneindig hooger geacht, dan de gewone begrijpelijkheid zonder meer. Ook voor den modernen geest is
duidelijkheid prijzenswaardig en onduidelijkheid een
gebrek. Ook voor onze begrippen is eenvoud het kenmerk van het ware, overzichtelijke proportie een onloochenbaar attribuut van de schoonheid, het kunnen
zien — en voelen een garantie voor de realiteit, en
het tellen en meten het hoogste type der wetenschappelijkheid. Uit al deze appreciaties spreekt de geest, die de
standvastigheid van het zijn, de eindigheid van de realiteit in haar onveranderlijken vorm, de „Endgiiitigkeit"
van het Universum eischt.
De plastisch geconstrueerde wereld is de gernakkelijkste, dus ook de meest ware, — dit is het uitgangspunt
van de waardeering, welke de wereld van de plastiek
uit begrijpt en de realiteit dus vormt naar de biologische,
primitieve bruikbaarheid.
Naast dat vastklampen van de massapsyche aan de

VAN HET MATERIALISME.

321

standvastigheid en „Endbestimmbarkeit" van het zijn,
dat getypeerd is in het klassieke materialisme, komt
reeds in de Grieksche philosophie de tegengestelde oerlendentie van de psyche, die niet opgaat in de standvastigheid en berekenbaarheid, te voorschijn : de tendentie
nl. om de afgesloten materialiteit van het z ij n in de
dynamica van het w or den op te lossen en dus het
onvoldoende van de aanschouwelijke grijpbaarheid aan
te toonen. Maar dat zulke philosophemen niet in den
smaak kunnen vallen van den plastisch georienteerden
massageest, blijkt reeds uit het felt dat de diepzinnigste
woordvoerder van deze richting in de Grieksche philosophie, Heraclitus van Ephesus door zijne tijdgenooten
met den bijnaam „de Duistere" werd bestempeld. Tegen
de heraclitische philosophie moest het instinct van de
gezonde middelmaat een diepen afkeer hebben, zooals
tegen alle geestesrichtingen, welke de oplossing van het
grijpbare, (en dus a priori begrensde), enkel m e e t b are
(en dus, noodzakelijkerwijze discontinue) zijn in de, meer
vormlooze „vloeiende", (dus niet grijpbare) continuiteit
van het w or den vertegenwoordigen. Ook thans vertoont dit instinct een afschuw van de philosophie, welke
de begrijpelijke tastbaarheid, de totale rationaliseering
en de aanschouwelijke toepassing prijsgeeft voor de intultie en de waarheid van de onmiddellijke ervaring.
Uit dezelfde instinctieve aversie tegen de ontleding
van de voor ons gemak in elkaar gezette wereldbeschouwing is ook de afkeer tegen die kunst ontsproten, die
eveneens afstand doet van de stabiliteit van het verschijnsel ten gunste van de levensexpressiviteit. Dezelfde primitieve pragmatistische appreciatie komt tenslotte voor
den dag, wanneer het materialisme die psychologie
negeert, welke uitgaat van de ervaring. Want deze psychologie heeft ontdekt, dat de eenvoudige mechanische
associatieve verbindingen tusschen de begrensde en gefixeerde voorstellingen in het werkelijke psychische leven
hoogstens als grensgevallen kunnen voorkomen en dat hun
alleenheerschappij in het psychische leven, zooals de zg.
O. E. XXI 6
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associatietheorie dit beweert, hoogstens als pathologisch
verschijnsel kan optreden.
In deze en vele soortgelijke gevallen manifesteert zich
steeds weer dezelfde oppositie tegen de onvervalschte,
maar minder gemakkelijke werkelijkheid, die zich, overeenkomstig haar dynamisch streven, niet in de plastische categorieen laat wringen. De zin van de werkelijkheid eischt, dat men in de plastisch geconstrueerde
wereld niet den waren aard van het zijnde ziet, maar
een gemakshalve samengesteld gestabiliseerd beeld. De
biologische tendenz, om het werkelijke zijn to vervormen
naar de behoefte van de menschelijke existentie, moet het
zuivere inzicht, dat de ware natuur van de pragmatis
tische vervorming ontdekt, negeeren. Het is dus niet
zoo zeer het afwijkende inzicht, dat zich verzet tegen
de philosophie van het w or den als wel een meer primitieve practische, technische positie, kortom geen ontken
ning op grond van beoordeeling, maar een instinctieve
afkeer.
In dezelfde psychologische beweegredenen wortelt
ook de oorzaak van de uniformeerende werkwijze der
materialistische philosophie, die alles alleen als beeld
en teeken van de materie wil zien. Als de wereld niet
zonder meer de plastische praedicaten vertoont, die uitgedrukt worden in de categorieen van de materie en van
de bewegingen, welnu, dan moeten ze haar worden opgedrongen, want de practische heerschappij over de wereld
kan zich alleen van deze c at e g o r i e en bedienen. Aan
de wereld wordt een elementaire inhoud, een principieel
eenvoudige structuur toegekend, niet omdat zij de werkelijkheid uitmaken, juist omgekeerd : over het karakter
van de werkelijkheid wordt in het materialisme beslist
door het feit, dat slechts de plastische categorieen en de
plastische elementen binnen de werkingssfeer van de
primitieve vermeestering vallen. Niet de werkelijkheid
bepaalt de kwaliteit van het philosophisch grondbeginsel,
maar omgekeerd het materialistisch principe bepaalt,
hoe de werkelijkheid er moet uitzien.
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De materialistische attitude is dus in laatste instantie
niet, zooals ze zich steeds voordoet, een zuivere theorie
der werkelijkheid in den eigenlijken zin van het woord,
maar een slechts theoretisch uitziende, doch inderdaad
praktische vermeestering der wereld volgens aprioristische grondslagen. Deze verborgen zin van de materialistische wereldbeschouwing : de realiteit op te offeren
aan de techniek, schemert ook door in de houding van
het materialisme tot de natuurwetenschap. Voor het
materialisme is de natuurwetenschap het meest ideale
type van geestelijke werkzaamheid. Maar de grond van
deze waardeering moet gezocht worden niet in een schijnbaar oneindige uitbreiding van de physisch-mechanische
beschouwing van alle werkelijkheid. In de eerste plaats
imponeerde het materialisme niet het feit, dat de wetten,
die de materie beheerschen, schijnbaar ongedwongen kunnen worden toegepast in de diepten van het organisch
leven evengoed als in de hoogte van den Kosmos. De
practische resultaten van de wetenschap der materie, hebben het materialisme gefundeerd : Deze wetenschap heeft
ons geleerd, niet alleen ureum buiten het levende organisme te maken, maar ook de practisch zoo op prijs gestelde aniline kleurstoffen ; aan deze wetenschap is het
gelukt iedere materie in de chemische retort op te sluiten
en daar tot ons profijt alle evoluties naar wensch te laten
doormaken ; deze wetenschap stelt ons in staat de geheimzinnige electriciteit in onvermoeibare, gehoorzame „paarde
krachten" om te zetten, dus deze wetenschap verdient
het ongetwijfeld tot den hoeksteen van de wereldbeschouwing gemaakt te worden ! Want theorieen der
natuurwetenschap zijn veranderlijk en bedriegelijk, maar
de vondsten der natuurwetenschap eeuwig en onwrikbaar
en niet meer uit te wisschen, een mogelijk bedrog kan
alleen in een verklaring, maar nooit in het bezit van
een zaak liggen.
Dit is ongeveer de gedachtengang, welke de materialistische zienswijze onderhoudt en haar tot de laatste
consequentie der natuurwetenschap maakt. De natuur-
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wetenschap is bij deze zienswijze alleen het systematisch
uitwerken van de middelen, waarmee alleen de natuur
kan worden beheerscht en daarom is de natuurwetenschap de eenige weg, om tot de realiteit te kommen.
Het materialisme steunt op de natuurwetenschap, niet
omdat deze realiteiten aan het licht brengt, maar omdat
zij ons leert de wereld te beheerschen. De realiteit vindt
in het materialisme een plaats alleen door het feit, dat
zij be1nvloed kan worden.
Maar de diepste theoretische zin van de natuurwetenschap zooals van iedere strenge wetenschap is lijnrecht
in strijd met zulk een houding tot de realiteit. Want al
het speuren en zoeken van de natuurkundigen is er op
gericht de werkelijkheid te vinden zooals ze „an sich",
onafhankelijk van eenige beinvloeding, is. De natuurwetenschap heet objectief, omdat ze de subjectieve menschelijke factoren, den invloed van persoonlijke opvatting,
de persoonlijke positie, hoop en verwachting omtrent
de kennis van de realiteit juist bedoelt uit te sluiten. De
diepste zin van het natuurwetenschappelijk experimenteeren is : de laatste resten van beinvloeding der realiteit, in het bijzonder door het waarnemende subject
zelf uit te schakelen. De isolatie van het verschijnsel,
de variatie van de objectieve voorwaarden, de verificatie door automatische registratiemiddelen, de controleerbaarheid der resultaten door iederen volgenden onderzoeker en de kwantitatieve exacte formuleering, zijn het
alien middelen om te voorkomen, dat aan de realiteit
ook maar het minste geweld wordt aangedaan, want dit
zou immers de dood van de natuurwetenschappelijke
beschouwingswijze beteekenen. Voor den natuuronderzoeker staat en valt zijn object met de voorwaarde, dat
aan de realiteit door het onderzoek geen jota veranderd
wordt. Immers, zoodra dit het geval zou zijn, zou de
natuuronderzoeker zich schuldig maken aan het onzinnige plan, de realiteit te ontdekken, zooals ze an sich
is, met behulp van zijn methode waardoor dit an sich
eo ipso wordt te niet gedaan.
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De diepste kennistheoretische beteekenis der natuurwetenschap is dus de absolute waardeering der realiteit.
De natuurwetenschap vat de kennis op als een zoodanige
deelname aan de realiteit waardoor deze in alle opzichten
zich zelf blijft. Voor het materialistisch instinct echter
is de realiteit geen doel op zich zelf, maar een middel,.
de kennis een secundaire werkzaamheid, wier zin bepaald
wordt door haar doel ; het aldus-zijn slechts een schrede
tot het waartoe-zijn, de kennis een deelname aan de
realiteit, waardoor zij juist wordt beheerscht. Het materialisme beroept zich dus in laatste instantie niet op de
natuurwetenschap, o m d a t ze de realiteit der natuur
onderzoekt, maar h o e w e 1 ze dat doet, en alleen
op grond daarvan dat de pragmatische toepassing van
de natuurwetenschap ons zulk een gemakkelijke en biologisch volmaakte beheersching der natuur belooft.
Hetzelfde mechanisme van de technologische orienteering, dat de affiniteit van het materialisme tot de natuurwetenschap bepaalt, ligt ook ten grondslag aan zijn afkeer
tegen alles was psyche of subject of bewustzijn mag heeten.
De meest principieele en kenmerkende kwaliteit van
het bewustzijn bestaat wel daarin dat het als evidente
eigen ervaring aan ieder subject op zich zelf onbeperkt
toebehoort en er niet van kan warden losgemaakt ; het
is zijn onbetwistbaar eigendom, en misschien ook zijn
principium individuationis. Iedere ervaring is m ij n
ervaring, het bewustzijn is een in zichzelf besloten sfeer
van het souvereine Ik. Het bewustzijn is de wijkplaats
van datgene, wat niet onteigend, niet in bezit genomen
kan worden. Het bewustzijn heeft geen uitgebreidheid,
kan dus niet in den primitieven zin gegrepen, vastgehouden worden. Het is ook in wezen niet deelbaar, kan
dus ook in laatste instantie niet worden gemeten en
geinventariseerd. Het bewustzijn is niet aanschouwelijk, is geen voorwerp, ten opzichte waarvan de distantie
kan worden opgeheven. Het bewustzijn is niet vooruit
bepaalbaar of berekenbaar. En al zou het in een bepaald
geval to berekenen zijn, dan wordt toch door de onbe-
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grensde multipliciteit van het levend bewustzijn en zijn
individualiteit principieel een grens gesteld aan de vooruitbepaalbaarheid. Het bestaan van het bewustzijn is dus
een dikke streep door de rekening van het materialisme,
een barriere voor zijn streven het universum plastisch
te grijpen, te veroveren.
Het materialisme moet er op uit zijn, alles, wat in de
pragmatistische grondslagen der wereldbeschouwing de
grenzen van de beheerschbaarheid aan het licht brengt,
als niet-bestaand te bewijzen. Het goede, consequente
materialisme loochent dan ook het bewustzijn als realiteit, die een eigen wezen heeft en eigen wetten bezit.
Voor het oermaterialisme, dat in de aanschouwelijke
plastiek gevangen zit, is het bewustzijn dus of een soort
van materie, of een kwaliteit daarvan. Voor het materialisme der „intellectueelen", dat reeds door de kennistheorie is aangeraakt, is het bewustzijn of een schijn, Of
een begeleidend verschijnsel of product van materieele
processen. Niet de theoretische zwakheid van al deze vijf
opvattingen, die al dikwijls genoeg en meesterlijk zijn
weerlegd, zal ik hier beschouwen, maar het grondmotief,
dat aan alle gemeen is. In alle ondersoorten van het
materialisme is ni. het bewustzijn onder de heerschappij
van de materie gesteld, die zelf beheerscht kan worden.
Zoodoende wordt van de eigenaardigheden van het bewustzijn slechts zooveel erkend, als van den kant der materie
is te beinvloeden, en alleen dat wordt toegestaan, wat
overeen te brengen is met, het ingrijpen en de vermeestering : Is het bewustzijn een soort van materie of een kwaliteit daarvan, welnu, dan behoeft het niet extra met
geweld in het plastische universum te worden ingepast,
dan is daarmee ook eo ipso de uitbreiding der heerschappij
tot het bewustzijn voltrokken. Is het bewustzijn een
begeleidend verschijnsel of een product van materieele
processen, dan is het reeds voldoende deze te beheerschen
en hen vooruit te bepalen, wil men ook het bewustzijn
indirect in den kring van die beinvloeding brengen. Is
het bewustzijn een schijn, welnu, dan behoeft men zich
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om dezen schijn niet te bekommeren bij het streven, de
wereld te beheerschen.
Dezelfde technologische orienteering van de heele materialistische geesteshouding is ook de reden, waarom de
materialist de meest inslaande argumenten tegen de
eigenaardigheid en zelfstandigheid van het bewustzijn
in de uitkomsten van hersenanatomische en hersenphysiologische experimenten meent te vinden : al deze uitkomsten loopen nl. uit op een van buiten komende en van
buiten dirigeerbare beheersching der psyche. Kan men
door het verwijderen van hersendeelen ook het bewustzijn om zoo te zeggen stuk voor stuk afsnijden, m.a.w.
kan men in het bewustzijn precies zoo ingrijpen als in
de materie, ja, dan is de beheersching van het bewustzijn
van hetzelfde type en dezelfde draagwijdte als de beheersching der materie. Derhalve, zoo besluit de materialist,
is ook het wezen van het bewustzijn gelijk aan dat der
materie. Wanneer een flinke dosis alcohol in staat is,
om de gevoelens der menschen te veranderen, of een
morphologische wijziging in de hersensubstantie voldoende
is, om het geheele voorstelling- en gedachtenleven in een
pathologische richting te sturen, ja, dan is het bewustzijn
een „qualitê negligeable" en slechts de materie een werkelijk agens. Wanneer echter het aangrijpingspunt tot beheersching der psyche geheel in het medium der materie
ligt, dan staat het voor den materialist vast, dat voor de
constructie der wereld alleen de materie voldoende is.
Uit dergelijke theoretische conclusies blijkt duidelijk,
dat het materialisme de technische beheersching voor
den reeelen grond houdt, waardoor de werkelijkheid
wordt bepaald. Want uit de gelijkheid van de mogelijkheden der beheersching van materie en psyche concludeert de materialist tot hun gelijkheid-in-wezen. Hij geeft
aan de materie, die slechts aangrijpingspunt is van de
beinvloeding van den geest, den kennis-theoretischen
voorsprong, omdat ze het technische middel daartoe is.
Dezelfde technologische orienteering van de materialistische houding tegenover de wereld vormt ook het psy-

328

OVER DEN PSYCHOLOGISCHEN OORSPRONG

chologische motief waarom het materialisme den kop
opsteekt, zoodra het weer eens gelukt een nieuw kanaal
te vinden, waardoor de psyche van de materie uit kan
worden beheerscht. Zoo hebben we onlangs geleerd, hoe
men door overplanting van geslachtcellen het affectleven
der homosexueelen in zijn tegendeel kan omzetten. Wat
een heerlijk perspectief op de mogelijkheid eener totale
onderwerping der meest verborgen psychische eigenschappen aan het willekeurige, vooruit bepaalde plan
van den experimentator, Welk een hoop op de totale
oplossing van de psyche in een huisapotheek
Deze, naar de absolute beheersching van het geheele
universum drijvende tendentie van het -materialisme is
de diepste bron van zijn vijandige houding ten opzichte
van de psychische dingen. Dat, wat aan de psyche zich
practisch laat beheerschen, kan het materialisme niet
imponeeren en valt daarom onder het ressort der materie.
Dat, wat in de psyche weerstand biedt aan beheersching
door de materie wordt als werkelijkheid door de materialistische geesteshouding gedecreteerd niet te bestaan,
omdat het geen aangrijpingspunt voor de beheersching
aanbiedt. Alles wat de beheersching dreigt te beperken,
wil het materialisme als een zonde tegen de alheilige
materie uit de wereldbeschouwing verwijderen.
De subjectief ervaren vrijheid wordt als illusie
bestempeld ; tegen haar wordt het ideaal eener totale
determinatie van het heelal uitgespeeld, alleen om die
reden, dat een theoretische erkenning van de geringste
vrijheidssfeer aan den stouten droom der totale beheersching van het heelal voor goed een einde zou maken.
De erkenning van de psychische factoren in het organisch gebeuren, de aanname, dat deze factoren in het
organische proces beslissend kunnen ingrijpen, zou beteekenen, dat aan de mechanische beheersching dezer
processen paal en perk werd gesteld door de autonome
eigenschappen van het organisme — en daarom wordt
het bestaan dezer factoren geloochend. De teleologie
wordt als asylum ignorantiae bespot, alleen omdat
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met het aannemen van een bepaald doel moet worden
erkend dat de mechanische beinvloeding van het wereldgebeuren doorkruisd wordt door een niet te beheerschen
richting, n.l. die van het gebeuren zelf. Activiteit, die
niet uit de beweging der materie resulteert, wordt als
mythologische voorstelling gekenschetst, omdat daarmee
in het bereik van het tastbare en grijpbare een factor
wordt ingevoerd, die alleen gewoonweg erkend en niet
mechanisch beinvloed kan worden.
Slechts door dergelijke, door een primaire biologische
houding tegenover de wereld gevoede innerlijke beweegredenen laat zich verklaren, hoe toch de evidente, in
ieder moment van het geestesleven intuitief zekere realiteit der eigen psychische existentie door het materialisme
over het hoofd kan worden gezien. Slechts de radicale
geringschatting der eenvoudige waarneming als laatste
bron van kennis, kan ons er toe brengen, de principes,
die kenniskritisch en methodologisch op dezelfde lijn
staan als de mechanische factoren als zonden tegen de
wereldbeschouwing a priori uit de wetenschappelijke
verklaring te verbannen.
Men moet derhalve aannemen dat het geen gebrek
aan kennis is, wat zich openbaart in deze houding van
het materialisme, geen blindheid, maar een-niet-willenzien, geen verblinding, maar een de-oogen-toeknijpen.
De afkeer tegen de psyche in het materialisme is geen
zaak van het verstand, maar een aangelegenheid van
zijn instinctief functioneerend willen, het is een ressentiment-mechanisme ; wat niet binnen het bereik valt
van de algeheele vermeestering, daarvan wordt het
bestaan genegeerd ; het moet genegeerd worden, omdat
anders de beheersching aanmerkelijk wordt ingeperkt
Het willen ziet er dan vanaf, wanneer het kunnen niet
ver genoeg kan reiken. Het willen is genoodzaakt in zulke
gevallen te abdiceeren, maar het maskeert deze abdicatie
radicaal, want een voortdurend non possumus is een
aanmerkelijke verzwakking voor de wilstendentie, een
ondermijning van het psychologisch geraamte der abso-
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lute beheerschingshoop, waardoor alleen de materialistische houding wordt gesterkt. Wanneer dus het psychische zich steeds weer aanmeldt als een onafwijsbaar
jets, als een niet weg te praten feitelijkheid, welnu, dan
moet het als een illusie worden gebrandmerkt en daarom
de methodische consequentie, welke ook het onmiddellijk
gegevene als een bron van kennis moet beschouwen, zonder logischen grond worden afgewezen.
Het gevoel en de nood voeren hier tot een omkeering
der waarden : de primaire ondubbelzinnige reeele waarde
van het bewustzijn en van al datgene, wat binnen de
ik-ervaring valt, wordt minderwaardig bestempeld,
omdat deze werkelijkheid door zuivere middelen van
kennis niet te elimineeren is. De kennis zelf is toch juist
een bewijs ten gunste van de psyche, want alleen voor
de psyche heeft kennis zin. De kennis als een karakter
sui generis vooronderstelt jets, dat anders is dan de
materie, want de materie erkent niet een andere materie,
maar staat daarmee alleen in plaats- en bewegingssamenhang. De kennis, het weten van jets, heeft dit jets tot
object, bedoelt dit object als iets reeels. De materie echter,
al beweegt zij zich nog zoo fijn, heeft geen object (het
zou al onzinnig zijn, dit uit te spreken) kent niet iets
reeels, maar bestaat eenvoudig naast een andere materie.
Een materialist kan m e e n e n, dat inderdaad alleen
materie bestaat, de materie zelf echter meent heelemaal
niets. Dat echter naast de materie nog iets anders bestaat,
en moet bestaan bewijst de materialist zelf, door te
beweren dat slechts van de materie een werkelijk weten
bestaat. Als hij gelijk geeft, bestaat toch juist naast de
materie nog een werkelijk weten daarvan, als een feit,
voor welks waarheid de materialist zelf instaat.
Om zich te bevrij den uit dezen toovercirkel der kennis,
blijft den materialist niets anders over dan de zuivere
waarde der waarheid zonder meer te loochenen en in de
waarheid zelf niets anders te zien dan een uitdrukking
van zijn ingesteld zijn op het vermeesteren van de buitenwereld. We hebben gezien, dat in ieder geval deze prag-
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matistische draaiing van de waarheid om de as der biologische bestaansvoorwaarden voor het materialisme
zelf en zijn waarheid geldt, die geworteld is in de begeerte,
om het heele universum te bezitten, in den wensch om
micro- en macrokosmos te beheerschen.
zoolang deze wortelen van het materialisme blijven
leven, zoolang de menschelijke geest dit ideaal als het
einddoel van zijn bestaan hier op aarde zal beleven,
zoolang blijft ook de materialistische geesteshouding
met al haar consequenties onaangetast.
Nu zal men verstaan, waarom de materialisten tegenover de anti-materialistische argumenten een houding aannemen, die meer op een biologisch primitieve afwering,
dan op een door inzicht bepaalde positie lijkt. Het moet
dus ook duidelijk zijn, dat tegenover de viriliteit van de
materialistische wereldbeschouwing, die een behandeling van de wereld is in den oorpsronkelijken zin van het
woord, geen zuivere beschouwing, maar een actieve
houding ten opzichte van de wereld in haar geheel moet
worden ingenomen.
Over deze positie tegenover het materialisme moet in
laatste instantie niet de kennis, maar de wil beslissen.
Accepteert men de beheersching van het buiten en het
binnen als het behoorende, als het goede dan vecht men
ook niet tegen het materialisme, maar accepteere al zijn
consequenties. Deze consequenties zijn het uitschakelen
van de ziel, de vernietiging der vrijheid, de beperking
der zelfbepaling van het individu, de loochening van de
zaligheid buiten het onmiddellijk bezit der dingen. De
consequentie van het materialisme is ook de toepassing
van alle uiterste gewelddadige middelen, om den absoluten wil tot verovering te bevredigen. Want evenals de
absolutistische staat zich zelf alleen kan handhaven
door degenen, die zich niet onderwerpen, uit den weg te
ruimen, evenzoo kan de absolute beheersching van het
heelal zich alleen handhaven door het elimineeren van
het niet beheerschbare, het niet materieele.
Men neme deze consequenties niet te licht, niet te
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theoretisch. De ombuiging van de materialistische
wereldbeschouwing naar het practische ligt erg voor
de hand, daar immers deze wereldbeschouwing niets
anders is dan de uitdrukking van een practischen wensch
ten opzichte van de wereld. Waartoe de begeerte naar
.het bezit der dingen, de absolute wil tot heerschen in de
practijk leidt, heeft de wereld juist nu in rijke mate uit
den wereldoorlog geleerd. Deze bittere ervaring zal zoo
lang duren, als de wil tot heerschen en de macht om te
heerschen nog zullen bestaan, en zoolang het bezit der
dingen zal gelden als het hoogste goed, de psyche als
een niets.
De materialistische wereldbeschouwing is de meest
adaequate uitdrukking van de technische, begeerige,
autocratische houding tegenover de wereld. De „kennis"theorie van deze houding tot de wereld draait om het
begrip der beweging, als de symboliseering der kracht,
haar effectieve moraal echter draait om het adaequate
moment van het geweld als middel tot techniseering,
beheersching en verovering van het geheele universum.
Zegt men „j a' tot een of andere schakel in deze keten,
dan is men gedwongen, ook alle antecedenten en consequenties aan te nemen. Doet men echter afstand van de
autocratische positie tegenover de wereld of een der
middelen tot haar verwezenlijking, dan moet men er ook
toe besluiten, alles, wat daarmee samenhangt, over
boord te werpen. In het geestelijke bestaan geen halve
beslissingen. En in een tijdperk waarin de aardsche
tegenstellingen tot het uiterste worden toegespitst, komt
het er des te meer op aan, zijn geestelijke wegen tot aan
het einde te gaan.
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VI.
VOORUITZICHTEN.
1. Op Bevrediging.
Een ongeevenaard gewelddadig dwangbestuur heeft
in enkele jaren tijds bijna de geheele Iersche bevolking
eendrachtig gemaakt in haar eisch van volledig zelfbeschikkingsrecht, in haar afwijzing van door Engeland
opgelegde bestuursvormen. De Government of Ireland
Act staat Ierland slechts in schijn de regeling van zijn
eigen aangelegenheden toe : zij tracht de politieke,
economische en sociale status quo tot in lengte van dagen
te handhaven. Het dwangbestuur, dat zoogenaamd het
herstel van orde en wet, de Act, die zoogenaamd de
bevrediging van rechtmatige verlangens op het oog heeft,
zij zijn er geen van beide ook maar in het minst op berekend, hun beweerde doel te bereiken. Tezamen hebben
zij de toestand in Ierland onhoudbaar gemaakt, maar
gelukkig juist daardoor hun eigen onafwendbare destructie tegemoetgewerkt. De wetsverkrachtende roekeloosheid van het eerste, de dwang der feiten, die de tweede
steeds meer als de camouflage van het meest consequente
Britsche Imperialisme karakteriseeren, hebben het
moreel en intellectueel geweten van een deel der Engelsche
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natie diermate wakker geschud, in het buitenland hier
en daar zooveel kritiek gewekt, de politiek der coalitie
heeft zich in Ierland zelf zoo hopeloos vastgewerkt, dat
de Engelsche regeering onmogelijk langer op haar oude
standpunt kan blijven staan. Zij heeft de dag der verkiezingen zoowel voor het Noorden als voor het Zuiden
op 24 Mei vastgesteld. Dail Eireann heeft deze gelegenheid aangegrepen, om het yolk nogmaals eenstemmig
van zijn verlangen te doen gewagen en Sinn Fein vergund, voor alle districten candidaten te stellen. De verkiezingen nu plaatsten Ulster voor sommige onoverkomelijke moeilijkheden, terwip zij, naar de eenparige verwachting van vrienden en vijanden was, door een overweldigende overwinning van Sinn Fein de positie der Republikeinen hebben versterkt. Ik zal thans in het kort
nagaan, welke pogingen tot verzoening tot heden in afwachting der verkiezingen in het werk gesteld en mislukt zijn, welke kansen op bevrediging zich op dit oogenblijk mijns inziens uit de toestand laten afleiden.
Er is oneenigheid tusschen de Noord-Oostelijke uithoek
en de rest van Terland. Er is een andere oneenigheid
tusschen die rest van Terland en de Engelsche regeering.
Ik begin met de eerste, omdat verzoening van Noord en
Zuid een gebeurtenis ware, die aan Engeland voor zich
zelf niet veel vrijheid van beweging overliet. Ulster,
dat de wet in deze vorm aanvaard heeft, omdat zij een
waarborg bood tegen iedere, ook Engelsche, poging om
het onder een al-Iersch Parlement te Dublin te brengen,
is, sinds Lloyd George de beginselen van zijn wet uiteenzette, buitengewoon snel veranderd. Gedurende de oorlog bleef de toestand nagenoeg ongewijzigd. De oude
legende van de superioriteit der Noorderlingen als
Ulstermannen en als Protestanten boven al wat Zuiderling en Katholiek is, kon ook vroeger historisch voor
een enkele intellectueel als legende ontmaskerd worden, — nooit is dit overtuigender geschied dan onlangs
in het boek van W. A. Mac Knight, die op schier ieder
gebied en uitsluitend door reproductie van statistieken
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en tabellen uit Parlementaire Blauw- en Witboeken de
achterlijkheid van Ulster in zijn geheel bij de rest van
Ierland documenteeren kon eerst in het laatste jaar
echter hebben de harde economische feiten zelf de legende
en daarmede de hoogmoed der Ulsterleiders een gevoelige
knauw gegeven. Drie takken van bedrijf verschaften
Belfast tot nu toe het uiterlijk vertoon van bloei en
welvaart, waarop het als de natuurlijke vrucht van de
ingeschapen voortreffelijkheid der Ulster-Protestanten
prat ging : de scheepsbouw, de linnenindustrie en de
distributiehandel op de vijf provincies. De malaise, die
Belfast zoo goed als iedere andere plaats treft, heeft de
beide eerste zoo al niet geheel stop gezet, dan toch een
gevaarlijken slag toegebracht. Alles, zoo spiegelden de
leiders het hun volgelingen tijdens de oorlog voor, zou
na het sluiten van de vrede als voorheen zijn. In stede
daarvan ziet het yolk zich werkeloos naar huis gezonden.
De werkgevers hadden de oorzaken niet in hun hand.
Maar zij hebben hun onderhoorigen een eeuw lang doordrongen van het besef, dat de bloei van Ulster, en dus
het bestaan der arbeiders, uitsluitend aan de onovertroffen begaafdheid van het Protestantsche Ulsterbloed
hunner leiders to danken was. Dat geloof, de basis van hun
politieke drijven, wordt door de loop der gebeurtenissen
nu ondermijnd. Aan den anderen kant staat de distributiehandel door de strenge boycott, die de Republikeinen
tegenover Belfast al maanden lang volgehouden hebben,
geheel stil. Nu een militante organisatie de geheele bevolking afhoudt van het gebruik van uit Ulster afkomstige
goederen, wordt deze stad in de derde tak van haar nijverheid getroffen op het oogenblik, waarop het zich ook in
zijn andere bronnen van welvaart aangetast voelt. De
distributiehandel geeft weliswaar aan veel minder handen
werk dan de linnenmolens en scheepstimmerwerven,
maar het verlies, de schade wordt daardoor op een kleine
groep handelaars gecentraliseerd, wier heele bestaan er
mee gemoeid is, die meer invloed op de gang van zaken
uitoefenen en dus van zelf ijveriger op het wegnemen
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van de oorzaken zullen aandringen. En terwiji nu in de
voornaamste takken van industrie de malaise het gevolg
heeft, dat het vertrouwen der lagere standen, niet als
Orangisten nu, of als Katholiekenhaters, maar als werknemers in hun leiders geschokt dreigt te worden, terwiji in
de distributiehandel een deel der meer vermogende klasse
over de kracht en de macht van het Zuiden tot andere gedachten begint te komen en de financieele toestand uit
zich zelf zeker niet florissant is, staat een nieuw tijdperk
te beginnen, waarin Ulster geheel voor zich zelf zal moeten
zorgen en zich door Engeland een financieele regeling
toegewezen ziet, die op de keper beschouwd bij toepassing over een verdeeld Ierland de grootste moeilijkheden
zal opleveren en Ulster, tenzij zij spoedig herzien wordt,
noodzaakt zijn nieuw bestaan met een drukkende schuldenlast aan te vangen. Menig Ulsterman is reeds nu de
overtuiging toegedaan, dat het Zuiden zijn aandeel in
de reusachtige Rijksbijdrage veel gemakkelijker zal
kunnen bijeenbrengen dan Ulster. Zuid-Ierland, dat
hoofdzakelijk van agricultuur leeft, is door de malaise
lang niet zoo zwaar getroffen als industrieel Ulster en
bewijst daardoor vanzelf, dat het in een vereenigd Terland niet slechts niet enkel een last, maar zelfs een
belangrijke steun kan zijn.
Doch een der ernstigste moeilijkheden is de politieke.
Als de leiders der meerderheid een ding noodig hebben,
dan is het, dat er een behoorlijk representatief Parlement
voor den dag komt. Op zich zelf is het al een hachelijk,
misschien onmogelijk ding een nieuwe bestuursvorm
te beginnen, terwiji een niet onbelangrijk deel der bevolking zich er passief en actief tegen verzetten zal. Voor
de Ulsterleiders is deze toestand onduldbaar. Zij kunnen
bovendien hun economische en sociale machtspositie
niet volhouden.zonder de verdeeldheid der arbeiders, en
een niet representatief Parlement is voor hen daarom
een allerernstigst gevaar. Vandaar dat Sir James Craig,
Carson's opvolger als hoofd der meerderheid en toekomstig Premier, met den leider der meest Katholieke Ulster-
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Nationalisten, Joseph Devlin, onderhandelingen aanknoopte, ten einde het tot stand komen van een vertegenwoordigend lichaam te verzekeren. Deze onderhandelingen zijn niet alleen mislukt, een der meest
urgente dingen in Ulster is hervorming van het onderwijs, en het is van den Katholieken Devlin niet te verwachten, dat hij zich zonder meer op dat stuk aan de
leiders der Protestanten zal overleveren — maar zelfs
hebben Sinn Fein en de organisatie der Nationalisten een
accoord aangegaan, volgens het welk elks overtollige
stemmen de andere partij ten goede komen en de verkozenen van beide groepen zich van deelname aan het
Parlement onthouden zullen. Wat daarvan het gevolg
zal zijn, is duidelijk. Zulk een onthouding kan in het
Noorden de samenkomst van het Lagerhuis niet verijdelen. Het zou echter alleen uit Protestanten bestaan.
De oppositie in de nationale en de religieuse kwestie, die
tot nu toe alles beheerschten, ware afwezig. De scheiding
tusschen leden voor, en leden tegen eenheid van Ierland
en afscheiding van Engeland zou in het Parlement niet
opgaan, en een nieuwe scheiding, welke de leiders juist
door de andere trachten te voorkomen, zou zich voor
Naar in de plaats stellen : de scheiding tusschen de werkgevers met hun geestverwanten, en de werknemers. Behalve
dat vooral op het land het plaatselijk bestuur voor een
deel in handen van Nationalisten en Republikeinen
komt of is, die het Parlement in Belfast niet erkennen,
en dat van samenwerking tusschen Belfast en die gedeelten van het land dus geen sprake kan zijn, staan de
leiders ten overvloede voor het gevaar, dat het eenzijdig
Parlement de ontwikkeling van de klassestrijd in de hand
zal werken en, eenmaal zoo ver, buiten het Parlement,
de kloof tusschen Katholieken en Protestantsche arbeiders
overbruggen.
Al deze dingen verklaren, waarom de leiders der
meerderheid, onder al hun verplichte traditioneele bornbast, tegenover het Zuiden, bij vroeger vergeleken, heel
22
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wat concilianter geworden zijn. Het is echter nog maar
een begin, en meer kan het nog niet zijn.
De leiders staan in Ulster aan het hoofd van een massa,
die zij zelf met onverstoorbare volharding tot geweldenarij
tegen alles wat Zuidelijk is, wat Zuidelijk en dus Katholiek is, wat Katholiek en dus minderwaardig is, opgevoed
hebben. Het ruwe plebs van Belfast laat zich die drijfveer tot haat, verwatenheid en gewelddadigheid niet
zoo gemakkelijk ontnemen. Het is b.v. bekend, dat
de leiders en werkgevers niets liever gewild hadden, dan
om de bij de laatste pogroms uitgedreven Katholieke
werklieden weer tot den arbeid toe te laten. Zij weten,
dat zij, am van Home Rule lets te maken, de steun der
Katholieke leiders noodig hebben. Het zijn echter juist de
Protestantsche arbeiders zelf, die van de wederopname
der Katholieken niets hooren willen. De leiders moeten
dus zeer voorzichtig zijn, om niet door een al te schril in
het oog vallende verzoeningsgezindheid hun scherpe
wapens tegen zich zelf te doen keeren. Aan den eenen kant
zien zij de een of andere modus van samenleving met
het Zuiden en wat in het Noorden het Zuiden verwant
is, als noodzakelijk. Aan den anderen kant moesten zij er
alles op zetten, om zich aan de stembus een zoo aanzienlijk mogelijke neerderheid te verzekeren. Dit dwong
hen om ter wille van de toekomst alles te vermij den
wat de Katholieke leiders prikkelen kon, en tegelijk ter
wille van de verkiezingen het oude spel van haat en
onverdraagzaamheid zijn gang te laten gaan. Leest
men de verkiezings-redevoeringen, waaraan men zich
dezer dagen in Ulster hartstochtelijk te buiten ging,
dan ziet men de zelf de bigotte waanzin van vroeger weer
dienst doen, om de gelederen der Orangisten via de godsdiensthaat te laten aanzwellen. Al wilde hij — en zoo
ver is hij nog lang niet — het zou Craig onmogelijk zijn
om openlijk volte-face te maken en onverholen in de
richting van verzoening met het Zuiden te werken. Als
de Engelsche regeering, zit hij tusschen zelfgeschapen
moeilijkheden ingeperst. Een gesprek tusschen hem en

DE IERSCHE KWESTIE.

339

de Valera heeft plaats gehad. Op de Valera's uitnoodiging, heet het, en waarschijnlijk terecht, want het gesprek
was door geheime onderhandelingen voorafgegaan en
Sinn Fein, dat nooit jets voor sterke centralisatie gevoeld heeft, dat, al was het alleen maar uit reactie,
geenerlei heil ziet in een getrouwe copieering van Britsche staatsvormen en, gelijk de Valera's verkiezingsmanifest dan ook duidelijk zeide, geen bezwaar heeft
om Ulster een groote mate van zelfstandigheid te laten,
kan gemakkelijker een eerste stap van toenadering doen
dan Craig, die zijn gepeupel in toom te houden heeft
en naar alle richtingen in „false issues" bevangen zit.
Een ding is echter met betrekking tot dit onderhoud
der Iersche leiders een onomstootelijke zekerheid. Ulster
zal nooit in een verzoening toestemmen, die zijn band
met Engeland geheel zou losmaken. Ulster zal binnen
het Rijk willen blijven. Heeft de Valera, die dit natuurlijk even sterk beseft als Craig zelf, met zijn uitnoodiging
werkelijk bedoeld, dat hij toenadering niet alleen wenschelijk, maar mogelijk acht, dan is daaruit of te leiden,
dat voor hem Terlands deelgenootschap in het Rijk,
d. w. z. afstand van de republikeinsche formule, niet tot
de onmogelijke concessies behoort.
De tweede oneenigheid, die tusschen Ierland behalve
Ulster, en Engeland is omstreeks de tijd der verkiezing
tot haar hoogtepunt gestegen. De Britsche regeering
heeft altijd verklaard, — en zonder dat zou haar optreden onzinnig geweest zijn dat zij geloofde, door
intensieve dwang de Republikeinen te kunnen neerslaan.
Nu zij ingevolge de werking van haar eigen wet voor
een overwinning der Republikeinen aan de stembus
staat, steekt zij zoo diep in de moeilijkheden, dat het
haar onmogelijk is een uitweg te vinden, die niet op
een nederlaag neerkomt. Van de zijde der Zuidelijke
Unionisten in Terland, Lord Midleton en de zijnen, heeft
men een sterke aandrang uitgeoefend om de verkiezingen uit te stellen. Zij zijn de verwoede vijanden der Partitie-wet, die hen aan hun eigen lot overlaat en van de
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steun hunner machtige klassegenooten in Ulster afsnijdt,
zij grepen het voorwendsel van een kans op bloedige
troebelen in Zuid-Ierland aan, om de regeering op haar
besluit te doen terugkomen. Geen openlijker erkenning
van eigen nederlaag echter dan zulk een uitstel der verkiezingen. De regeering heeft alles op deze, door haar
zelf zoo hoog geprezen wet gezet. Haar voor de eerste
stap op den weg der uitvoering al, omdat de macht der
gehate Republikeinen alles blokkeert, voor onbepaalde
tijd op non-activiteit te moeten stellen, zou voor het aangezicht der geheele wereld de beteekenis gedragen hebben,
dat zij toegaf, een onbruikbare wet geschapen, en, om haar
werking voor te bereiden, een nuttelooze, in haar nutteloosheid dubbel laakbare geweldpolitiek gevoerd te
hebben. Zij besloot de verkiezingen te doen plaats
grijpen. Voor het Zuidelijk Parlement zijn 124 van de
128 leden bij enkele candidaatst lling gekozen. Maar
hier loopt zij opnieuw vast. Weigert het vereischte
aantal leden zich te laten beeedigen, heeft zij, om
hiervan te doen blijken, het Lagerhuis van Zuid-Ierland
voor een bepaalden dag bijeengeroepen en daartoe vanzelf aan het gezag van het Rijksparlement, voorzoover de
wet dat bepaalt, een Bind gemaakt, dan blijft, ook in
verband met de uiterste termijn van inwerking treden
van haar creatie, bij de kennelijke mislukking van
haar Home Rule-plan, nog slechts de andere bestuursvorm, die de Government of Ireland toelaat, over, en
zal zij een Kroonkoloniebestuur moeten invoeren. In
de eerste plaats is dit een snijdende erkentenis, dat
haar dwangpolitiek gefaald heeft en dat haar Home Rule
wet een dood geboren gewrocht is, in de tweede plaats
is het in het geheel geen oplossing en zou zij, tegen de
unanieme wil van een heel yolk in een periode van worsteling moeten beginnen, die haar handen vol geld kost,
geen moreele basis heeft en ten slotte toch tot een herziening en verruiming der wet moet leiden. Eindelijk
heeft Engeland zich het recht voorbehouden, om te alien
tijde naar eigen willekeur in het lot der Ieren in te grijpen,
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en zou zij in theorie, om het smadelijke Kroonkoloniebestuur te vermijden, zelfs de oude bestuursvorm nog
kunnen herstellen, maar behalve dat de gelijktijdige
werking van een Parlement in Ulster dit uitermate
moeilijk maakt en voor vele bepalingen, die op eenheidswerk betrekking hebben, de termijn van inwerkingtreden toch ook weer zou moeten verlengd worden, beteekent een dergelijke actie van het Engelsch bewind
al evenzeer een nederlaag en helpt het ten overvloede
al even zeer geen stap verder. Een ommekeer in haar
Iersche politick is derhalve het laatste middel dat de
Britsche regeering, wanneer zij werkelijk een uitweg wil,
openstaat. Ofschoon ook deze een getuigenis van on.macht
ware, is hij niettemin het eenige, dat in. de naaste toekomst aan de Iersche kwestie een eind vermag te maken.
Is er aanwijzing, dat de regeering dit inderdaad wil?
Het Coalitie-kabinet staat, zoo al niet geheel in de macht
zelf, dan toch onder de machtige invloed van een groep
menschen, die in de grond der zaak geen voor Terland
wezenlijk gunstige oplossing willen, en liever een Kroonkoloniebestuur zouden beginnen, dan hun greep op
Terland loslaten. Dit is de oorzaak van zooveel, dat de
politick dezer soms zoo sluwe regeering voor ieder behalve haar zelf vaak zoo hopeloos onintelligent doet
schijnen. Over het algemeen zijn zij tegelijk de mannen,
die in militair gezag en soldatendwang gelooven en als
Salisbury de heilzaamheid van „twenty years of resolute
government" belijden. Een van hun sterkste leiders is
Carson. Tusschen hen en hun kritische antipoden staat
de groote massa van het yolk (waartoe sinds de Ver.kiezing ook de meeste policiti behooren), die in 1918,
nauwlijks de druk ontkomen, door minderwaardige frasen
verlokt tot de nederlaag van het demokratisch beginsel
medegewerkt heeft en nu machteloos, in den regel met
eeu groote mate van onverschilligheid, het doen, drijven
en nalaten der regeering over zich heen laat gaan. Ware
die politick in Terland minder excessief geweest, de
publieke opinie zou in dit geval misschien nooit een
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gevaar geworden zijn, waarmede het kabinet rekening
te houden had. Nu vormde zich van tijd tot tijd onder
een deel van het yolk kennelijk een afkeurende stemming
en althans Lloyd George meende deze niet te mogen
negeeren. Verschillende malen deed hij stappen in de
richting van onderhandelingen en verzoening. Onveranderlijk zijn die al of niet eerlijk gemeende pogingen,
vOOr zij succes konden hebben, door de reactie verijdeld.
De treffendste gevallen waren : het „verraad" tegenover de „Irish Peace Conference", een op instigatie van
Lloyd George zelf tot stand gekomen raad uit invloedrijke gematigden van allerlei kleur en geloof, die, eerst
aangemoedigd, later krenkend halsstarrig genegeerd
werd ; de informeele onderhandelingen van November,
(met Georg Russell, naar men zeide, als tusschenpersoon),
welke in die dagen de hoop op vrede allerwegen hoog
gespannen hielden en door de plotselinge arrestatie van
Griffith en MacNeill, die tot dan ongemoeid in hun eigen
woning te Dublin hun republikeinsch werk verricht
hadden, tot een abrupt eind kwamen ; de onderhandelingen in December, die op uitnoodiging van Lloyd
George door Mons. Clune, den aartsbisschop van Perth,
gevoerd werden en nadat de voorwaarden voor een
wapenstilstand al reeds vastgesteld waren, misliepen,
daar een besluit van de graafschapsraad van Galway,
om Dail Eireann de gehoorzaamheid op te zeggen een
besluit, door zes leden genomen, toen de twee en dertig
republikeinsche leden afwezig, voor een groot deel op
de vlucht waren — een voldoende aanmoediging leek om
de strijd voort te zetten, en Bonar Law met Churchill op
het voetspoor van Dublin Castle door het stellen van
een onmogelijke eisch voorafgaande inlevering der
wapenen door het republikeinsche Leger — al het
gewonnene weer verloren deden gaan Of uit deze bewegingen tot het bestaan van een oprecht verlangen
om de grondslag voor een aannemelijke vrede te vinden,
besloten kan worden, is aan redelijke twijfel onderhevig.
Gelijktijdig met deze niets en niemand ooit bindende
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hesprekingen, trachtte de regeering nog op een andere
wijze een oplossing te bewerken. Altijd heeft het Engelsche gouvernement er naar gestreefd, het Vaticaan voor
de wagen van haar Iersche politiek te spannen en ook
in het afgeloopen tijdvak heeft het al het mogelijke gedaan,
om de Katholieke overheid tot een uitspraak tegen de
Iersche rebellen te bewegen. De benoeming van Lord
Edmund Talbot, lid van een der voornaamste Katholieke
families in Engeland, tot Onderkoning, zal wel vooral op
grond van tactische overwegingen raadzaam geschenen
zijn. Dat zij het Iersche yolk zelf gunstig zou stemmen, zal
het kabinet, dat weet, hoe afwerend de Engelsche Katholieken zich gemeenlijk tegenover hun Iersche geloofsgenooten
verhouden hebben, en hoe vijandig Lord Edmund zich
zijn leven lang aan de zaak der Iersche vrijheid betoonde,
geen oogenblik verwacht hebben. Het waarschijnlijkste
motief is de hoop, dat deze benoeming het Vaticaan
aangenaam zou zijn, en dat het een Katholiek Onderkoning gemakkelijker zal vallen een ononderbroken verkeer met de Iersche hierarchie te onderhouden dan een
Protestantschen. Voor de Kerk levert het heele geschil
een uitermate moeilijke kwestie op. Ierland is een der
laatste nationale bolwerken van Katholicisme en de
Kerk zal ongetwijfeld alles doen om vervreemding te
vermijden. Van een overwicht der Ulster-Protestanten,
gelijk Home Rule het trachtte te vestigen, heeft zij voor
zich zelf niets goeds te verwachten. In een van haar
belangrijkste zorgen, die voor het onderwijs, kan zij
niet hopen, dat dezen haar, zooals de zaak nu staat,
waardeerenswaard te gemoet zullen komen. Als telkens
in het verleden, wanneer de volksbeweging al te sterk
was om de tegenwerkende invloed der kerkelijke overheid te dulden, heeft zij zich van aanvallen op de Republikeinsche beweging vrijwel onthouden. Tegen misdaad
heeft zij zich natuurlijk steeds uitgesproken, maar haar
oordeel trof in de uitspraak steeds, en terecht, weer den
geweldenaar aan Britsche, dan dien aan Iersche zijde.
Zij weet, dat de Republikeinen, oprecht Katholiek als
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zij nochtans zijn, zich door haar de wet niet zullen laten
voorschrijven, en de wijze waarop het Irish Bulletin
kort geleden den ouden kardinaal Logue terechtwees,
bleef volkomen in de traditie der Iersche vrijheidsleiders. Toch, de lagere geestelijkheid moge over het
geheel republikeinsch zijn zij is uit het yolk en leeft
onder het yolk — de hoogere vormt, zooals het Bulletin
zeide, een uiterst conservatief lichaam, en als zoodanig
is het ondanks alles min of meer voor het Rijk geporteerd.
De Kerk heeft daarbij tegen anti-Rijkschheid nog een
ander, niet onbelangrijk motief, dat n.l. reeds onder
de Government of Ireland Act de Katholieke vertegenwoordiging in het Engelsche Parlement tot onbelangrijk
wordens toe zal inkrimpen, maar afscheiding haar in
het Lagerhuis. slechts een heel enkelen vertegenwoordiger
zou overlaten. Er is dan ook niets verwonderlijks
dat kardinaal Logue, met erkenning van de rechtmatigheid der Iersche eischen tot volledige autonomie, eenige
weken geleden uitdrukkelijk verklaarde niet te gelooven,
dat Ierland, zoolang een Engelschman — voor dezen
pleiten doet de gedachte in ieder geval niet — in staat
is te vechten, een Republiek zal worden. Heeft de regeering ooit gehoopt, in de Kerk een openbaar helpster bij
de onderdrukking van verzet te vinden, dan heeft zij
zich vergist Legde zij het er bewust op toe, dat de hierarchie zich tegen volledige afscheiding zou uitspreken,
1) Terwijl ik het bovenstaande corrigeer, publiceeren de bladen
een belangrijke brief van den Paus aan Kardinaal Logue. Niet alleen
vermijdt Benedictus zorgvuldig, het republikeinsch optreden misdadig
te noemen, maar zeer duidelijk komt hij in het bijzonder tegen de
verschijnselen van het Engelsche dwangbestuur op. „For indeed we
do not perceive how this bitter strife can profit either of the parties, when property and homes are being ruthlessly and disgracefully
laid waste, when villages and farmsteads are being set aflame, when
neither sacred places nor sacred persons are spared, when on both
sides a war (ik cursiveer) resulting in the death of unarmed people,
even of the women and children, is carried on." Al spreekt de Paus
zich niet voor separatie nit, zijn hoop, dat in een door heel lerland
gekozen vertegenwoordigend lichaam de mogelijkheid van een oplos-
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dan is haar poging geslaagd. Al wijst het officieel orgaan
der Republikeinen kardinaal Logue's politieke inmenging even eerbiedig als stellig af, het valt niet te ontkennen, dat zij voor de beoordeeling van het vraagstuk
der verzoeningskansen niettemin van veel belang is.
Wat, nu de overwinning der Republikeinen aan de
stembus zekerheid geworden is, moeten wij aannemen,
dat de Britsche regeering in Ierland doen wil ? De
publieke opinie ontwaakt, langzaam weliswaar, en na
veel bloedvergieten, maar ontwaakt waarneembaar.
ben na al mijn kritiek verschuldigd op de meedoogenloos geeselende kritiek van weekbladen als de Nation
en de New Statesman of een dagblad als de Daily
Herald te wijzen, die van den aanvang af onverschrokken voor recht, menschelijkheid en eeriijkheid op de
bres stonden. 1k moet de voortdurende actie van
ochtendbladen als de Manchester Guardian en de Daily
News, van avondbladen als de Westminster Gazelle
en de Star vermelden, die, al achten zij zich gebonden
om tot bepaalde grenzen met de misvattingen der
vijandige pers over de republikeinsche wapenactie mee
te gaan, tot de zeer weinige organen behooren, welke
het Engelsche publiek de verschrikkelijke feiten voorlegden, in die andere bladen song s schaamteloos volledig verzwegen bleven. De „Tory Democraat" Henry
Cavendish Bentinck heeft het bij zijn eene vraag
in het Lagerhuis, zijn overgaan tot de oppositie niet
gelaten. Hij heeft een „Peace with Ireland Council"
opgericht, die onmiddellijke staking der gewelddadigheden, terugtrekking van troepen en hulppolitie, tezamenroeping van een constitueerende vergadering eischt en
door twee van zijn leden verslagen over de toestanden
in Ierland heeft laten uitbrengen, van welke het eerste, dat van generaal Lawson, op het Iersche leger, zijn
organisatie, karakter, actie en positie onder het y olk een
sing ligt, bewijst, dat hij partij kiest tegen de G. o. I. Act, die
zonder raadpleging en tegen de wil van het yolk vaststelt, op welke
wijze het „autonome" Ierland geregeerd moet worden.
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menig Engelschman verrassend licht wierp. Al is hier,
gelijk altijd, ook zuiver intern-Britsche partij-politiek
in het spel, de Liberalen hebben zich sinds lang, zonder
kwartier te geven, tegen de reprisalpolitiek verzet, en
zich bij monde van hun leiders voor min of meer ver
gaande concessies van werkelijke autonomie verklaard.
De Arbeiderspartij — haar leiders, moet ik hier opmerken,
want of zij de meerderheid van hun volgelingen hierin
achter zich hebben, staat te bezien gaf na lang
aarzelen ten slotte toe, dat het als beginsel aanvaard
zelfbeschikkingsrecht voor het Britsche Rijk geen uitzondering maakt en het Iersche recht op volledige vrijheid voorondersteld houdt. Welsche professoren hebben
zich onlangs tot een vurig protest vereenigd. Nadat een
deel van het yolk voorgegaan was, is eindelijk ook die
aangewezen leidster der publieke conscientie, de Kerk,
gevolgd. Een groote groep Anglicaansche bisschoppen
eerst, de Nonconformisten vervolgens, kardinaal Bourne
namens de Katholieke hierarchie in Engeland daarna,
kritiseerden de geweldpolitiek der regeering op een wijze,
tegenover welke Lloyd George's antwoord op de brief
der Anglicaansche bisschoppen, dat dezen met hun
kritiek in de kaart der Iersche misdadigers zouden
spelen, het machteloos onjuiste pleit voor een verloren
zaak werd. Het is niet aan te nemen, dat de ontwaking,
waarvan ik een paar der belangrijkste symptomen aanwees, plotseling zal stop staan. Eerder dan de verwachting, dat de extremisten onder de Tories haar de
wet zullen blijven voorschrijven en in de furie van
hun steile beginsel-drift het Rijk in het onmogelijk
avontuur van een Kroonkoloniebestuur storten, is,
ondanks de teleurstellingen, die deze regeering al zoo
rijkelijk verwekt heeft, de onderstelling waarschijnlijk,
dat zij, nu tevens de verhouding tusschen Ulster en het
Zuiden op veranderen staat en de financieele regeling
grondige herziening behoeft, zich genoodzaakt zal zien,
het opzet, waarvoor zij de G. o. I. Act schlep, voor een
goed deel te laten varen en de minst oneervolle wijziging
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in haar politiek zal trachten te vinden, die wel de grond
onder haar verleden wegslaat, maar het crediet van
een werkelijke verzoening daartegenover stelt.
Een Republiek zal deze regeering en waarschijnlijk
iedere regeering, waarvoor zij mocht plaats maken, nooit
toestaan. Een Zuidelijke Republiek zou op de vuriglijk
gehoopte pacificatie van Ulster nimmer mogen rekenen.
De eenige grens, die het hoofd der Katholieke Kerk
in Ierland aan de Iersche eischen gesteld heeft is,
dat hij de republikeinsche staatsvorm een onbereikbaarheid acht. De uiterste concessie, waartoe, als ik de
Valera's uitnoodiging aan Craig juist interpreteerde, de
Iersche leiders misschien bereid zouden zijn, is afstand
van de republikeinsche formule. Er is een oplossing,
die het de Engelsche regeering en Ulster mogelijk zou
maken, met Zuid-Ierland tot een verzoening te komen,
die de Zuid-Iersche leiders in staat zoude stellen, de
uiterste concessie te doen, zonder met hun eigen stelling, dat zij in hun Republikanisme de meerderheid
des y olks vertegenwoordigen, in conflict te komen,
en deelgenootschap van Ierland in het Britsche Rijk
te aanvaarden : Dominion Home Rule.
Een der grondgedachten van deze studie is, dat in
drieerlei machtsbegeerte, als Brie concentrische cirkels
van telkens wijdere omvang, de motieven der Engelsche
politiek in Ierland te vinden zijn. Zij wenschte in de
eerste plaats het overwicht van een bepaalde klasse
te handhaven. Diet speciaal in Ierland alleen, want de
goede opmerker neemt hetzelfde opzet in talrijke maatregelen der derde Coalitieregeering waar. Als menig
ander verschijnsel ver Wont ook de Engelsche politiek
ten opzichte van sociale vraagstukken, bij die van de
Heilige Alliantie vergeleken, veel punten van overeenstemming met wat een eeuw geleden geschiedde. Dat een
bevredigende oplossing alle kunstmatige vastlegging
der sociale verhoudingen, die in Ierland voor een niet
gering deel wanverhoudingen zijn, noodzakelijk uitsluit,
spreekt van zelf. In de tweede plaats trachtte zij Enge-
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land het behoud van het voile genot van Terlands economische waarde blijvend te garandeeren. Mijn analyse
der wet heeft het doen zien. Men moet dit punt vooral niet onderschatten. Als een kleine indice van wat de
economische machtspositie over Ierland, waarover men
in Engeland nooit openlijk pleegt te spreken, voor GrootBrittannie beteekent, laat ik hier een zinsnede uit een
mededeeling van den secretaris der uit gematigde Teren
bestaande „Irish Dominion Home Rule League" volgen : „A few weeks back I was pressing upon a distinguished statesman the wisdom, as well as justice,
of conferring upon Ireland that legislative executive and
financial independence which are inherent in Dominion
status. His answer, briefly summarised, was, that if Ireland's finances were remodelled on Dominion lines,
taxation could be so largely reduced in Ireland that Belfast would be competing on extraordinarily favourable
terms with industrialists on the Clyde and the Mersey ;
and, he added, we should have the hostility of these
great communities to face". 1k herinner hierbij aan
wat ik zeide over de verhouding van het Home Rule
der regeering tot Dominion Home Rule, als die van
gemaskeerde slavernij tot vrijheid. Toch staat het vast,
dat al eveneens geen regeling bevredigend kan zijn, welke
Ierland niet de voile economische zelfbeschikking geeft,
die het zoo deerlijk behoeft. Dat Lloyd . George eventueel
bereid zou zijn, fiscale autonomie toe te staan, wordt
allang gefluisterd. Controle over Ierlands middelen,
zijn industrie, zijn handel, zijn organisatie van de landbouw zal Engeland, hoe het ook zij, moeten laten schieten.
En fiscale autonomie zal daartoe niet voldoende zijn.
Het zal Ierland daarnaast legislatieve autonomie moeten
toestaan. Ook de tweede cirkel zal het dus moeten verbreken. De derde en wijdste blijft ten slotte over. Het
Imperium zal de smaad niet behoeven te ondergaan,
dat een van zijn oudste deelen zich werkelijk na zeven
eeuwen geheel zou afscheiden. Overeenstemming op
het stuk van Dominion Home Rule kan dit voorkomen.
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Volgens een verklaring van Lloyd George, korte tijd
geleden, is de verzoening slechts aan twee voorwaarden onderworpen : dat Ierland binnen het Rijk blijft,
en voor zijn defensie van Engeland afhankelijk zal zijn.
Werden die voorwaarden vervuld, dan zou de regeering,
of althans hij persoonlijk, dus bereid zijn, inderdaad
de twee binnenste cirkels te verbreken ?
Wat de tweede voorwaarde, die over leger en vloot,
betreft, nog dit. De veiligheid van het Rijk is het laatste,
waarop de tegenstanders van Ierlands vrijheid, en alle
kritici zonder imaginatie, een formidabel klinkend argument bouwen. Ierlands belang, zeggen zij, moet wijken voor
het recht en de plicht der Engelsche regeering om ook
maar de geringste kans van bedreiging der veiligheid
des Rijks te voorkomen. Engeland kan niet toelaten,
dat Ierland zich in zijn flank tot een blijvende bedreiging wapent, of er zich vrijwillig of gedwongen toe leent,
als uitvalspoort, als duikbootbasis b. v., door een vreemd
land, en men mijmert aan de Vereenigde Staten, gebruikt
te worden. Overdenkt men dit argument, niet in abstracto,
maar in voortdurende voeling met de concrete geographische, economische en militaire werkelijkheid, dan beseit
men al spoedig, dat doze redeneering, die men uit de
mond van alle Imperialisten, Conservatieven en Liberalen
gelijkelijk, hooren kan, niets dan een „cry" is, zeer
geschikt om indruk te maken op een eenzijdig onderwezen en voorgelichte menigte, maar zonder eenige
feitelijke grondslag. Dat Ierland, zoo het aanleiding
vond voor inwendig gebruik een klein leger te scheppen, met zijn vier en een half millioen inwoners tegenover Engeland jets zou kunnen uitrichten, gelooft niemand. Dat het er aan denken zal, zijn vooralsnog afwezige
middelen aan de bouw van een oorlogsvloot te verspillen, is al zeer onwaarschijnlijk. Men behoeft slechts
even de kwes tie te overzien, om te begrijpen, dat iedere
poging om ten nadeele van Engeland militaire verdragen
met andere mogendheden te sluiten voor Ierland, dat
zoo absoluut rondom door Engelsche macht omvangen
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ligt, op zelfmoord uitloopt. Alle leiders der Republikeinen
am strijd hebben verklaard, dat zij, wanneer hun het
zelfbeschikkingsrecht eenmaal toegestaan was, tot het
geven van iedere contractueele garantie, die Engeland
redelijkerwijs verlangen kan, bereid zijn. Een autonoom
Ierland kan natuurlijk nooit de verplichting hebben,
naar Engelands wil met staten, of voor geschillen, waarmede het niets te maken heeft, in oorlog gewikkeld te
warden. Dat Engeland, als een garantie overeengekomen
was, in een onvergelijkelijke positie verkeert, om de
richtige nakoming der verbintenis te alien tijde te controleeren, ligt voor de hand. Alles wijst er op, dat na
een werkelijke bevrediging van Ierland een nauwe belangengemeenschap tusschen de twee landen op een
grondslag van vrijheid en vertrouwen voor de gedwongen
knechtschap op een basis van wantrouwen in de plaats
zal komen. Zij, die door de Iersche vrijheid de veiligheid van Engeland beweren bedreigd te zien, schrijven
aan de Britsche overheid der toekomst een militaire,
politieke en economische minderwaardigheid, zelfs sufheid
toe, waaraan de wellustigst hatende Ier geen oogenblik
gelooven kan. Ik zal het aantal argumenten niet uitbreiden. Het defensief argument is, ook wanneer men
Ierland ten voile toestaat waarop het recht heeft, niet
onoverkomelijk. Het vraagstuk van leger en vloot behoort
tot de problemen, waarvoor men, zoo men wil een regeling
kan vinden, die ierlands recht om zelf over vragen van oorlog, vrede en internationale relatie te beschikken onaangetast laat, en Engeland de waarborgen geeft, waartoe het
aan Ierland redelijkerwijze de eisch kan stellen. De vraag
is slechts, wil de Engelsche regeering zich ',louden aan
de toezegging van haar Prime Minister ? Zijn de Iersche
Republikeinen willens am binnen het Rijk te blijven ?
Dominion Home Rule, dat door het stellen der twee
besproken voorwaarden al de vaagheid verloren heeft,
waarom Lloyd George het tot nu toe altijd als oplossing
zeide of te wijzen, is dan de praktische oplossing, die
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alles bevat, wat aan de Iersche kwestie een hoop gevend
eind kan waken.
Doet het er eigenlijk jets toe, of men de Iersche vorm
van autonomie deze naam geeft ? Ik geloof zeer veel.
Hierom. Volgens aanzienlijke geleerden sluit de Dominion
status staatsrechtelijk de bevoegdheid in, om zich volledig
van het Britsche Rijk of te scheiden. Toen het mannen
van zijn slag nog onmogelijk scheen, dat het ooit zoo
ver met Ierland zou komen, en hij juist door dit standpunt ten aanzien van Zuid-Afrika te aanvaarden,
Dominion Home Rule voor Ierland voor goed wilde
uitsluiten, heeft Bonar Law — in het voorjaar van
1920 — uitdrukkelijk verklaard, dat ook volgens de
Britsche regeering de Dominions zoodanig recht bezitten en dat Engeland er, als Zuid-Afrika inderdaad
van dat recht gebruik maakte, niet aan denken zou,
dit met geweld van wapenen te beletten. Men moet nu
wel bedenken, dat, als over de substantie van autonomie
overeenstemming bestaat, de praktische uitwerking van
de vrede vooral een kwestie van theorie en van vorm is.
Feitelijke onafhankelijkheid zal Ierland zoo min ooit
ook maar eenigszins volledig bezitten als Welk land,
ter wereld, maar een klein land als het onze in de eerste
plaats, ook. Heeft Engeland de sprang van de knechtschap der Home Rule-wet naar de vrijheid van Dominion
Rule te doen, en moet de formule der oplossing haar
daartoe in staat stellen, de Republikeinen hebben, als
zij een spoedige vrede wenschen, van een uiterlijk symbool afstand te doen, dat als ieder symbool in gevallen
als deze de bezwaarlijke eisch van intransigentie stelt.
Er moet een oplossing zijn, die het de Republikeinen
mogelijk maakt om, met toepassing van een erkend en
verleend zelfbeschikkingsrecht, van 1-F,,n uiterste eisch
afstand te doen. De Dominion status omsluit die oplossing. Door Dominion Home Rule aan te bieden, verleent Engeland aan Ierland formeel het recht zich onafhankelijk te verklaren. Door Dominion Home Rule te
aanvaarden, doen de Republikeinen daarvan niet gedwon-
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gen, maar vrijwillig afstand. Ik geloof, dat zij dit zeer
goed begrepen hebben, en dat dit de reden is, waarom zij altijd weigerden, over Dominion Home Rule
hun meening te geven. Uit niets, pleegt Lloyd George
de voorstanders van Dominion Home Rule voor de
voeten te werpen, is ooit gebleken, dat de Republikeinen,
als wij de Dominion status aanboden, in ons voorstel
treden zouden. Wij weigeren, zegt de Valera, ons positief
over Dominion Home Rule uit te spreken, dan in een
positief antwoord op een positief, eerlijk, onomwonden
aanbod. Het is de eenige houding, die de Republikeinen
kunnen innemen. Lloyd George weet dit, en dat hij, die
in zijn voorwaarden voor vrijheid de substantie van
Dominion Home Rule zegt te willen toestaan, zijn aanbod
achterwegen laat, omdat de Valera zich nimmer over
de houding der Republikeinen heeft uitgelaten, is voor
mij een bewijs, dat tot op heden ook die voorwaarden
niet royaal het minimum voorstellen, dat de Ieren
volgens de tegenwoordige regeering zouden moeten
aanvaarden, wil verzoening kunnen tot stand komen.
Het komt mij voor, dat een ruiterlijk aanbod van Dominion
Home Rule voor de Valera een aanleiding kon zijn, om het
aan een vergadering der nieuw gekozen afgevaardigden
ter beslissing voor te leggen. Het komt mij tevens voor,
dat er een aanzienlijke kans bestaat, dat een dergelijke
vergadering het aanbod accepteeren zou. Is deze zienswijze juist, dan hangt alles dus af van de houding der
Engelsche regeering, van het besef, dat zij heeft over de
onmogelijkheid van een oplossing der Iersche kwestie
door geweld, over de wassende kracht der publieke
opinie in Engeland, over de algemeenheid van het verlangen naar eindelijke verzoening, over de noodzaak
ook van een billijke regeling voor het ontstaan van een
goede verstandhouding tusschen Engeland en de Vereenigde Staten, en van de kracht, die dit besef zal hebben
om zich schrap te zetten tegen de ziel van Carsonisme,
die tot nu toe de binnenziel der Coalitieregeering geweest
is. Terwijl ik dit schrijf, schijnt sommigen de kans groot,
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dat de regeering zich te zeer naar alle kanten door
muren van moeilijkheden omgeven ziet, om zich niet
door de eenige bres, het Dominion Home Rule of wat
ik zoo genoemd heb, van een volkomen nederlaag te
redden. Het zou de eerste maal zijn, dat zij in de Iersche
kwestie een waarlijk wijze politiek volgde. Wijs zou deze
politick zijn, omdat zij de negatie van alle bedoelingen,
alle plannen is, die de Engelsche regeering in de praktijk
van het verleden geleid hebben. Een verklaring van
Greenwood, na het onderhoud van de Valera en Craig,
maant tot voorzichtigheid. Een wijze Iersche politiek
is voor een Engelschman in de eerste plaats een politiek
van zelfverloochening. Een deel van hen, van wie deze
zelfverloochening gevraagd wordt, zijn de allerlaatsten,
die tot het bestaan van haar onvermijdelijkheid, nu of
in de naaste toekomst, besluiten zullen.
2. Na de Bevrediging.
Heeft deze heele eeuwenlange strijd, heeft al dit lijden
en bloedvergieten uitsluitend ten doel, van Ierland een
kleine staat te maken, die, in geen enkel essentieel opzicht van soortgelijke staten onderscheiden, bestuurd
volgens de overal elders gebruikelijke fictie van demokratie, niets dan een getrouwe, misschien slappe copie
blijkt van andere landen (van dat zelfde Engeland b.v.
waarvan het zich vrij maakte) een staat, in welks ordening de zin van het menschelijk leven, de werkelijkheid
van de geest eer verkracht dan verzichtbaard wordt ?
Ik had het voornemen — ik zinspeelde er op in de eerste
zinsneden van deze studie — in het laatste hoofdstuk
te onderzoeken, wat wij van het Ierland der toekomst
verwachten mogen. Een schat van materiaal staat voor
zulk een onderzoek tot onze dienst. Al ontneemt gebrek
aan ruimte en de eisch der proportie mij de gelegenheid,
dit voornemen ten uitvoer te leggen zooals ik het gewild
had, en moet dus ook een ietwat breedere schets van
de groei der Iersche arbeidersbeweging achterwegen
blijven, eenige punten moet ik toch aanroeren, een paar
0, E. XXI 6
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lijnen trekken, die met de bestaande strijd in nauw
verband staan, op velerlei motieven en middelen hun
eigen licht werpen, en aan mijn werk, dat met een opsomming van een gansche serie misstanden aanving,
de noodige afronding zullen geven.
Het verwerven van zijn vrijheid is voor Ierland slechts
het moeizaam bevochten begin van een moeizame tocht
naar een ver doel. Het is op ieder gebied achterlijk.
Ondanks het goede, dat de Land Purchase Acts en in
het bijzonder de Irish Agricultural Organisation Society
bewerkt hebben — voor de middelmatige politici der
laatste kwarteeuw voor de oorlog is het karakteristiek,
dat zij iedere zeldzame poging van Ieren, en dus ook
van Horace Plunkett, om, voor dat Home Rule een feit
geworden was, op eigen initiatief sommige onhoudbare
toestanden te bestrijden, tegenwerkten of met leede oogen
aanzagen, omdat zulke pogingen, naar hun meening, een
van hun sterkste argumenten, de economische achterstand
van Ierland, verzwakten verkeert een groot percentage
der landlieden, wier stand de overgroote meerderheid
der bevolking uitmaakt, in nagenoeg de zelfde onmogelijke omstandigheden van voorheen. Een aanzienlijk
deel van de beste bodem is nog altijd aan de landbouw
onttrokken. Duizende akkers zijn te klein en te slecht,
om het gezin, dat er van leven moet, te onderhouden. Hun
omvang en kwaliteit vormen een ernstige belemmering
voor de toepassing van moderne landbouwtechnieken
en te veel praktijken blijven dus bestaan, die het onmogelijk maken, van de bodem te trekken, wat er bij goede
kultuur van te trekken valt. Aan de landbouwende
bevolking van heden en toekomst zal het vereischte aandeel in de vaderlandsche grond verzekerd moeten worden,
wil Ierland er in slagen kunnen om tot welvaart te
komen en op den duur de voor de heele natie noodlottige
achteruitgang der agricultuur, die Engeland getroffen
heeft, te vermijden. Dat men spoedig tot onteigening
op groote schaal zou overgaan, is, stel dat er geen Engelsch veto te vreezen ware, al was het alleen omdat
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het een schadevergoeding zou kosten, waartoe de Staat
de middelen niet zou bezitten, zeer onwaarschijnlijk.
Deskundige schrijvers, als Dalta in zijn „An Irish Commonwealth", bepleiten op het voetspoor van andere, voornamelijk op agricultuur aangewezen landen de instelling van een belasting op de werkelijke waarde van
de grond bij algemeene beschikbaarheid, — het tegenwoordige stelsel en de taxatie, waarop het berust, zijn
producten van zeventig jaar geleden en een der belangrijkste hinderpalen voor algemeene opleving — die in
de eerste plaats de jonge staat aan de noodige middelen
zou helpers, in de tweede plaats ongetwijfeld de verpachting of de verkoop van uitgestrekte terreinen ten
gevolge zou hebben, en in de derde plaats daardoor
een daling van de door scherpe koopconcurrentie veel
te hoog opgedreven grondprijzen bewerken zou. Slechts
als de toestanden op het land zoo bevredigend geregeld
zijn, dat er geen reden meer is voor de vrees, ook in.
Terland de wanverhouding tusschen de twee bedrijfstakken te zien ontstaan, die economen de rotte kern
in de gezond uitziende vrucht van het Britsche leven
noemen, kan men de ontwikkeling der industrie zonder zorg en zelfs vol hoop op alle wijzen bevorderen,
die een energiek land ten dienste staan. Nu trekken de
meeste kinderen der gewoonlijk talrijke boerengezinnen,
voor wie geen land beschikbaar is, naar de steden, vermeerderen daar of thuis de al veel te uitgebreide kleine
winkelstand, of ontvolken het land door bij duizenden
te emigreeren. Een industrie, rijp en verscheiden genoeg
om aan dat deel der overtollige bevolking, dat zich door
verbetering der economische en sociale toestanden op
het land niet zal laten bewegen om in het oude bedrijf
te blijven, werk te verschaffen, behoort tot de eerste
zorgen van een toekomstige Iersche regeering. Er zijn
ten slotte, behalve de economische, als gevolg van de
eeuwenlange onderdrukking, de gecompliceerde wantoestanden, de overspannen belangstelling voor politieke
oplossingen, slecht onderwijs, zooveel psychische fac-
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toren, die zorgvuldige behandeling behoeven, omdat zij
de groei van een gezonde volkskracht en een waardig
sociaal leven in den weg staan, dat geen Iersch leider
er aan twijfelt, of de winst der onafhankelijkheid zal
door een lange reeks hervormingen gevolgd moeten
worden.
In een land, waar het publieke leven door nood, strijd
en hoop zoo aanhoudend in het brandpunt van aller
aandacht ligt, heeft men van zelf sinds jaren voor de
vereischte hervormingen plannen en programma's ontworpen. Maar niet alleen heeft men getracht op het
papier, in theorie, plans de campagne samen to stellen,
op verschillende gebieden heeft men de eerste stappen
ter verkenning reeds gedaan, of is men al lang ten behoeve van de reconstructie van het Iersche leven vol
ijver aan het werk getogen. De Gaelic League, op welks
aandrang al veel in het anti-nationalistisch karakter
van het onderwijs veranderd is, heeft daarnevens zijn
zorg over de industrie uitgestrekt en in 1903 tot de
oprichting van een nu bloeiende Irish Industrial Development Association geleid, welks secretaris, E. J. Riordan
onlangs onder de titel „Modern Irish Trade and Industry"
een boek vol cijfers over de stand der zuiver Iersche
industrieen verschijnen deed. Arthur Griffith, de vader
van Sinn Fein, legde reeds jaren geleden een volledig
ontwerp voor de wedergeboorte van de welvaart neer,
en het was geheel in zijn lijn, dat een der eerste daden
van Dail Eireann en de republikeinsche regeering de
instelling der reeds vermelde Commission of Inquiry into
the Resources and Industries of Ireland was, die onder
voorzitterschap van Darrell Figgis, dichter en econoom,
schrijver o. a. van een boekje over „The Gaelic State
in the Past and Future", over verschillende bedrijfstakken uitvoerige verslagen uitbracht en publiceerde.
Plunketts Irish Agricultural Organisation Society, wier
grondbeginsel, de coOperatie, in het boerenbedrijf op
talrijke punten een omwenteling tot stand gebracht
heeft, neemt reeds nu in sommige verschijnselen, als
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directe consequenties van cooperatie, spontane uitingsvormen van een gemeenschapsgevoel waar, dat aan
haar heele streven ten gron.dslag ligt. Terwiji, veelzins
tot heden toe, de groote massa der arbeiders, „unskilled
labour", in ieder opzicht onder menschwaardige omstandigheden verkeert, en tot voor betrekkelijk kort zonder
eenige verbeelding van een beter leven, door hun ongeorganiseerdheid machteloos, in ellende voortleefde, zijn
Jim Larkin en James Connolly er na ingespannen arbeid
en heete tegenwerking in geslaagd, hen te organiseeren
en is de Irish Transport and General Workers Union
vooral na de Paaschopstand van 1916 een der sterkste
organisaties des lands geworden, in wier programma's
nieuwe maatschappelijke vormen nu scherp, dan vaag
aan de orde gesteld en de innerlijke verwantschap met
Gaelsche verschijnselen van eeuwen geleden steeds met
liefde en voldoening geconstateerd worden.
1k zal van een gemeenschapsgedachte, van Gaelsch
Communisme, niet gesproken hebben, zonder dat het
woord Bolsjewisme den lezer alreeds in het bewustzijn
opdook. Bolsjewisme is het inderdaad, wat de vijanden
van de vrijheids-strijd als drijfveer der Republikeinen
meenen waar te nemen en voor een gemakkelijk middel
aanzien, om de separatistische beweging te discrediteeren.
Zelfs in een der groote Nederlandsche bladen zag ik de
Valera kortweg als een bolsjewistisch leider gekenschetst.
Ik kom op de „aanklacht" zoo dadelijk terug. Hij vormt
te juister plaats een schakel in mijn betoog. Laten wij
eerst nog een oogenblik de werkelijkheid beschouwen,
zooals die in de beide hoofdgroepen der Iersche bevolking,
de productieve n.l., landbouwers en arbeiders begonnen
is, of bezig is zich te vormen. Ik sprak van Gaelsch.
De Gaelic League van heden, de moderne Iersche letterkunde, Sinn Fein, de Republikeinsche Broederschap,
de I. A. 0. A., zooals haar secretaris Georg Russell zich
haar functie denkt, de I. I. D. A. als kind van de Gaelic
League, de Iersche Arbeiderspartij, zij hebben alien
een trek gemeen : zij volgen alien min of meer het
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evangelie van hen, die in 1893 de Gaelic League stichtten :
dat alleen van inkeer tot het Iersche volkskarakter, van
terugkeer tot de traditie van de Iersche geest, van
„self-help", voor Ierland iets goeds to verwachten is.
Noch de Ulster-Protestant Georg Russell (AE), de dichter,
schilder en econoom, de essayist over kunst, mystiek,
zwijnenteelt en zuivelfabrieken, die een der leidende
krachten van de maatschappij is, noch de Katholieke
Socialist Connolly, hebben van den aanvang of alleen
de verbetering van materieele misstanden op het oog
gehad. Voor beiden was deze slechts een begin, een middel, een onderdeel van een veel grootere taak : de voorbereiding van een werkelijk gezond sociaal leven der
geheele natie. In het onbewuste levensgevoel, dat van
de onvolwassen maatschappelijke vormen der oude
Gaelsche samenleving de groeibodem was, herkenden
zij het eenige grondbeginsel, waaruit waardevolle maatschappelijke vormen kunnen voortkomen. Door dat
eene grondbeginsel zagen zij het karakter van de kultuur
hunner voorvaderen bepaald en dat karakter dachten
zij, Russell voorzichtiger dan Connolly, ondanks alle
inwerking der Engelsche overheersching, door de eeuwen
heen gehandhaafd. De kenmerkende grondslag van het
oude Iersche leven was, als elders, gemeenschappelijk
grondbezit met het recht van ieder lid der gemeenschap
op zijn eigen onvervreemdbaar aandeel. De maatschappelijke orde, die hierop berustte, was een, zij het
nog onvolgroei de, uitingsvorm van een geestelijke
orde, en die geestelijke orde hoopten zij ook in het
toekomstig Ierland de basis van het openbaar leven to
zien worden. Tegenover de materialistisch-individualistische, die altijd de ondergrond van de Engelsche samenleving geweest is, erkenden zij in de overleveringen
der Iersche zoo al niet de volledige verwerkelijking, dan
toch de potentie, het begin, in ieder geval het beginsel
van een idealistisch-communistische. Ik zeg : idealistischcommunistische. Het woord „idealistisch" gebruik ik
natuurlijk in strikt philosophischen zin. Het tweede,
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„communistisch" betrekke men niet automatisch in de
eerste plaats op gemeenschap van bezit. Door dit te
doen, denkt men over een verschijnsel, dat alleen van
uit het idealistisch levensgevoel een gave, gezonde groei
kan opleveren, in de termen van het materialistisch
in dividualisme. Men denke, daar het er immers om gaat,
het idealistisch levensgevoel in het privaat en het publiek
Leven der menschen adaequate vormen, gestalte te geven,
om verwarring te voorkomen, aan gemeenschappelijk
werken, d. w. z. die coOperatie, waaraan ook Russell
en Connolly langzamerhand de bewuste drijfveer wenschten te geven, die zij, bijna overal elders, waar productieve
coOperatie bestaat, niet heeft en weiks gemis voor haar
het bereiken van een hooger doel, in laatste instantie
dan ook voor het lagere tot onvruchtbaarheid doemt.
Ik volg, met de interpretatie van mijn eigen, analoog
denkende geest, voor een oogenblik alleen de gedachte
van Russell. Hij, zoo min als de vader der coOperatieve
beweging in Ierland, Sir Horace Plunkett, was een man
van abstracte dogma's. Zij gingen niet uit van wat de
Iersche boeren behoorden te zijn, maar van wat zij waren,
en van wat andere Ieren dan de Iersche boeren waren, van
wat deze tijd met zijn bedrijfsvormen en zijn maatschappelijk karakter is. Russell verzet zich fel tegen de onderstelling, dat hij een Socialist, hij bedoelt een Staatssocialist,
zou zijn. Even fel verzet hij zich tegen het denkbeeld,
dat nationalisatie van de grond in Ierland eenige kans
kan hebben. In 1912 schreef hij : When the State decided
on turning tenants into proprietors it set up a barrier
against socialism which will last, I fancy, for a couple
of hundred years yet. An Irish farmer would pour down
burning lead on the emissaries of the State who tried
to nationalise his land, the land he sweated sixty years
to pay for". Dit is voor de groote meerderheid van het
Iersche yolk de realiteit. Geen pogingen dus, om vormen
uit het verleden in deze tijd over te planten, of onfeilbaar geloofde dogma's aan onwillige en onrijpe massa's
op te dringen, maar de langzame bekeering van het indivi-
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dualistisch bewustzijn tot gemeenschapsbesef door coOperatie van productie, langs de eenige weg dus, waarlangs
zich de boeren lokken laten : die van het tastbaar stoffelijk voordeel, dat overal, maar vooral in een land als
Ierland, met zijn parasiteerende topzware middenstand
en zijn achterlijke, technisch nog zoo ontwikkelde boeren,
van coOperatie het onmiddellijk gevolg is. Uit materialisme
vloeit uit individualisme competitie,
uit de gemeenschapservaring, die de eerste innerlijke
afleiding van ons beleven van de Idee des menschen is,
vloeit coOperatie voort. Cooperatie is het eenige menschelijke handelen, waardoor de gemeenschapsgedachte, die
de zin der menschelijke natuur is, verwerkelijkt kan
worden. Zij bestuurt van het kleinste begin, de hoop
op grooter gewin uit arbeid, de ordening van een gansche
samenleving tot een spiegelbeeld van de kosmos. Zij
alleen kan de stoffelijke welvaart tot zijn hoogtepunt,
een onschadelijk hoogtepunt nu, opvoeren. Omdat
coOperatie door de band van stof en geest onmiddellijk
tastbaar materieel voordeel aanbrengt, en op die wijze
de zwakken en middelmatigen, die de meerderheid der
menschheid uitmaken, langzaam van haar groote beteekenis doordringt, is zij het beginsel, dat op de armzalige natuur van de individualistische enkeling berekend
is en dus een onoverschatbare opvoedkundige kracht
bezit. CoOperatie was het principe van de I. A. O. S.
Zij heeft door in een land van universeele economische
chaos de oprichting van zuivel-, landbouw-, crediet-,
vlas-, huisindustrie-, en andere cooperaties in te leiden,
voor te lichten en te steunen, een aanvang gemaakt met
de organisatie van de boerenstand. Door aan te dringen
op de vereeniging van coOperaties tot federaties tracht
zij haar werk tot een ontwikkeling en rijpheid te brengen,
die iedere coOperatie afzonderlijk weder niet bereiken
kan. Als van zelf heeft zich de werkzaamheid der individueele vereenigingen, hier en daar over steeds nieuwe
velden uitgebreid en men kan in Ierland reeds nu gevallen aanwijzen, waarin de coOperatie niet meer uit-

DE IERSCHE KWESTIE.

361

sluitend economische, maar ook sociale belangen behartigt, en het karakter vary, een „rural community" en
daarmee de aanvangen van een andere structuur der
maatschappij beginnen zichtbaar te worden. Dit laatste
was, boven het eerste doel van de stoffelijke verheffing
der landlieden, ook het hoogste oogmerk der beweging.
Als het haar vergund wordt ongestoord, ook door de
Staat niet belemmerd, haar werk voort te zetten, zal zij,
langzaam als alle diepe dingen, en zeker als alles wat
noodzakelijk is, de grondslagen van een sociale orde
scheppen, welke de onze, die zoo smadelijk mislukte,
verdringen zal.
„The Co-operative Commonwealth, schrijft Russell
in zijn boekje „Co-operation and Nationality", is the
fourth alternative to State Socialism, the Servile State,
or our present industrial anarchy ; and Irishmen must
make up their minds which of the four alternatives they
prefer. They will be driven by the forces working in
society to one or other of these courses. If capital wins
we shall have the Servile State, and an immeasurable
bureaucracy to keep the populace in order. If State
Socialism wins humanity will have placed all its hopes on
one system, and genius, temperament, passion, all the infinite variety of human life, will be constrained by one policy. Our present system is anarchic and inhuman, and the
world is hurrying away from it with disgust. The Co-operative Commonwealth alone of all these systems allows
freedom and solidarity. It allows for personal genius
and unhampered local initiative. It develops a true
sense of citizen-ship among its members. Whatever alternative Irishmen choose to promote, they should think
long and dispassionately on the prospect for humanity
which each offers, and consider well their varying political,
social, and economic possibilities". Ik zeide, dat Connolly,
de groote leider van de andere productieve klasse in
Ierland, op de zelfde basis als Russell stond. Connolly,
die zich zijn leven lang Socialist noemde en over Marx
nooit anders dan met de diepste eerbied als over zijn
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meester gesproken heeft, was dikwijls een vrij onorthodox
Marxist. Bij iemand, die in idealistische bodem wortelde,
wiens gedachten gedrenkt waren in het geloof aan de
werkelijkheid van de geest, kon het ook niet anders.
Een bekende Jezuiet, Rev. L. Mac Kenna, zette in
zijn boekje „The social Teachings of James Connolly"
de belangrijkste punten van discrepantie tusschen dezen
en Marx uiteen. Het was nauwlijks noodig. Ook Connolly
voelde zich erfgenaam in rechte lijn van de idealistische
Gaelsche traditie en al zijn essentieele afleidingen zijn
daarvan de zuivere, consequente getuigenissen. Hij vermeed, vaak waarschijnlijk om redenen van taktiek, al
to scherpe onderscheidingen. Of hij, die ondanks zijn
schrijverschap, in de eerste plaats, uit de arbeidersstand
voortgekomen en voor de arbeiders werkend, man van
de praktijk was, Marx' historisch materialisme, economische theorieen als zijn waardeleer, die der meerwaarde
of die over de concentratie van het kapitaal ooit ten einde
toe doorgedacht heeft, is niet zeker. Maar al kon een
man, voor wiens geest het, hoewel hij zich Marxist
noemde, vaststond, dat die onmisbare factor tot waardevoile hervorming, de zedelijke wil „uit dieper dan maatschapsbloeien opgerezen komt", onmogelijk in alle opzichten consequent zijn, in de hoofdzaken bewogen zich zijn
gedachten langs de zelfde lijnen als die van Russell. Als
deze zag hij, in het laatste tijdperk van zijn leven, het
heil der arbeiders niet zoozeer in de individualistische
vakvereenigingen, maar vooral in industrieel unionisme,
in coOperatie. In een hoofdstuk van zijn „Reconquest
of Ireland" ging hij na, op welke wijze de coOperatie
der arbeiders een noodzakelijke aanvulling van die der
landlieden moest zijn, betoogde hij, dat juist de onderlinge samenwerking van de beide produceerende hoofdgroepen der bevolking voor elk afzonderlijk de vooronderstelling van zijn grootst mogelijke bloei was.
„Co-operative Commonwealth" was ook voor hem de
naam van een samenleving op idealistische grondslag,
die nooit doodgekritiseerd kan worden, omdat zij de
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gebreken der menschelijke natuur ten voile aanvaardt en
hen zelfs als noodzakelijke helpsters op de weg hun voile
deel geeft. Na zijn dood is zijn gedachte in velen van zijn
volgelingen, de tegenwoordige leiders der Iersche arbeidersbeweging, van kracht gebleven. Terwijl voor de
oorlog de nu wel haast legendarisch geworden Jim Larkin
de geliefde held der Iersche arbeiders was, hebben zij
na 1916 hun genegenheid op Connolly overgedragen.
Men vindt zijn portret in talrijke arbeiderswoningen te
Dublin en een der meest voorkomende antwoorden
van Dublinsche werklieden op de vraag, wat hun ideeen
zijn, zegt vader MacKenna, is dit, dat zij zich houden
aan de idealen en methoden van James Connolly. Ik
besprak in dit hoofdstuk over de vooruitzichten van
Terland voornamelijk zijn en Russell's gedachten, de
ideeen van slechts twee uit de vier en een half millioen
inwoners van Ierland. Zij staan met hun beiden voor
een groot deel van die vier en een half millioen menschen,
omdat zij leiders zijn en waren van bestaande bewegingen,
omdat hun ideeen zoowel het beginsel van die bewegingen
zijn, als een zuivere aanwijzing naar hun doel inhouden,
omdat een regelmatige zelfontwikkeling der beweging
onvermijdelijk het bereiken van dat hoogere doel tegemoet
werkt, en omdat dus niet een strakke, dogmatische
utopie maar een algemeene karakteristiek van de grondslagen eener toekomstige ordening uit den zin hunner
beweging of te leiden is. Daarom geloof ik, dat ik, over
hen sprekend, niet over gedachterimpelingen van een
paar enkelingen over de onbewogen diepte der menigte
spreek, maar over het reeele beginsel, het pril, doch
reeel begin van een langzaam ontwikkelende, alles doordringende en hervormende maatschappelijke omwenteling.
Men spreekt nu van Bolsjewisme, en men spreekt er
van, of men het diep doordacht heeft. Het is bekend,
dat de geschriften van Connolly op Lenin en Trotzky
groote invloed uitoefenden. Als iedere werkelijke of
vermeende Marxist sprak hij gaarne over Revolutie.
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De algemeene liefde der Iersche intellectueelen voor
oude Gaelsche kuituurvormen brengt telkens dat woord
Communisme naar voren, dat in deze tijd van zelf het
woord Bolsjewisme op de lippen lokt. Het is ook niet
onmogelijk, dat de Russische Sovjetregeering met de
Republikeinen aanraking gezocht heeft. Dit alles is voor
de Engelsche regeering voldoende, om ten behoeve van
haar dwangpolitiek een argument aan te voeren, dat het
voordeel heeft, menigeen haastiglijk te doen zwijgen,
die anders luid als de luidste haar optreden in Ierland
had aangevallen. Het gepeupel van Belfast heeft zich bij
de „anti-popery-"leuze de „anti-bolsjewistische" natuurlijk met even groote geestdriftigheid als stompzinnigheid laten inblazen. Het is den lezer duidelijk geworden,
dat tusschen de Gaelsche toekomstidealen van een deel,
een klein deel, der Iersche bevolking en het Russisch
Bolsjewisme een hooge graad van verwantschap bestaat.
Dat een revolutie nu, of voorloopig, eenige kans in Ierland zou hebben klinkt, wanneer men alle feiten der
werkelijkheid in aanmerking neemt, absurd. Alle voorwaarden, die de tweede Russische Revolutie mogelijk,
zelfs noodzakelijk maakten en „de dictatuur van het
proletariaat", eenig redmiddel van de chaos, tot op zekere
hoogte konden doen slagen, zijn in Terland afwezig. Ik
moet hier trouwens nog opmerken, dat niet alleen het
Sinn Fein van vOOr de Paaschopstand nimmer veel sympathie voor de arbeiders en hun stakingen over had,
maar dat het zooveel meer gecompliceerder Sinn Fein
van eenige jaren later de arbeiders nog met „fair wages"
dacht te kunnen tevreden stellen. De verschillen tusschen
het Russische en het Iersche denken zijn duidelijk. Ilc
noem er eenige. Het eerste staat op historisch materialistische, het tweede op idealistische grondslag. Het
eerste, dat van uit materialistische grondstellingen een
werk verricht, dat alleen op idealistische grondslag
geheel slagen kan, leidt uit het materialistisch geloof van
zelf zijn methoden of en vertroebelt daardoor zijn klaarheid. Het gaat van een nog onvoldoend georganiseerde
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industrie uit, en lijdt als communisme schipbreuk op de
werkelijkheid van een volkomen ongeorganiseerde boerenstand, de meerderheid des yolks, die, door de Revolutie tot
bij uitstek oncommunistisch grondbezit gekomen, ondanks
de beperkingen, welke de communisten haar tot voor kort
oplegden, — uit vrees voor de reactie, waardoor haar in
wezen ontnomen zou worden, wat de Bolsjewisten haar
slechts in schijn ontnamen — de grootste steun voor de
bestendiging der communistische dictatuur geweest is.
Het tweede meent, in een land dat op dit punt met Rusland overeenkomt, de landbouw als uitgangspunt, en
tracht die als eerste vereischte voor eenige nieuwe maatschappelijk orde op coOperatieve grondslag te organiseeren. 1-let eerste, begonnen met de poging om aan een niet
te voren bruikbaar gemaakt materiaal de vormen te
geven, die het pas op een ver afliggend tijdstip op natuurlijke wijze vrijwillig kan aannemen, moet gedwongen
stadium voor stadium terug afleggen om vervolgens te
bemerken, dat het zich in die lagere positie zijn standhouden moeilijker gemaakt heeft, dan het zonder de
aanvankelijke overhaasting geweest zou zijn. Het tweede
begint zijn organiseerende arbeid op het nederigste punt,
om geleidelijk op te stijgen en door het onverbrekelijk
samengaan van de materieele met de sociale groei iedere
teruggang naar vroegere stadia onmogelijk te maken.
Het eerste heeft behalve den tegenwoordigen toestand
der individueele menschelijke natuur ook de Internationale structuur der samenleving met al haar noodzakelijke consequenties willen of moeten negeeren en is nu
niet meer in staat zich zelf op eenig punt te „maken"
zonder zich op een ander punt min of meer te ontmaken.
Het tweede kan in zijn geheele constructieve streven de
wetten van levende organismen in het oog houden, die
zonder gevaar voor zich zelf niets van zich doen afsterven voor zij het missen kunnen, en in de normale gang
van het bestaan benutten wat zij gebruiken kunnen,
afscheiden, wat nutteloos of schadelijk is. Men kan deze,
essentieel instructieve, kritiek nog een eindweegs uit-
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breiden. Een breedvoerige toelichting zou feitelijk noodig
zijn. Wat heeft na dit alles het verwijt, dat het Russische
denken met het Iersche sterke trekken van verwantschap vertoont, anders te beteekenen, dan dat het eerste
ondanks zijn gedeeltelijk onvermijdelijke gebreken en
fouten, ethisch en sociaal gesproken door hoogere beginselen geleid wordt dan de onderbouw van de bestaande
samenleving kan aanwijzen ? Maar noch de gewelddadige
revolutie, noch een abrupte afschaffing van privaat
bezit, kunnen, stel dat zij mogelijk en wenschelijk waren,
voor Ierland iets goeds opleveren. Wanneer Connolly in.
„Socialism Made Easy" schrijft : „The function of Industrial Unionism is to build up an industrial republic
within the shell of the political State, in order that,
when that industrial republic is fully organised, it may
crack the shell of the political state," dan spreekt hij
van een geheele andere revolutie als die van Lenin en
Trotzky in Rusland waar de bestaande orde, of liever
wanorde, in elkaar stortte, vOOrdat de industrieele arbeiders gereed waren en het kataklysme de landbouwers
juist in staat stelde privaatbezitters te worden. Men mag
bij de behandeling van dit vraagstuk ook vooral de invloed der Kerk niet uitschakelen. Dat een schrijver als
Aodh de Bidcam, een fervent Katholiek, een overtuigd
Labourman, een apostolisch Gael, het noodig vindt in zijn
boekje „Towards the Republic" een heel leger uitspraken
van scholastieken als Duns Scotus, Thomas van Aquino
en Albertus Magnus, of moderne schrijvers als kardinaal
Mercier bijeen te brengen, en uit encyclieken van Leo
XIII interessante zinsneden aanvoert, heeft zijn beteekenis. Kardinaal Logue, die het Socialisme verfoeit,
geeft zijn steun en zegen aan coOperatie. In het 5e hoofdstuk „Socialism made Easy" legde Connolly zijn voorstelling van een staatsvorm der toekomst volgens zijn
beginselen vast. Om hem goed te beoordeelen, om te
begrijpen, welke invloed het contact met de Iersche werkelijkheid op een Socialist als hij had, moet men niet vergeten, dat zijn leven als voorganger in twee helften uit en-
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valt, de eerste waarin hij, in Amerika werkzaam, zich voornamelijk internationalistisch-Marxistisch uitte, de tweede,
waarin hij, naar Ierland teruggekeerd, in nauw verband
met alles wat daar geschiedde, het voorbeeld der
I. A. 0. S. voor oogen, zijn diepere oplossing vermoeden
ging en, als Plunkett en Russell, in coOperatie — vaste
wortel in die groeibodem van spiritueele en materieele
welvaart, de gemeenschapsidee ook de eenige wortel
ging zien, waar de schoone groei van een zoo harmonisch
mogelijke sociale levensvorm der menschen uit kan
voortkomen. „The founder of the Department of Agriculture gave it such a constitution that in due time, as
the other movement he created (de I. A. 0. S.) expanded,
its representatives would overflow into the Council
of Agriculture and the Agricultural Board, and control
the Departments policy and keep it to its proper function — which is to supply the farmers with the technical
information they want and not to force on them policies
they detest". Zoo schreef Russell over zijn voorstelling
der naaste toekomst : ook breeder uitgewerkt als hij naar
in zijn latere bock „The National Being" gegeven heeft,
is zij slechts de aanwijzing van iemand die, op een
onbekende weg gaand, de aard van zijn tocht verderop
nog slechts raden kan. Beter dan uit het vroegere
pamflet kunnen wij de overeenkomst van Connolly en
Russell opmaken uit wat de eerste in „Labour in
Irish History" schrijft over dat merkwaardig coOperatief experiment uit de jaren '30 der vorige eeuw, de
Ralahine-kolonie : „Such is the lesson of Ralahine.
Had all the land and the buildings belonged to the people,
(de eigendom van de grond der kolonie was aan Vandeleur,
den instigator, gebleven, en toen deze tengevolge van
verliezen bij het spel enz. failleerde, maakte verkoop
der bezitting aan de bloeiende kolonie een einde) had
all other estates in Ireland been conducted on the same
principles, and the industries of the country also so organised, had each of them appointed delegates to confer
on the business of the country at some common centre

368

DE IERSCHE KWESTIE.

as Dublin, the framework and basis of a free Ireland
would have been realised. And when Ireland does emerge
into complete control of her own destinies she must seek
the happiness of her people in the extension on a national
basis of the social arrangements of Ralahine, or else be
but another social purgatory for her poor — a purgatory
where the pangs of the sufferers will be heightened by
remembering the delusive promises of political reformers".
De jonge dichters van 1890, die uit reactie tegen de
geest van hun tijd naar het verleden van hun land
terugblikten, voelden de zoete, nostalgische bekoring
van dat Eire hunner voorgeslachten, wier dichters aan
de overzijde der mistige zeeen de glinstering zagen van
een Elyseum, hun Tir na nOg, dat ook him droom in zijn
verre fluisteringen gevangen nam. Later, toen de strijd
zich voorbereidde, die met de dood van Pearse, Connolly
en hun kameraden een aanvang nam, herinnerden zij
zich Terland als de Shan Van Vocht, de Arme, Oude
Vrouw, die de jonge mannen van hun haardsteden trekt
naar de worsteling met den Gall. Aan brekende oogen
openbaarde zij zich als de zichtbare ziel van hun onsterfelijk vaderland. „A terrible beauty is born" schreef de
dichter van Oisin en Forgael na de executies van 1916,
die ook voor hem zijn land transformeerden. Ik ken geen
fellere uiting van de haat tegen Engeland dan deze
strophe, vertaald uit het Gaelsch van een oud dichter,
een jubel om de algemeene destructie van alle grootheid,
omdat zij ook de destructie van Engeland zijn zal :
Life conquereth still as dust the whirlwinds blow —
Alexander, Caesar, and all their power and due !
Tara is grass, and Troy itself lieth low -It may be that Death will reach the English too.

Zal, zoo de vrede een vrede wordt, al die haat zoo
zeker veranderen als Engeland veranderen moet ? Russell
zelf herinnert, tegenover hen, die boven hun haat tegen
Engeland niet kunnen uitkomen, aan dit ander vers,
van een Engelsch dichter :
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I will not cease from mental fight,
Nor shall my sword sleep in my hand
Till we have built Jerusalem
In Englands green and pleasant land.

En hij citeert, uit het laatste gedicht van den laatsten
grooten Engelschen dichter, de slotregels van :
But (when so sad thou canst not sadder)
Cry — and upon thy so sore loss
Shall shine the traffic of Jacob's ladder
Pitched betwixt Heaven and Charing Cross.

Er is nog een andere visie op Ierland dan die ik noemde.
Het geloof, dat Ierland een missie te volbrengen heeft,
leeft in veel jonge Iersche geesten. Hebben ooit andere
dan innerlijk groote volken, — zij, die de onderdrukking gekend hebben, voor alles dit besef van uitverkorenheid, van de hoop dat zij een bijzondere taak
te vervullen hebben, tot een richtsnoer van nationale
arbeid gemaakt ? Uit de oude tijden is de naam Innisfail,
Eiland der Bestemming, overgeleverd. Iedere jonge
staat, als ieder kind, is een belofte. Niets is zoo gemakkelijk als om sceptisch te zijn en te betwijfelen, of iets anders
dit schamele — mogelijk is.
dan wat wij kennen
Oneindig moeilijker is het te gelooven, dat iets beters
volbracht kan worden, en daarvoor te werken. Vrijheid
is nog niets anders dan de vrijheid om naar eigen ingeschapen wet te groeien en te rijpen. Laten wij geen „gebloosde
vruchten" verwachten, voor de wasdom begonnen is,
maar als het groeisel uit de bodem spruit, ons er over
verblijden, dat de aarde groent.
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HET INWENDIGE GEZICHT
DOOR

Dr. J. D. BIERENS DE HAAN.

I.
Aankomsl aan Dio

eiland.

Nu ligt mijn boot gemeerd aan 't steenig strand.
Van vaderlandsche kust ben ik gedreven
Op snellen wind tot hier. Mijn lichte steven
Schoot schuimend door den golvenbrand.
Dees vlakte langs de kust ontvouwt zich breed
En noodigend door zonnige landouwe
Naar bergen heen, die in de verte blauwen .....
Waar 'k met verlangen nader treed.
Blijf hier mijn schipper wachtend bij de boot !
Na weinig dagen zal ik wederkomen ......
Een heiligdom ligt achter gindsche boomen
Waar 't laagland aan 't gebergte stoot.
Daar toeft mijn priesteres, die wijden zal
Den toegekomene in haar tempelwoning ;
Ik vond de wijplaats door haar geestesnooding
En wist van ver het tempeldal.
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1k zag haar beeld in glorien vooruit,
Stralend geheven in mijn liefdesdroomen ;
En 'k heb in stil verzaam haar stem vernomen
En spoed mij op haar heilsgeluid —

Nu koom ik al genaderd en ten eind
Der bedevaart ; hier waar haar wouden rijzen
Zingt al 't gevogelte zijn liefdewijzen,
Verwelkomt mij, eer zij verschijnt.
Tot schoone ontvangst zwelt aan het windgerucht
Nu in het woud mijn wondere oogen staren
Hoor op dit woud de heilge stormen varen !
Dit is geen storm, maar geestesvlucht.
Zij zendt haar groet...... de wind verstilt ...... ik schrijd
Het woud ten eind naar Karen wijdingstempel,
Wiens marmer stijgt uit koel gazon — ten drempel
Verschijnt
haar zuivre Majesteit !
Nu koom 'k aandachtig, door een koele vliet
De voeten badend naar de Vrouw geschreden,
Het heilspad gaand tot bij de tempeltreden
En 'k groet haar met mijn liefdelied :
„Hoe beeft mijn ziel, nu zij uw ziel ontmoet,
0 Diotima, priesteres, godinne :
Gij hebt mij aangeroepe' in ziel en zinnen
Mijn geestes-zuster, wees gegroet !"

IL

De a/wijzing.
Toch zijt gij nog in Diotima niet
Al ben ik Diotima, spreekt de Vrouwe
Mijn heerlijkheid kent wie inwendig ziet.
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U is 't gehOOr inwendig ; een vertrouwen
Dreef u uit verre vaderstad to reis
Op 't zeelg veld om mijn gelaat t' aanschouwen,
En riep als stem van binnen, zielsgewijs,
Met stillen aandrang uit de levensweelde :
Magneet van liefde vond mijn heilspaleis.
Maar hooger wijsheid dan de u toebedeelde
Betreedt mijn temp'l o wijze : heilger dicht
Zingt hier dan 't lied, dat in uw harte veelde.
Nog is de wolk niet van u afgelicht :
Al heeft de god-in-u in droom gesproken,
Hij heeft zich niet tot waken opgericht.
Mijn temp'l en woord zijn u een wondersproke.
Leef hier en vind den ingang van 't Heelal :
Is ook in u de menschlijkheid gebroken,
De godheid is 't die dan ontwaken zal.
Wijsheid is u ; inwendige Verlichting
Is mijne wijsheid ; want ik ben het Al.
Zoo wandel hier en vind de geestesrichting !

De opdracht.
In deemoeds groat verlangen boog de Wijze
Tot Diotima's voet ;
Omvatte dien in liefdevol gepeize ;
Hij hief 't gelaat en sprak : schenk mij uw spijze
En voer mij in uw diep gemoed.
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Ik wil door dagen en door nachten schrijden,
Op denkens steilten gaan
In afgronds diepten ondervinding lijden
Totdat mij straalt het Eeuwige en het Wijde :
Leer mij het inlijk-zijn verstaan.
Ik in mijn stad gehuldigd van de mijnen
Kwam hier in vlugge boot
Wier bootsman toeft aan gindre kust to deinen :
Om 't heil in uw onsterflijke ravijnen
't Ontvangen, dat Been wijsheid bood.
Gij deed van ver mij 't lokkend lied vernemen.
Verwijs mij heden niet
Naar d' eigen tasting in verwarde schemen.
Ontslui'r uw licht, onthul mij uw emblemen
En zing mij voor het wijdingslied.

Toen sprak de profetes : ik zal u leiden
Aanwezig waar mijn beeld verdwijnt :
Bestijg mijn Berg ; waar boven ruimte en tijden
Alziende Waarheid, en het eeuwig-Wijde
tJ

stralend in den geest verschijnt.

IV.
De bestijging.

Zoo hief hij zich en stortte zijn gewaad
Op Diotima's drempel en ter zijde
Week tot haar Berg met vast beraad.
En vond welhaast het aangewezen pad
Tot eigen arbeid toegang moest bereiden
Waar woester steilte aanvang had.
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Hier streeft de voet door steengrond en struweel
En werkt het lichaam door struweel en doren
En wringt zich op en wint niet veel
Aan voortgang in veel tijds ; en schoon hij hijgt
Van worstelingen, blijft geen uur verloren
Aan rust, terwip hij hooger stijgt.
En d' avond zinkt tot nacht ; geen vrees is hem,
't Zij •nacht of dag, die naar zijn doel to jagen
Geroepen is door heilge stem.
Des nachts verlicht een wonderbare Ster
De helling van den Berg ; in 't morgen-dagen
Berekent 't oog den top ; hoever.
Nog vele dagen reizens, menig nacht !

Nog lange hoop, nog weifling, vreugd en tranen,
Aleer de tocht zij t' eind gebracht.
Maar wien de wijsheid en standvaste wil
Door 't ongewisse zeekre wegen banen,
Hem staan de snelle tijden stil :
Gistren gedenkt, op morgen wacht hij niet ;
Wien 't hooge Doel voorwappert met zijn vanen :
Zijn geest vertroost wat hij voorziet.

V.
Op den berg.
Geen slaap bezinkt hem, noch moet brood verzaden
Zijn zeven dagen toevens en geen dronk
Verlangt d' aanschouwende wiens oog doorwaadde
De hemelruimt, die om den bergtop Monk.
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„O blanke blauwt' der hemelen ! hoe beeft
Mijn hart van huivring om uw grootsche afstanden,
Uw wijdten klaar, en uitgeschoven wanden
Waartusschen alle leven leeft.
Vangt oostelijk de zon zijn rijzen aan
Tot waar hij 't zenith opstijgt aan den hemel :
Hoe steile boog ! hoe maatloos wijdt zijn baan
Zich uit in 't vonkend lichtgewemel.
De zon verzinkt en sleept het dagelicht
Met zich ten horizont ; de koepel duistert
In ruimten over mij ; de maanglans sticht
Een nieuw heelal door nacht verluisterd.
Mijn Berg verrijst alleen als wereldkaap ;
Hier is geen aard rondom noch menschenstede.
In dampkring dezer hoogten zinkt geen slaap
Noch loomt op mijn herstelde leden.
De hemel duistert tot mijn menschlijkheid
Die tot hem wederzingt in zielsgezangen :
De geest der liefde zweeft in wijgezangen
En heeft in zang mijn ziel bevrijd ......

Bevrijd... waarvan bevrijd ? Hoe wordt de lucht
Nu eensklaps neevlig, waar de zon tevoren
Mijn zingend hart bescheen ; een verre vlucht
Van kleine wolken wordt geboren ......
En groeit in omvang aan ; ...... tot 66n gevaarte
Voegt zij zich saam ...... een wolk die nederdaalt
Tot boven mijn gebergt ; ...... de hemelklaarte
Verduistert om mij en vervaalt.
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De wolk wordt zwart en zwarter ; vormloos hangt
Haar donkre massa boven mij te dreigen ......
Zij talmt ; ...... ik wacht haar zinken af, en hijge
Van vrees dat zij mij in zich vangt.
Nu daalt zij op mij ...... duister spant de nacht
Voor mijne oogen zonder ster en sprankel
Van hemellicht ; ik richt mij op en wankel
En stort te grond voor de onheilsmacht.
Ontastbre ! ik tast vergeefs uw dreiging aan :
Dit is mijn Berg, waar ik ben heengezonden
Om goddelijker inspraak te -verstaan ;
Hier ben 'k ontvloon aan duistre gronden.
0 nacht, o nacht ! uw wrange scherpte steekt
Mijn oogen met verblinding : diepe donkring
Benevelt mij en alle licht ontleekt
En dooft de inwendge zieleflonkring.
Ik tast in 't zwart en vind aan recht' of slinke
deze bergkruin zal
Geen weg tot wijken
Met mij tot helschen grond verzinken
In levensnood en zondeval.

Waar zijt ge o Ster ? Sinds ik 't gewelf
Van hemels eindloosheid aanschouwde,
Zijt gij verbleekt en liet mij aan mijzelf,
Tot zoo de hemelen vergrauwden.
U roep ik aan, die mij hebt voortgeleid
Op 't rotsig bergpad, toen ik door gesteente
En door struweelen ging ! Uwe sereente
Bestraalde mijne menschlijkheid.
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Geen ster verschijnt. Mijn blindheid ziet geen ster ;
Mijn vingers tasten duister...... dit verblinden
Is doods verblinding ...... licht hoe wijkt gij ver,
en kunt in mij geen wezen vinden.
Dees wrange wolk, die mij in donkring leit
en prangt zich om mij als een zielekerker
is waan alleen ; mijn waan is 't : blinde werker
van 't innerlijke duister
menschlijkheid ......
Nu heb ik u verstaan o wolk, en zal
Met nieuw verstand uw duisterheid vervaren :
Uw gramschap vreest verlichting : het Heelal
Zal blinkend zich opnieuw verklaren !

Alreede dunt de wolk tot minder grijs
En mindere gevaart' ; alreede omprangen
Haar massaas minder hevig ...... halverwijs
Aarzelt een licht om aan to vangen.
De wolk vernevelt, lost in fijn gevlucht
Van dampen op, die zich omhoog verspreiden
En kruizelen tot wolkjes in de lucht ......
Een wolk blijft langer tijd verbeiden ;
Een lichte sluier ...... tot hij schuift van een......
0 Ster, mijn Ster ! nu zijt gij zelf verschenen
In wolk gehuld ...... nu is de wolk verdwenen4
0 ster verblijf met mij alleen :
Want gij zijt Diotima's wonderheid !
Ziel in 't Heelal ; uw goddelijke toover
Heeft mij in u tot uw Geluk gewijd. .....
Mijn menschheid zinkt : nu blijft de godheid over !"
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Diotima's zang in haar Tempel.
Nu is zijn boot in zee gedreven !
Het touw gescheurd aan steenge klip
Heeft haar den winden prijs gegeven ......
De bootsman sliep in 't wieglend schip.
Door golfslag schuimend om de boot,
Door wilden zeewind opgestoven,
Is het gebint uiteen geschoven,
De bootsman sliep : dees slaap is — dood.
Toen is de nacht op zee gezonken,
Geen wimpel wees naar vroegre kust ......
De drang tot weerkeer is gebluscht
En blanker Ster is opgeblonken.
Nu is in hem, des lichts vervuld,
De blinde menschlijkheid gebroken ;
De Godheid heeft hem ingesprctken
En 't eeuwige Geheim onthuld.

VII.
Lied van den Verlichte.
Nu 'k in deez Tempel inga zingt mijn ziel
Het lied des wetens, 't lied van den Geboorne.
Mijn waan ontzonk me en 'k werd tot uitverkoorne
Des diepen lichts dat in mijn wezen viel.
0 wijsheid boven wijsheid ; vlam in Licht,
Ziel en Heelal vereenigd ; straal in zonne
En waterstroom weerkeerend tot zijn Bronne :
De waan van God staat blinkend opgericht.
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Uw Tempel is Gods wereld, zuil aan zuil
Zijn zijne krachten ; deze tempelvloeren
Zijn wateren der Wereldzee ; hier voeren
Geen duisternissen de eeuwge Lichtzon schuil.
't Uitspansel is uw zoldring ; uwe muren
Omvatten al wat is : de Godheid zwenkt
In deze ruimt' den dans der hemeluren ......
Het Denken is hier inzicht eer het denkt.

Diotima :
Nu is de droom verdreve' in wakensstonde ;
De Wolk is afgelicht, en 't Wijdingslied
Draagt uit door ieder land de gouden konde :
Oneindigheid weet wie inwendig ziet.
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XXXIII.

Het vraagstuk van Opper-Silezie.
De vraag, waarrnede wij een maand geleden onze beschouwing over het schadeloosstellingsprobleem besloten — of nl. de Entente den weg zou vinden om Duitschland dermate de duimschroeven aan te leggen, dat 't
praesteert wat het praesteeren kAn — is sindsdien beantwoord in gunstiger zin dan wij durfden hopen. Engeland
en Italie hebben het onzalige Fransche plan eener
onmiddellijke bezetting van het Roer-bekken belet en
bewerkt, dat van deze calamiteit (zoowel voor Duitschland als de geallieerden) een dwangmiddel werd gemaakt,
dat als dreigement goed gewerkt heeft, in zoover als
Duitschland onder protest en smartgekrijt, evenals bij
de aanvaarding van 't verdrag van Versailles, de overeenkomst geteekend heeft, welke de geallieerden 't
hebben voorgelegd. Het is verre van mij, te willen volhouden dat deze overeenkomst een meesterstuk is of
zelfs dat hiermee nu inderdaad bereikt zal worden dat
Duitschland betaalt tot het maximum zijner capaciteit
en ik geloof eigenlijk niet dat iemand ter wereld vol-
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doende wijs kan worden uit het gegoochel met cijfers
en percenten om met stelligheid te kunnen volhouden
dat Duitschland dit wel of niet betalen kan en dat de
Entente er baat bij vinden zal of dat de Duitsche industrie
hierdoor vernield zal worden. Dit alles kan alleen de
toekomst aan het licht brengen, maar het dadelijke
heilzame gevolg van de besliste houding der geallieerden,
is dat er van Duitschen kant een streven merkbaar geworden is om het nu ereis eerlijk te probeeren. Daarvoor
moest natuurlijk de regeering haar plaats ruimen —
niet omdat zij niel eerlijk wilde pogen, maar omdat de
Entente overtuigd was, dat zij dit niet wilde en omdat
zij bij alles wat 't groote publiek reeds op haar te zeggen
had het odium dezer nieuwe „vernedering" niet dragen
dorst — terwip thans onder leiding van den bezadigden
kanselier Wirth een kabinet gevormd is dat voorloopig
het vertrouwen der geallieerden tot op zekere hoogte
geniet en dat zich tegenover de binnenlandsche stroomingen, zij het met moeite, staande kan houden. Naar
omstandigheden is dit de best denkbare toestand en we
zullen nu afwachten, in hoever 't mogelijk is dat op
deze wijze de schuld wordt afgelost zonder dat de debiteur
tot op 't hemd wordt uitgekleed. Onze verwachtingen
zijn niet zoo heel hoog gespannen, maar we zijn al verheugd dat eenerzijds de bezetting van het Roer-bekken
is afgewend en anderzijds Duitschland gedwongen is
om zijn goeden wil te toonen en wij erkennen dat in dezen
zin de jongste conferentie van den Oppersten Raad een
succes is geweest. Dit succes komt dan voor een deel op
de rekening van de Franschen, want indien zij niet zoo
buitengewoon gaarne tot de militaire expeditie naar de
Roer overgegaan waren, zouden de andere geallieerden,
die hiervan in hun hart immers niet willen weten, er
nooit mee gedreigd hebben ; en voor een ander deel
komt 't op het credit van Engeland en Italie, die wel
duidelijk toonden, dat zij met de Franschen zouden
meegaan als Duitschland zich bleef onttrekken, maar die
de dadelijke uitvoering wisten te beletten.
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Ja, zó(5 zien wij het in, maar zoo wordt 't niet in
Frankrijk gevoeld. Daar was men reeds te ver gegaan
in zijn verwachtingen, had de opmarsch naar de Roer
reeds te zeer als zeker beschouwd en toen uit Londen 't
bericht kwam, dat de bondgenooten hun goedkeuring
daaraan onthielden, werd dit beschouwd als een nederlaag voor Briand. De Fransche kamer is nu aan het
beraadslagen over de goedkeuring van de Londensche
overeenkomst en vermoedelijk zal ze deze wel verleenen,
omdat anders alles weer op losse schroeven zou staan
en Frankrijk zich dan van zijn bondgenooten zou hebben
afgezonderd, maar als zij 't doet, dan zal het toch met
een bloedend harte zijn en zonder eenig vertrouwen dat
de ingeslagen weg tot het doel zal leiden. Wij begrijpen
dit volkomen : als wij, die geen belanghebbenden zijn,
reeds twijfelen of het Londensche besluit het geld in de
schatkist der geallieerden zal brengen, dan laat 't zich
hooren, dat de Franschen, die nu al twee jaar lang
pogen iets binnen te krijgen, nog minder vertrouwen
hebben en dat zij daarom naar krassere maatregelen
verlangen. De zaak is echter, dat wij niet en zij wel
gelooven, dat die krassere maatregelen het geld zouden
binnen brengen, ja dat wij die maatregelen voor noodlottig houden, zoowel voor Duitschland als voor Frankrijk zelf en de rest van de wereld eveneens, omdat zij
een bestendiging van den oorlogstoestand zouden zijn,
terwijl de voorspoed van ons werelddeel alleen kan
weerkeeren wanneer het vrede wordt.
't Was intusschen van groot belang, dat de beslissing
in zake de schadeloosstelling door de Franschen zoozeer
als een politieke nederlaag beschouwd werd, dat de
regeering de lichting die opgeroepen was voor de expeditie naar het Roer-gebied niet eens weer naar huffs
zond. Want toen in deze stemming Lloyd George's
gerucht makende lagerhuis-verklaring over het OpperSilezische vraagstuk vernomen werd, moest als met een
slag de immer sluimerende crisis in den boezem der
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Entente acuut worden tot het uiterste, zoo dat 't gevaar
voor haar voortbestaan nimmer zoo ernstig was als
thans. Lloyd George heeft dit natuurlijk vooruit geweten ;
waarom dan heeft hij zoo met opzet de Fransche vrienden geprikkeld ? Waarom een Entente-crisis opzettelijk
te voorschijn geroepen ? Vermoedelijk, omdat zijn regeering — en de Italiaansche zekerlijk eveneens — wel is
waar de Entente willen blijven beschouwen als den
grondslag der Europeesche politiek, maar dan toch
slechts tot aan zekere grens. Dus omdat hij de Franschen
dit heeft willen laten voelen : „zie, we gaan met u mee
bij 't dwingen van Duitschland tot het nakomen der
verdragsverplichtingen, maar evenmin als wij nu onze
toestemming hebben willen geven, dat ge zonder uiterste
noodzaak het Roer-bekken bezet — hetgeen tegen ons
belang is — evenmin gaan we met u samen, als ge de
Polen steunt die Opper-Silezie gewapenderhand willen
annexeeren, hetgeen eveneens tegen ons belang is".
Lloyd George heeft niet deze woorden gebruikt, maar
't is bijna evengoed alsof hij ze gebruikt had, want de
felheid waarmee hij de Polen verweet, het verdrag te
schenden door datgene te nemen, wat hun alleen door
besluit der geallieerden gegeven behoorde te worden,
richtte zich in waarheid onmiddellijk ook tot de Franschen, die de taak hadden de Polen deze schending van
het verdrag te beletten en die hierin tekort geschoten
waren, met 't gevolg, dat de mannen van Korfanty
slechts zwakke Italiaansche krachten tegenover zich
zagen. En al was George's verzekering, dat wat hem
betreft, als de Entente de rust in Opper-Silezie niet
herstellen kon, de Duitschers zelf 't maar moesten doen,
misschien niet zoo kwaad bedoeld als het scheen, toch
was juist dit zoo duidelijk en zoo fel tegen de Fransche
politick gericht, dat de in Parijs eenmaal verafgoodde
overwinnaar in den oorlog, in 't (log der Fransche openbare meening met een slag zonk bijna tot het niveau
van den „Boche". En hoe weloverlegd deze politieke
campagne van den Britschen premier tegenover Frank-
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rijk geweest is, blijkt nit de officieele mededeeling die
hij eenige dagen later aflegde in antwoord op de toornige
vertoogen der Fransche pers. Geen woord werd teruggenomen, al werd de quaestie der ordebewaring door
Duitsche troepen niet uitdrukkelijk weer aangeroerd,
— maar met den grootsten nadruk werd nogeens volgehouden, dat het standpunt van Engeland (en van 't
Italiaansche en Amerikaansche publiek voegt L. G. er
met bedoeling bij) in Frankrijk geen aanstoot behoort
te wekken, omdat dit juist 't standpunt van het verdrag
van Versailles is. Engeland wil het verdrag rechtvaardiglijk uitvoeren, onverschillig of het vOOr of tegen
Duitschland is. Aldus Lloyd George en zooveel woorden, zooveel verwijten aan het adres van Frankrijk.
Waarom ? Omdat Frankrijk eens en vooral moet weten,
dat Engeland zich niet zal laten influenceeren door een
politiek van gewapend optreden in de streken waarover
beslissingen moeten vallen. Groot-Brittanje zelf kan
voor 't oogenblik weinig troepen zenden, maar Frankrijk
met zijn militaire oppermacht op 't Europeesche continent behoeft niet te denken, dat het daarom de zaken
naar zijn hand mag zetten, alsof Engeland er niet meer
was !
Ik geloof, door aldus de redevoering en de verklaring
van den Britschen premier te parafrazeeren, dezen geen
gedachten in de schoenen te schuiven die de zijne niet
waren. En is dit werkelijk de beteekenis, dan zal niemand
het gewicht der tegenwoordige Entente-crisis kunnen
onderschatten. Waarschijnlijk zal ze ook ditmaal wel
bezworen worden. Ze moge ernstiger zijn dan in de dagen
van San Remo of in den tijd dat Frankrijk Wrangel
,erkende daags na een conferentie met den bondgenoot
en tegen diens wil, toch is ze naar alien schijn niet
doodelijk voor de Entente. Daarvoor is het OpperSilezische vraagstuk, hoe gewichtig ook, niet allesbeheerschend genoeg, en daarvoor hebben de Ententelanden elkaar nog veel te zeer noodig.
En toch komen er in de verklaringen van L. G. passages
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voor, die als men ze goed leest en overdenkt tot zeer
vergaande mogelijkheden wijzen. Zoo b.v. deze :
„'s Werelds loop in de komende jaren kan niet vooraf
bepaald worden. De mist om ons heen is dichter dan
gewoonlijk. Veel zal er van afhangen of de geallieerden
aaneengesloten blijven. Afgezien van verdragsverplichtingen, moeten gebeurtenissen die niet voorzien kunnen
worden, de toekomstige groepeering der naties bepalen
en de toekomst der wereld, bijzonderlijk die van Europa,
zal bepaald worden door oude en nieuwe vriendschappen.
Onder deze omstandigheden is het verdrag van Versailles een document van oneindig belang, in 't bijzonder
voor de volken der Entente. Het bindt ons te samen,
terwijl er zoo veel is dat ons van elkaar brengt. Zij die
zijn bepalingen behandelen als voorwerp van een spel
van politieke hartstocht en eigenbelang (if they were
the sport of passion and prejudice) zouden wellicht
spoedig hun heethoofdigheid betreuren".
Ligt in deze woorden niet 'n sombere voorspelling,
dat de bondgenootschappen van heden niet duurzaam
zullen zijn, dat dus om 't nu maar eens duidelijk te
zeggen, Engeland straks genoopt kan worden zijn vriendschap over te brengen van Frankrijk op Duitschland ?
En dan daarnaast een waarschuwing om dan toch maar
vooral aan het verdrag van Versailles vast te houden,
omdat het Frankrijk en Engeland aan elkander houdt
zoolang het eerlijk wordt nagekomen ?
Maar is het dan alleen Opper-Silezie dat de FranschEngelsche vriendschap en gemeenschap van hun belangen zoo deerlijk bedreigt ? Of is dit probleem het
symptoom van een dieper liggend en ernstiger gevaar ?
Inderdaad is het Opper-Silezische vraagstuk in hooge
mate ernstig. De volksstemming is zoo uitgevallen,
dat de geallieerden het rijke delfstoffengebied evengoed
voor het grootste deel aan de Polen als aan de Duitschers
kunnen toedeelen, anders gezegd, zóó, dat bij den strijd
om de beslissing in den boezem van den Oppersten
Raad alle belangen vrij spel hebben. De Fransche
O. E. XXI 6
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politici nu meenen dat Frankrijk's belang met dringende
noodzakelijkheid eischt, dat de Polen het rijke gebied
krijgen, want daardoor wordt ten eerste bereikt dat
de Duitschers het missen en daarmee bij een volgenden
oorlog de bronnen ontberen waaruit zij de middelen
om oorlog te voeren kunnen putten, en ten twee de
wordt Polen hierdoor sterker, wordt de dam bevestigd,
die Rusland en Duitschland van elkander gescheiden.
moet houd en, want deze vrees voor een DuitschRussische vereeniging blijft de grondslag der Fransche
staatkunde. Zij was ook eenmaal die van de Britsche,.
maar is het klaarblijkelijk niet meer, sinds verleden
jaar al niet, toen Engeland de Polen in de steek liet op
't oogenblik dat ze bijna door de boljsewisten onder den
voet geloopen werden. Blijkbaar is men in Londen tot
het besef gekomen, dat zelfs met de mijnen van Opper
Silezie de dam niet sterk genoeg zal zijn om een ernstigen
vloed te keeren en men zoekt nu naar andere middelen
om de gevaren die uit dezen toestand voor West-Europa
kunnen ontspruiten, te keeren. Misschien ...... misschien
zoekt men ze in toenadering tot Duitschland ! Wellicht is Lloyd George inderdaad tot op zekere hoogte
bekeerd tot het standpunt van Winston Churchill, die
de Duitschers gebruiken wil om de gevaren uit OostEuropa te weren.
Liggen soms op dit gebied de „niet te voorzien gebeurtenissen die de groepeering der naties in de toekomst
bepalen ?" Zoo ja, dan is in waarheid het Opper-Silezische
vraagstuk een symptoom van een dreigender gevaar voor
het bestaan van den vriendschapsbond die in den
wereldoorlog de beslissing bracht. Maar wellicht moeten.
wij nog veel dieper zoeken en onder deze politieke en
veiligheids-motieven speuren naar economische, imperialistische stroomingen ? Is de groep-Poincarê in Frank
rijk het werktuig van die imperialistische groot-kapitalisten, die Duitschland zijn rijke industrieele gebied
willen ontrooven, eerst Opper-Silezie, dan het Roerbekken, zoodat het op industrieel en economisch terrein
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machteloos wordt, gelijk het 't reeds in politiek opzicht
is ? Ziet Groot-Brittannie in dit streven een gevaar voor
eigen macht ? Ducht het een Fransche politiek-economische hegemonie op het Europeesche continent, en
richt zich thans Lloyd George tegen dit gevaar, omdat
daarmee de overwinning in den wereldoorlog een nieuw
gevaar in de plaats van het oude gesteld zou hebben ?
Wij weten 't niet en geven bovenstaande vragen als
niets 'neer dan vragen, die ons ingegeven worden door
de sombere ernst waarmee de Engelsche staatsman
dit Opper-Silezische probleem behandelt. Want zoo
spreekt men niet over een plaatselijke moeilijkheid in
een ver verwijderd land, over een politieke aangelegenheid van secundair belang, maar alleen over een probleem
dat de diepste levensbelangen, dat veiligheid, voorspoed van eigen land nauw raakt en waarbij de hoof dbeginselen der internationale politiek in het spel zijn.
Dadelijk na den klap dien Lloyd George zijn Fransche
vrienden toediende heeft hij Briand tot een conferentie
uitgenoodigd, geheel in overeenstemming met zijn
gedragslijn trouwens, want 't is hem immers zeer stellig
niet to doen om een verbreking der Entente, maar wel
om behoud der samenwerking, echter in zijn geest en
niet dien van de Franschen. De diplomatie in Parijs
evenwel heeft het verzoek uiterst koel ontvangen, geantwoord dat men moet wachten tot na de kamerdebatten en thans spreekt men over een nieuwe conferentie van den Oppersten Raad in Parijs, ofschoon de
Fransche pers uitroept, dat het publiek in Frankrijk
eindelijk beu is van conferenties. 'loch zal er wel niet
veel anders opzitten, en — zonder dat we een voorspelling willen wagen — het laat zich aanzien dat men 't
wel weer eens praat, althans over een voorloopige
regeling, terwiji dan de definitieve verdeeling van OpperSilezie wellicht uitgesteld wordt tot een volgende conferentie. De tijd van uiteengaan is voor de Entente
immers nog niet aangebroken, en nu Amerika weer
gaat meedoen, zal dit wellicht zelfs in staat zijn het
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samenblijven te vergemakkelijken. We bereiden ons
derhalve voor op nog een lange periode van telkens
gestoorde eensgezindheid maar toch van openlijk samenblijven terwiejl de problemen die de bondgenooten verdeeld houden onopgelost blijven of door geven en nemen
worden geregeld.
Edoch, een blijvende toestand kan dit niet zijn en
eenmaal moeten uiteengaan zij wier belangen niet meer
dezelfde zijn. Wat dan ? „De mist om ons heen is dikker
dan ooit" zegt L. G. met woorden als van een wijze der
oudheid, maar hoe dicht die mist dan ook zijn moge,
ze zal eenmaal optrekken en de naties van Europa zullen
voor de duidelijke en klare vraag staan, of zij zooals
de Britsche premier nu zegt, hun toekomst zullen laten
bepalen door „oude en nieuwe vriendschappen". Dezelfde
man die dit zegt evenwel is een van de eerste onderteekenaars van 't verdrag van Versailles en aan 't hoofd
van dit verdrag prijken de artikelen waarin de volkenbonds-overeenkomst is belichaamd, van welke het
leidende beginsel juist het tegenovergestelde is : niet
door oude of nieuwe vriendschappen, maar door den
bond van allen moest het lot van Europa worden beheerscht. Wantrouwen aan de mogelijkheid daarvan,
het ligt ook aan de woorden ten grondslag van den man
die een dag later weer erkent, dat de wereld te gronde
zal gaan wanneer deze oorlog niet de laatste is geweest.
Maar waartoe anders leiden „oude en nieuwe vriendschappen" dan tot een nieuwen oorlog ? En als de
Britsche premier zelf zich op een standpunt plaatst
alsof er geen „pacte des nations" gesloten is, hoe kan
hij dan den Franschen verwijten, dat zij hun staatkunde
instellen op de vrees voor een herboren Duitschland,
misschien gecombineerd met Rusland ? Machtsevenwicht met oorlog, of volkenbondspolitiek met vrede ......
een tertium zien wij niet, en hoe sceptisch ieder van
ons ook moge staan tegenover dit hoogst onvolmaakte
instituut in Geneve, waarvan zelfs Amerika, de geestelijke vader, niets meer weten wil, toch is de slotsom
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van elke overpeinzing over problemen van wereldpolitiek, deze, dat zOnder slagen van dit hooge ideaal
geen probleem oplosbaar is en op de eene wijze of de
andere ons wereldeel zich opnieuw wikkelt in het net
van bondgenootschappen en animositeiten, dat verscheurd wordt als de tijd daar is door een nieuwen verdelgingskrijg.

Groningen, 24 Mei 1921.

LEESTAFEL.

J. G. Bos. Religieuse Opvoeding. Groningen. Wolters,
1920. N°. 21 der Paedagogiese Voordrachten onder redactie
van R. Casimir.
Dit boekje heeft mij zeer teleurgesteld. Wel vertelt het ons dat
„uittreksels ui t de theologie en bijbelsche geschiedenis voor kinderen
niet het essentieele van het godsdienstonderwijs is" ; maar het laat
ons in den steek bij de vraag waarin dat essentieele dan wel bestaat,
en welke plaats aan het godsdienstonderwijs in de godsdienstige opvoeding toekomt. In stede daarvan krijgen wij wat godsdienstphilosophische beschouwingen, wier algemeene richting men reeds kent als
men weet dat de Heer van den Bergh van Eysinga de voorrede heeft
geschreven. Toch verbaast het mij dat deze bij het doorlezen van het
handschrift niet bezwaar gemaakt heeft tegen een zoo zinledige phrase
als het : „Vooruit naar de Natuur", waarmede de schr. op p. 30 het
laatste woord in deze meent gezegd te hebben.
De voorrede en eenige slotbeschouwingen van den schr. schijnen
er op te wijzen dat hier de bedoeling voorzit een weg te banen tot
„religieuse opvoeding" in het kader der openbare school of anders
tot de oprichting van bijzondere scholen van bepaalden aard. Het
laatste is een zaak uitsluitend van den schr. en zijn geestverwanten ;
tegen het eerste zou ik ernstig bezwaar maken. En opnieuw heeft deze
brochure voor mij het bewijs geleverd, dat de godsdienstige opvoeding
althans in onzen tijd niet een zaak kan zijn van de school, maar thuis
behoort in het gezin en bij hen, die daartoe door de ouders speciaal
Ph. K.
worden aangewezen.
Dr. G. Kalff. De verklaring der Fransche revolutie.
Haarlem. H. D. Tjeenk Willink en Zoon, 1920.
Het is niet de bedoeling van den schrijver ons een nieuwe „verklaring" van de groote omwenteling te geven, gesteld al dat zij mogelijk ware. Wat hij zich als taak heeft voorgesteld is ons te laten zien

hoe de groote geschiedschrijvers van Thiers en Mignet tot Taine en
zijn criticus Aulard en ten slotte Jaurës zich die verklaring hebben
gedacht. Ook voor den niet-vakman is de vaak goed geslaagde analyse
van den schrijftrant en de beoordeelingswijze van deze auteurs belangwekkend ; immers gelijk in een spiegel zien wij daarin de telkens wisselende geestesgesteldheid der 19e eeuw aan ons voorbijtrekken.
Ph. K.
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K. Kuiper. De Atheensche vrouw. Haarlem. Tjeenk
Willink, 1920.
Deze drie opstellen zijn niet nieuw voor de lezers van 0. E. zij hebben
er in den vorigen jaargang reeds kennis mee gemaakt. Maar velen
van hen zullen zich verheugen over de gelegenheid Kuipers fijne opstellen in keurig verzorgden vorm gebundeld te bezitten.
Ph. K.
Dr. W. P. Hubert van Bleyenburgh. Wetenschappelijke
grondslagen van het Gymnastiekonderwijs. Rotterdam,
Brusse.
Een onderwerp, vermoedelijk wel wat te gespecialiseerd voor de
meeste lezers van 0. E. 1k stip uit het hoofdstuk : psychologische beginselen dus slechts even aan, dat de grensscheiding tusschen moed
en zelfvertrouwen, zooals ze daar wordt getrokken, voor mij nieuw
was. Evenzeer de daaraan vastgeknoopte theorie, dat moed niet en
zelfvertrouwen wel „leerbaar" is maar alleen „specifiek", zoodat men
dus niet het zelfvertrouwen in 't algemeen kan oefenen maar slechts
het zelfvertrouwen ten opzichte van de speciaal beoefende vaardigheid.
Op dien grond worden o. a. toesteloefeningen bestreden. De theorie
schijnt mij wel wat sterk geponeerd, maar zij bevat ongetwijfeld een
Ph. K.
kern van waarheid en verdient de aandacht.
Dr. Jos. Schrijnen. De Isoglossen van Ramisch in Nederland. Bussum. Paul Brand, 1920.
Wie een denkbeeld wil krijgen van de uiterste nauwkeurigheid waarmede in onze dagen de studie der dialekten wordt beoefend, vindt
daartoe ruime stof in deze brochure die het materiaal van een uitgebreide enquete omtrent dialect-eigenaardigheden op een dertiental
kaarten van Limburg grafisch voorgesteld, zeer overzichtig voor
Ph. K.
oogen voert.

Is. Querido. De Oude Waereld. Het land van Zarathustra.
Romantisch epos uit oud-Perzie, benevens het boek der toelichtingen. Zonsopgang. Amsterdam, Scheltens en Giltay.
Het is nauwelijks noodig het tweede gedeelte van Q's. „Oude
Waereld" aan te kondigen, nadat wij van het eerste gedeelte het onze
gezegd hebben. De schr. heeft zijn werk bij het publiek ingang verschaft
door de ongeloofelijke pracht zijner verbeelding. Ook dit derde gedeelte
is een werk van verbeeldingspracht, waarin volken, menschen, tijden
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en landen den lezer in hun exotischen rijkdom voorbijgaan. Voor den
oud-Aziatischen gloed der zielsgeheimenissen vindt Q. telkenmale
het treffende woord. De monumentale uitgave van het werk is een
B. DE H.
passend hulsel om den monumentalen inhoud.
Dr. K. F. Proost. Friedrich Nietzsche, zijn leven en zijn
werk. J. Ploegsma. Zeist.
Den Nietzsche-studie verdient onze oprechte bewondering. Dr.
Proost heeft zijn taak om een beschrijving te geven van Nietzsche's
werk en persoonlijkheid breed opgevat en een boek geschreven, dat
niet maar als „proeve" doch als een volledig onderzoek te beschouwen
is. Hij teekent den grooten denker voluit en dringt in de kern van N's.
wezen door. Een onderzoek, zooals hier ondernomen, is een rechtvaardiging, waarbij het diepe voornemen des schrijvers is om aan den mensch
wien het onderzoek geldt, recht te doen. Liefde voor N. is de drijfveer
tot dit geschrift. Om deze liefde te hebben is het noodig N's. werk niet
haastig door te lezen, waarbij menige uitspraak wrevel wekt, maar
of te luisteren wat op den bodem eener ziel leeft en gist, en aldus, den
denker aanhoorende, den dieperen toon te verstaan die in zijn zoo vaak
verbijsterende en verwoestende woorden klinkt. Nietszche wordt be
grepen, wanneer in zijn uitspraken den ondertoon des geestes wordt
verstaan. Aldus hoorende, verdwijnt het aforistisch moedwillige van
zijn uitingstrant en komt een groot mensch te zien wiens ernstige stem
tegen dekadentie en geestelijk verval waarschuwt, en wiens hartstochtelijkheid gelijk is aan die der profeten.
Dr. P. heeft doorgepeild tot de eenheid in N's. wezen en ook in de
beschrijving der ontwikkeling en verandering in N's. denkbeelden
de eenheid van N's. wezen op den voorgrond gebracht, steeds met
fijne markeering der overgangen. Een omvangrijke en grondige kennis
van alle werken des den}ers is hier aanwezig, en een bekwaam talent
van kombineeren en onderscheiden. Hoe heilzaam het verkeer met N.
is voor onze, tot zachtzinnigheid of tot geweld neigende zielen, en tot
zuivering van vooroordeelen, blijkt bij de lezing van een zoo grondig
werk, waarin over de aforismen heen, de totale gestalte van den denker
ons voor den geest verrijst. N. is niet een waarheid, maar een verheven
remedie en als zoodanige heeft Dr. Proost hem geteekend.
B. DE H.
J. A. Mr Mouw. (Adwaita). Brahman, II. Amsterdam. W. Versiuys.

Wat ik bij het uitkomen van den eersten bundel gezegd heb geldt
ook van dezen tweede. Zij zijn een geheel, zelfs loopt de pagineering
door. Mr Mouws dichterlijke wezen is meteoor-achtig onverwacht,
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stralend in een zelf geschapen licht, niet aangepast aan het dichterlijk
milieu des tijds, barok, wild, verheven zonder eenvoud en vertoevend
bijna gestadig in de wereld van Betelgeuze en Aldebaran. Der Mouws
verbeelding is metafysisch en geniet van een kosmische dooreenwarring
van het minimale en het maximale, waarbij het eerste vergroot gezien
wordt niet zonder monsterlijkheid. Er is zeer veel virtuositeit in dezen
bundel, een virtuositeit die bij overweldigende zeggingskracht toch
niet hetzelfde is als dichterlijke inspiratie. Zijn ooit meer zulke verzen
gedicht ? Er is zekere verwantschap met het dichterlijk temperament
van Baudelaire ook het cerebralisme doet Baudelaristisch aan maar
toch blijft het werk van Der Mouw op zichzelf staan. Het zal meer verwondering wekken dan sympathie, enkele gedeelten uitgezonderd
(zooals het fijngevoelig en zeer eenvoudig gedicht bl. 427-430). Het
is te „einmalig" om vergeten te worden, maar in de litteratuur zal het
geen plaats veroveren. Weinigen zullen dezen dichtbundel open slaan,
maar wie het doen, ontvangen den indruk van een mensch met genialen
aanleg, doch die tot uiting voor het geniale in hem den waren vorm
niet heeft gevonden.
Zalige lichtgigant
Leidt hij, met wereldbrand
Omgordeld, triomfant
Zijn cohinoren
En de evenwijdigheid
Van stat'ge cirkels snijdt
De vlugge vroolijkheid
Van meteoren.
B.

DE

H.

Honderd teekeningen van oude meesters in het prentenkabinet der Rijksuniversiteit te Leiden. Uitgezocht en beschreven door J. J. de Gelder. W. L. & J. Brusse's Uitg.
Mij. Rotterdam.
Er is in het beschouwen van teekeningen der oude schilders een
verkeer met den kunstenaar op kleiner afstand dan in het bezien der
schilderwerken. In de teekening is de kunstenaar in n6glige, natuurlijk, voor zichzelf aan het werk, en gehoor gevend aan zijn eerste inspraak,
terwijl hij in het schilderij vaak poseert, voor anderen werkt, en een
overwogen kompositie opbouwt.
Wie van dit argelooze houdt, houdt van het bezien van teekeningen
en is den conservator der prentenverzameling voor zijn uitgave dankbaar, ook al is er slechts een Rembrandt bij. Zie het zelfportret van
Willem v. Mieris (N°. 55) hoeveel aantrekkelijker dan de schilderstukken
van de Mieris-familie, of de Houtbaan van Saftleven (82) hoeveel
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krachtiger en overtuigder dan zijn blauw-romantische berglandschapschilderkunst. Een Maerten van Heemskerck (60) heeft in de teekening
zijn gebreken in zooveel minderen graad dan in zijn schilderwerken,
dat alleen reeds deze opmerking ons voor den teekenaar wint. Bij deze
honderd afbeeldingen is er een groot aantal van echte schoonheid.
De bundel is een aanwinst voor de beminnaars der oude kunst.
B. DE H.
Dr. H. W. Ph. E. van den Bergh van Eysinga. Eros, een
boek van liefde en sexe. A. W. Sijthoff's Uitg. Mij. Leiden.
Wanneer men uit dit boek de rhetoriek wegdenkt en de uitwijdingen
van alleen maar „litterair" karakter daarbij, dan denkt men heel wat
weg, maar dan blijft er toch iets goeds over. v. d. B. v. E. kon uitnemend doceeren, en dat bespeurt men in dit boek ; maar het is jammer
dat hij zijn boeken niet schreef, zooals het geboorteproces van een
boek zich behoort toe te dragen, maar improviseerde. Wie dit boek
leest kan daaruit op de hoogte komen van den stand van het erotisch
vraagstuk. De resultaten der Freudsche school en van velerlei kultuurhistorisch onderzoek der laatste tijden zijn hier tot een gezamenlijk
beeld vereenigd ; de schr. heeft het materiaal, dat hij uit vele werken
saamvatte helder voor oogen. Hier blijkt zijn talent van doceeren. De
litteratuurkennis is omvangrijk. Maar — de rhetorische voordracht
maakt bladzijde aan bladzijde ongenietelijk, niet het minst waar de
schr. ironisch is op de manier van Multatuti ; daar ontbreekt alle voornaamheid, die de ironie vergeeflijk maakt. De rhetoriek beheerscht ook
het begripsgehalte, inzonderheid de tegenstelling tusschen kapitalisme
en kommunisme en niet het minst de schildering van den „bourgeois",
een fantasiewezen van zoo verwerpelijken aard, dat men zich kompromitteert door hem te bestrijden. Deze bourgeois past in een verouderde
romantiek der volstrekte tegenstelling tusschen goede en slechte menschen. Bovendien is in dit boek een herhaalde onzekerheid over de
verhouding van historisch-materialistische en idealistische kultuuropvatting. Dat de idealiteit van den wortel ook in alle ontvouwing aanwezig is wordt door den schr. erkend en uitgesproken ; dat bij deze
erkenning het geheele oekonomische wezen niet meer kan zijn dan
„omstandigheid" middel in het proces der Idee en dus het geestelijke
een onvoorwaardelijke prioriteit bezit, wordt erkend en voorbijgezien
tegelijk. Vandaar dat v. d. B.'s beschouwingen op de eene bladzijde
materialistisch, op de andere idealistisch schijnen. De Hegelsche wijsbegeerte kan naar twee zijden uitvallen, naarmate de diepte van het
Idee-begrip beseft wordt of niet beseft. Bij v. d. B. v. E. valt zij te vaak
naar de naturalistische zijde uit. Hetgeen niet wegneemt dat hier
bladzijden voorkomen van onverminderd idealistisch gehalte en die
B. DE H.
zijn de beste van dit boek.
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E. Gewin. In den Reveilkring. Baarn. Hollandiadrukkerij.
In de duffe atmosfeer in Holland bracht het Reveil beweging. Het
werd van belang voor het godsdienstig leven en ook, in Da Costa, voor
het letterkundige leven der Nederlanders. Maar hoe klein van gehalte
is deze beweging tevens ! Even scholastiek-dogmatisch als de Hollandsche
theologie der zeventiende eeuw staat tegenover de diepe humaniteit
van een Pascal, evenzoo provinciaal en lokaal doet het Hollandsche
Revell aan, vergeleken bij het Duitsch-romantisch idealisme, de dertiende eeuwsche mystiek of bij v. de Sufistische religieuze letterkunde.
De vraagstukken, waarmee de reveil-gemoederen zich bezighouden,
missen wijsgeerige breedheid naar inhoud en behandeling.
De schr. van het hierboven genoemd geschrift laat sterk het licht
vallen op de kleine zijde der reveil-geloovigen, een eigenschap in
het Nederlandsche kerkleven al te bekend. De beweging is grootendeels een standsfenomeen en bepaalt zich voor een niet onbelangrijk deel tot de ontbijtkamer (Baron Twent is er in 1830 na veel
strijd toe gekomen om in zijn huis voor te gaan in gebed, tot nu toe
las hij alleen in „Gods woord". Baron C. van Zuylen van Nyevelt begon
er in 1825 mee). Er is ook een vrome vrouw de Bruyn en een lakei van
den prins, niet zonder invloed in deze branche der wereldhistorie. Al
deze menschen nu mogen wat mij betreft er best zijn, ook een dorpsprofeet als Capadose (die zich op bl. 170 verheugt dat Ds. Secretan
zijn wereldsche bakkebaarden afscheert). Doch men moet schrijven
slechts over hetgeen belangrijk is. Zeker heeft het Revell ook zijn belangrijken kant, waarvan hier ook wel het een en ander blijkt wat niet de
groote zijde der dingen is moet vergeten worden. Het boekje van den
Heer Gewin is mij te zeer onbedoeld amusant. Het wekt op sommige
bladzijden het vermoeden eener bedekte bespotting van het heele
B. DE H.
groepje heeren en dames en van den lakei.
Zonnegoud, gedichten van Joannes Reddingius. Amsterdam. J. M. Meulenhoff.
Als voorbeeld het gedicht „Glanskristal" :
'k Droomde, ik leefde in glanskristal,
Klare drop in waterval,
en mijn wezen was licht-waar,
ijl als zon en waterklaar.
In verheerlijkt lichtbestaan
zag ik toen het leven aan,
en ik riep tot ieder, kom,
in dit stralend heiligdom.
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En toen stortte ik fonklend weer
in het bruisend water neer,
en mijn stem zong klinkend mee
met den stroom, die verder glee.

Dit luchtige versje, met lets spiritueels en innigs behoort tot het
beste wat Reddingius maakt. Natuurimpressies, die niet vooral een
zinnelijke resonneering nalaten, maar eer tot het beschouwende neigen.
Zonder sterke verbeelding of groote zeggings-kracht ; zonder zwaarte van woord of zwelling van rythme. Maar fijnheid en bekoring niet
ontberende. Natuurlijk van begin tot eind.
B. DE H.
Nederlandsche Lyriek vanaf de dertiende eeuw tot 1880,
verzameld door Th. E. C. Keuchenius, toegelicht door Dr.
D. C. Tinbergen. I. De Middeleeuwen. Leiden. A. W.
Sijthoffs Uitg. Mij.
De hier saamgebrachte Middelnederlandsche liederen zijn grootendeels ontleend aan oude liederboeken en aan onderscheidene handschriften, bewaard te Weenen, Berlijn, Weimar en elders. Er zijn er
ook aan de mondelinge traditie te danken, zoo wereldlijke als geestelijke.
Daarenboven zijn er gedichten opgenomen van bekende dichters en
dichteressen als Hadewijck, Maerlant, Zuster Bertken, Brugman, Anna
Bijns e. a. Het boek is versierd met illustraties naar Vlaamsche schilderwerken, het Breviarium Grimani enz. Het vormt een aangenaam
geheel en geeft den lezer een ruim veld van kennismaking met den
Middeleeuwsch-lyrischen geest. De verzamelaars hebben vermoedelijk
niet bedoeld aan de schoonheid alleen hun aandacht te geven, en zij
hebben m. aan het geestelijk lied wel een zeer groote plaats ingeruimd. Althans in dezen bundel is veel opgenomen dat weinig tot den
modernen lezer spreekt ; terwijl toch menig M. E.sch lied wel zijn bekoring behoudt. In 1850 gaf Alberdingk Thijm zijn bloemlezing van
M. E. dichters, waarin verscheidene fraaie in deze nieuwe verzameling ontbreken („van den Mollenfeesten", „Hansken Barremont" e. a.).
Voor begrip van het religieus volksgevoel in het Bourgondisch tijdB. DE H.
perk, geeft deze bundel overvloedige stof.
Martin Albers. Aanvaarding. N. V. Uitg. Mij. van Loghum Slaterus en Visser. Arnhem.
Deze dichtbundel is een belofte nog meer dan dat ze een vervulling
is. Een jong dichter doet zich hooren en in zijn stem is een eigen geluid
verneembaar. Zijn dichterlijk temperament heeft een neiging tot het
beschouwelijke zonder daarbij den dichterlijken toonaard te verliezen.
De beschouwelijkbeid ligt in een dieper aanvoelen van de dingen dan
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als uiterlijke verschijningen, in een onopzettelijk symbolisme een overgaan van het geziene in het onzienlijke. Daarbij heeft MartinAlbers een
vloeiende diktie, die hem niet verleidt tot het schabloneachtige ook
vermag hij voor onze oogen evenals voor ons dichterlijk gehoor een
geheel te scheppen van zijn vers, krachtens een natuurlijken organischen
groei van het gedicht. Direktheid van het dichterlijke woord is de schoone
gaaf van dezen jongen man en religieus zonder dogmatische verstandelijkheid, zooals aan vroegere godsdienstige dichters eigen was, is zijn
gestemdheid. Vergis ik mij niet, dan ontluikt hier een talent dat zijn
weg zal vinden in onze letterkunde.
Aan avondhemel komt opengezonken
Oneindigheid.
Blanke verteedering droomt op de landen,
Stil en wijd.
Zacht rozenrood, als van amandelbloesem
Doorbloost de lucht.
Al wat in menschen laag en duister is
Glijdt henen in een zucht.
En elke zwoeger en elke schooier
Wordt koningszoon.
En van zijn wezen straalt in stomme glorie
Het wereldschoon.

B.

DE

H.

Mr. A. S. de B16court. Beklemrecht en Stadsmeierrecht.
Groningen—Den Haag. J. B. Wolters.
Een jurist die zich aan het privaatrecht wijdt, behoort belang te stellen
in het beklemrecht, en als hij in Groningen woont, stelt hij dubbel
belang in dit specifiek Groningsch rechts-fenomeen. Niet door wettelijke bepalingen gebonden, heeft het zich vrijelijk kunnen handhaven
en ontwikkelen en is nog immer levend richt, een eigen en afzonderlijke
vorm van zakelijke zekerheid. Het was voor den Groninger die in Leiden
oud-vaderlandsch recht doceert een aangewezen taak dit levend restant
van voor-ouderlijke rechtsschepping uitvoerig en systematisch, volgens de eischen der moderne rechts-historische techniek te bewerken.
Dat hij geslaagd is, het is 't eenstemmig oordeel der op dit gebied deskundigen.
J. C. v. 0.
Aquarius. Politieke Opstellen. Den Haag. Oort en van
Straten.
In kloek formaat, ruimen druk, op kostbaar papier, zijn hier een
aantal opstellen over buitenlandsche politiek uitgegeven, meerendeels
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herdrukken, te zamen vormend een boek van bijna driehonderd pagina's.
Dekt de schitterende vlag een gelijkwaardige lading ? Ik kan het niet
vinden en als de schrijver mij — in zijn voorbericht — vraagt om na
lezing van het boek, de „middelmoot" nogeens over te lezen, dan vind
ik hem . . . . nu ja, wel wat al te veeleischend. Want aan eenmaal
lezen heeft men hier waarlijk genoeg : zoo rijk aan nieuwe gedachten
zijn deze opstellen niet, dal zij niet terstond op hun juiste waarde ges-hat
zouden kunnen worden. Ik vrees zelfs dat menigeen die het boek opneemt niet aan eenmaal lezen toe komt, maar door de voorrede afgeschrikt wordt. Mijn animo althans — ik beken het met schaamte — werd
er niet grooter op toen ik daar las : dat de „toestand, welke door het
uittreden (lees : intreden) van den wereldoorlog zijn onhoudbaarheid
bewees, ontstaan is door de dagelijksche wisselwerking van de krachten
van het chauvinisme. en van het groot-kapitaal". Ik geloof dat anderen
dit zelfde reeds vroeger zeiden.
Gelukkig is de inhoud van het boek toch beter dan dit met zetfouten
en germanismen doorspekte voorbericht doet vreezen.
J. C. v. 0.
Sidney Osborne. The Upper Silesion Quaestion and Germany's Coal Problem. London. George Allen and Union Ltd.
Dit boek is geschreven toen de wereld nog zuchtte onder de kolenschaarschte. Deze schijnt nu plots totaal opgeheven te zijn — de hemel
weet waard6Or ! — en er wordt over een teveel inplaats van een te
kort aan brandstof geklaagd. Niettemin blijft het voor Duitschland
van enorm gewicht of het 't steenkoolgebied van Opper-Silezie verliezen zal of niet. Weldra zal het beslist worden. Het boek van den
schrijver is dus nog actueel en omdat het degelijk is en eerlijk en de
zaken beziet van een hoog boven-nationaal standpunt, is het van
groote waarde, ook al mocht de uitspraak op p. 221 : dat Leven en
dood voor Duitschland afhangen van 't behoud van Opper-Silezie,
J. C. v. 0.
'n beetje overdreven zijn.
J. van Oudshoorn. Zondag. Een poging tot conflict.
W. L. en J. Brusse's Uitgevers Maatij., 1919.
Op hetzelfde thema dat de vroeger van Van Oudshoorn verschenen
romans „Willem Mertens' Levensspiegel" en „Louteringen" beheerschte,
is ook dit drama gebouwd. Het is het thema van den zich gelsoleerd-ik
voelenden mensch, die het leven-onderhoudend contact met de menschheid mist en aldus, levens-onmachtig, in zijn nachtzwarte ledige eenzaamheid moet ten gronde gaan. Tegenover Willem Mertens en Eduard
Verkoren, deze Ievens-onmachtigen (als symbool gezien : levensontkenningen) is echter geen enkele tegen-kracht aanwezig. Anders
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in het drama „Zondag", waar, tegenover de levens-ontkennende figuur
van den man, als tegenkracht gegeven is de vrouw, het leven. Aan deze
vrouw, dus aan het leven, tracht deze man zich vast te klampen, wetend
den doem die zich aan hem voltrekken zal wanneer zij hem loslaat : het
voor eeuwig terugzinken in het Niet, dat zijn wezen is. Maar zijn hoop
op het leven kan het niet winnen van zijn levens-onmacht, uit zijn
krachtlooze handen laat hij het rijkste glippen, waarna hij het noodlot
zich aan hem doet voltrekken.
„Een poging tot conflict" is van dit drama de ondertitel. Een poging
van den man en de vrouw om dat wat hen bindt en scheidt tot op zijn
diepsten kern na te speuren ; dieper gezien is het een poging tot een
strijd-om-verzoening tusschen deze twee tegengestelde machten : het
leven en de levens-ontkenning. Heel dit drama, waarin de man niet
dan de vaagste menschelijke gestalte erlangt, alleen symbool is, terwijl tegenover hem de figuur der vrouw tot symbool wordt, is niet anders
dan een spel-van-strijd tusschen deze twee vijandelijke machten, waarin
tenslotte de levens-ontkenning zegeviert : de van het leven afgesneden
eenling-mensch jammerlijk Ondergaat.
Echter, voor dezen eenling-mensch was een mogelijkheid, een kans
op redding aanwezig ; wanneer deze hem ten slotte toch nog ontglipt
behouden wij niettemin het gevoel, dat het wellicht toch anders had
kunnen zijn. Voor Willem Mertens en voor Eduard Verkoren bestond
deze mogelijkheid niet, zij waren reeds bij voorbaat gedoemd. En dit
is een zeer beteekenisvol verschil : dit beduidt een schrede naar het
leven toe. Zijn „Willem Mertens' Levensspiegel" en „Louteringen"
nog zonder meer levens-ontkenningen, „Zondag" zou ik wenschen te
kenschetsen als de nog weerstrevende, maar diep in hunkerende aarzeling
tegenover het leven.
(Het komt mij voor dat de schrede, die van hier tot aan het leven
voert, door Van Oudshoorn reeds eenmaal is gedaan. Ik herinner mij
proza van hem („Verzoening" gepubliceerd in Groot Nederland) waarin
de mannelijke hoofdfiguur (Willem Mertens — Eduard Verkoren — de
man uit „Zondag") wankelend op den drempel tusschen zijn en nietzijn, zich naar het leven toewendt, waarin dus het leven zijn eindelijken zege behaalt.)
Voor dit drama van geestelijk gebeuren heeft de schrijver den allersobersten, den allervoortreffelijksten vorm gevonden. leder woord is
het volmaakt-juiste, het kervend-rake, het geeft geen woord te veel,
maar ook geen woord te weinig. (Hinderlijk is het in deze bijna volmaakte
gaafheid van vorm herhaaldelijk te stuiten op een gruwelijk germanisme
als „overhooren".) En het geeft in deze prachtige soberheid adembeklemmend-hevig de suggestie van dit schrikkelijke innerlijke gebeuren : dezen kamp tusschen Leven en Dood.
Moge eenmaal, spoedig, het buitengewone talent van J. van Oudshoorn tot de voile levens-erkenning geraken.
MARIE SCHMITZ.
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Marcellus Emants. Mensen. Amsterdam. Van Holkema
en Warendorf. z. j.

Deze bundel schetsen en novellen — naar mij voorkomt, noch een
der sterkste, noch een der schoonste voortbrengselen van Emants'
talent — is minder, zooals de titel „Mensen" toch wil aanduiden, een
objectieve uitbeelding van verschillende mensch-figuren, dan een uiting
van des schrijvers (subjectieve) pessimistische levensaanschouwing.
Sprekend de woorden die dit pessimisme vertolken, worden zij slechts
ver-beeldingen van dit pessimisme, zonder een eigen zelfstandig Leven
to erlangen. Er ligt een vale kleur over dit werk, waarin geen opstandigheid en geen bitterheid meer vlammen.
Een uitzondering op dit alles vormt het eerste verhaal „Ludovicus
van Omswinkel's breeeje opvattingen". De diep-weemoedige deernis,
glorend onder den ironischen toon, schiep dezen Ludovicus tot een
mensch en men voelt in dit verhaal niet, als in de andere, Emants'
vaal en uitzichtloos pessimisme, daar men den maatschappelijken en
lichamelijken ondergang van Ludovicus beseft als het noodwendig verloop van dit redeloos-grandioos opgezette Leven.
Alleen aze schets herinnerde mij eraan dat ik werk voor mij had
van hem, die eenmaal de onvergetelijke figuur van „Tonia" schiep.
MARIE SCHMITZ.

Voorts zijn door de redactie ter aankondiging ontvangen de navolgende boekwerken :
Godsdienstige Vraagstukken. Lezingeri over : 1. de sevens- en
wereldbeschouwing der Gereformeerden ; 2. rechtsch modernen ; 3.
het standpunt der confessioneelen ; 4. de moderne richting ; 5. de
exq. ngelische richting ; 6. de ethische richting ; 7. het christendom
der toekomst ; onderscheidenlijk door : 1. Ds. J. B. Netelenbos, 2.
Prof. Dr. K. H. Roessingh ; 3. Ds. G. H. Wagenaar ; 4. Dr. A. MankesZernike ; 5. Dr. D. Klein-Wassink ; 6. Ds. S. H. J. James ; 7. Dr. A.
H. de Hartog. Mij. voor goede en goedk. lectuur. Amsterdam. 1920.
P. Glas. Heinrich Lhotzky. N. V. Uitg. Mij. v/h. P. M. Wink.
Zalt-Bommel, 1920.
J. E. B. Blase. Joh. Colerus en de grooten twisten in de Ned. Luth.
Kerk zijner dagen. Ten Brink en de Vries. Amsterdam, 1920.
H. Lhotzky. Als men oud wordt. Bredêe's boekh. en uitg. Mij.
Rotterdam.
Edw. B. Koster. Mythologisch woordenboek. Inl. van Dr. P.
Koning. Mij. voor goede en goedkoope lectuur. Amsterdam.
J. A. F. Orbaan. Rome onder Clemens VIII (Aldobrandini) 1592—
1605. 's Gravenhage. Martinus Nijhoff, 1920.
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II. (Slot).
Toen in Gerard die onstuimig omhooggeslagen ontroering, die roes van diep-verteederd medelijden en drang
tot offering-in-liefde zachtkens aan zich leggen ging was
't of zijn innerlijk zich uit vreemde sluiers loswond en
zooals, wanneer in den morgen zon en wind de nevels
wegvagen, het scherp-geteekende ochtendlandschap eensklaps zichtbaar wordt, zoo kwam in een plotselinge helderheid zijn ziel hem bloot. Zijn denken, als een vastgehouden en plots vrijgelaten veer, sprong trillend los en weer
begon hij, als voor dat laatste beslissende gesprek, dit
eerie dat hem vervulde, broedend te bemijmeren.
De sterke zekerheid die hem gedragen had bij het
nemen van zijn besluit, het vaste besef van de onvermijdelijkheid van juist deze keuze, waardoor hij het
offer dat hij bracht in dat oogenblik nauwelijks als een
offer had gevoeld, waren wankel in hem geworden. Nu
de vlam van zijn spontaan élan gedoofd was begon hij
het gebeurde te zien in een kille nuchterheid.
Het kwam hem soms bijna onbegrijpelijk voor dat hij
.zich in een oogenblik van gevoelsverteedering, toen
0. E. XX 17
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dus zijn denken troebel was, had laten lokken tot wat
hij toch zoo stellig niet wilde. Had niet daarvOOr, ondanks
alle moeiten en bedenkingen, het besluit in hem vast
gestaan om te gaan, hoe dan ook ? En nu toch dit......
Maar dan zag hij weer de stille figuur zijner moeder in
die sfeer van verlatenheid. Had hij anders gekund ?
Was hij niet aan handers en voeten gebonden toen 't
heette dat hij een vrij besluit nam ?
Hij zegde zich dat de zaak nu haar onveranderlijk
beloop genomen had en dat het dus geen zin had den
innerlijken tweestrijd daarover opnieuw te beginnen. Hij
trachtte iedere mijmering daaraan met kracht te banners,.
maar telkens opnieuw, in de stille avonden, wanneer hij
tegenover zijn moeder zat en werkte of las, in de large
dagen op de fabriek, wanneer hij gebogen stond over zijn
teekentafel, vanwaar ongemerkt zijn oogen wegtrokken
naar de grauwe fabrieks-binnenplaats, of in den schemerigen voor-avond, als hij tusschen de vervalende akkers
gaande alweer een dag zag sterven, kwam onmerkbaar
aangeslopen, zondat dat hij wist van waar, doch onafwijsbaar, die eene stil-hardnekkige gedachte terug. Zij
drong zich in zijn wezen en nam bezit van hem.
De moeder sloeg hem al deze dagen met verscherpte
oplettendheid gade. Zij besefte genoegzaam dat hij op
zijn zoo spontaan, in de offeringsdrang van zijn liefde,
genomen besluit, weer rustig geworden, innerlijk nog wel
eens zou terugkomen al zou hij jegens haar wel nimmermeer met een woord daarvan reppen. Maar zij stelde een
onbegrensd vertrouwen in zijn vitaliteit, in zijn dadige
energie, die hem niet alleen dit gebeurde spoedig zouden
doen vergeten, maar ook, en vooral, hem het leven een
nieuwe mogelijkheid zouden weten te doen afpersen.
Zij vermeed het in dezen eersten tijd, waarin zij op
zijn bewegelijk gezicht vaak zijn innerlijk bewogen-zijn
las, hem dikwijls aan te spreken. Onwillekeurig hield zijhaar persoon zooveel mogelijk buiten den kring van zijn
gedachten. Zij meende dat dit was wijl zij hem niet storen
wilde — met zichzelf moest hij tot klaarheid komen
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maar er was een wage schroom in haar, voortspruitend
uit een haarzelf nog niet bewust gevoel van schuld, die
haar weerhield hem te naderen.
Wanneer zij, zooals immer, tegenover hem zat in de
rustige avondkamer met den blanken lampschijn over
de tafel tusschen hen beiden in en, met trage vingers
breiend, luisterde haar de stilte, dan vroeg zij zich of
wat het was dat de stilte zoo leeg deed zijn. Was niet
altoos, al spraken zij maar een enkel woord heel den
avond lang, de stilte vervuld geweest van iets zoets en
onuitsprekelijks ? Waar was het gebleven en wat had
het heen doen gaan ?
Maar dan zegde zij, zichzelf geruststellend, dat dit
niet anders was dan een stemming die voorbijging, de
noodzakelijke terugslag van wat gebeurd was. Een maand
verder zouden zij beiden dit vergeten zijn en dan werd
alley weer zooals 't immer was geweest.
Gerard, wanneer hij zich een enkele maal losrukte uit
de omknelling der broedende gedachten die hem niet met
rust lieten, viel het op dat zijn moeder stiller was, gedrukter dan vroeger. Ook scheen zij haar oude pittigheid
en bijna-jonge veerkracht nog niet te hebben weergekregen. Dan doorsnerpte hem plots-vlijmend het zelfverwijt, dat het zijn broedend teruggetrokken-zijn was,
dat haar drukte, daar zij hierdoor zijn besluit pijnigend
voelde als een offer aan haar. Dan vlamde weer als toen
hij zoo aarzelloos dit besluit genomen had, de willige
overgave in hem op, doorgloeide hem het zachte medelijden met haar eenzaamheid en hij stak soms, in een opwelling, over de tafel haar zijn hand toe en glimlachte
haar tegen met warme oogen. Of hij begon plotseling
haar jets te vertellen dat op de fabriek gebeurd was of
repte met een enkel woord over zijn werk. Dan ontlook
in de moeder even de zachte vreugde om dit te lang gemiste, maar sterker dan deze korte blijdschap was toch
het wrange besef dat zij eigenlijk slechts een aalmoes
ontving.
Op een middag, na een langdurig doch over veleriei
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niet zeer belangrijke zaken handelend gesprek met den
oudsten Directeur, in zijn werkkamer teruggekeerd,
trof Gerard de bleeke levenlooze schijn die het grijze daglicht legde over de kale kamer. Langzaam, mat-weerzinnig, deed hij een paar schreden, overzag vluchtig zijn
werktafel, de teekeningen en beschreven vellen papier,
schoof alles terzij als een hoop nuttelooze dingen. En
terwij1 hij roerloos wegstaarde, zonder iets meer te zien,
overkroop hem als een spuwende walging het al-vervullende gevoel van de onbelangrijkheid van dit alles,
de onbelangrijkheid van deze in werken gesleten dagen,
de onbelangrijkheid van dit werk dat streefde, ja, naar
wat eigenlijk ?
0, dit was de weerzin die al deze dagen, in hem sluipend als een langzaam gif, stelselmatig zijn lust en zijn
moed had ondergraven, zonder dat hij het bemerkt had
en die hij zich nu plotseling, als in den valen dag
veraanschouwelijkt, bewust werd ; de weerzin tegen het
oude, kleine, benepene, dat hij nu oud en klein en benepen
was gaan zien nu hij, een moment, den blik geslagen had
in zooveel wijder, grooter mogelijkheid.
Hij zette zich aan zijn werktafel, gebogen, zwaar steunend op den houten rand, als een die zich zet voor ingespannen arbeid. Hij zegde zich dat hij nu deze zaak wilde
uitdenken tot op den kern, met zichzelf in 't reine komen,
voorgoed. Deze innerlijke onvree, deze durende tweespalt
werken onverdragelijk. En waartoe ook nog ? Hijzelf
had den begeerden weg zich afgesloten ; de consekwenties
daarvan dienden aanvaard. Nabetrachtingen waren nutteloos en zinloos. En in al pijnigender zelfverwijt zegde hij
zich : lamlendig was zijn houding geweest van het begin
af. Eerst zijn vaste wil om deze kans te grijpen, toen,
tegenover zijn moeder's verzet, zijn in zwijgend morren
gesmoorde innerlijke wankeling, dan zijn eindelijke spontane keus toen zijn heele wezen vervuld was van het besei
dat geen andere keus hem bleef, wij1 hij zijn moeder op
haar jaren niet kon doemen tot een zoo gewelddadige
wijziging van haar leven en nog minder tot de doodsche,
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liefde-ledige verlatenheid. En nu, na dit dan toch als
onvermijdelijk erkende, opnieuw die morrende onvree,
die zijn wezen vergiftigde en die, uit hem schijnend, voor
haar zijn toch vrijwillige ontzegging tot een haar dagelijks
kwellend offer maakte. En dan, hij was er toch nog, als
toen, van overtuigd dat Been andere weg hem had opengestaan, maar zijn gevoel sprak in deze nu louter verstandelijke overtuiging niet.
Het moest anders worden, zegde hij zich, weer worden
als voorheen. In weeinoed herdacht hij de stille intimiteit van hun avonden, den onzichtbaren band, die door
zoovele kleine dingen heen, hun beider levens steeds had
gebonden en hij vroeg of dit alles dan opeens kon zijn vernietigd. Vaag mijmer-hoopte hij : 't zal eenmaal weer
worden zooals 't geweest is.
Hij zette zijn bril of en wreef de glazen schoon, onderwijl bedenkend dat hij dezen dag aan het werk zekerlijk
niets meer zou kunnen doen. Het walgde hem. En zijn
fijne, soms zoo kinderlijke mond veep zich in bitterheid
opeen om dit nieuw-besefte Nei-lies : het verlies van de
vreugde in zijn werk.
Hij besloot vroeg heen te gaan en in de stad wat verstrooiing te zoeken. Trouwens, de strakheid die zijn hoofd
omknelde en die van binnen uit scheen gespannen, groeide
van lieverlee tot een doffe hoofdpijn en deed hem hunkeren naar de buitenlucht.
Een paar uren vroeger dan gewoonlijk ging hij heen en
drentelde de stad in met een vreemd en toch behagelijk
gevoel van vrijheid. Hij vond een plekje in een klein
mondain café vanwaar hij een rustig gezicht had op
het namiddagsche va-et-vient van lanterfantende menschen en voelde zich, in zijn ongewoon-lui nietsdoen geisoleerd temidden der bewegelijkheid, langzaam-aan diepbehagelijk verloomen. Niets ontging hem van wat daar
in onafgebroken dubbelstroom aan hem voorbijtrok
maar ook was er niets dat zijn aandacht wekte boven
lets anders. Een heerlijk-matte egaalheid leek zich over
alle dingen te hebben gelegd en flauw voelde hij zich
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bewust worden dat dit was als een korte zalige verdooving.
Maar toen hij rond zich zag, zoekend den kelner om af te
rekenen, vond hij met een plotsen schok, den blik op zich
rusten van een jonge blonde vrouw, alleen aan een tafeltje,
niet ver van hem. Haar gezicht was fijn onder den goudigen glans van haar blonde haar, haar blauwe oogen
leken zacht en zedig, maar haar glimlachende mond was
van een zonaerlinge, kinderlijk-argelooze wulpschheid,
haar kleeding was opvallend en toch eenvoudig. Zij kon
een juist tot vrouw gerijpt kind zijn, zij kon ook zijn
een demi-mondaine.
Getroffen even bleef hij haar aanzien, dan, tegelijk
met den hare, gleed zijn blik weer af. Even meende hij
haar te kennen maar hij ontgaf 't zich weer. Voorzeker
\v as zij mooi en meer nog boeiend door het ondefinieerbare
van haar wezen.
Maar plots toen hij in 't heengaan haar gezicht halfterzijde zag neergebogen en hem weer, en sterker nu, dat
even-bekende in haar trof, wist hij dat zij sterk geleek
op Johanna, het dienstrneisje zijner moeder. Alleen, dier
gezicht was stiller, kuischer, ook zonder het boeiende
dat het gezicht dezer vreemde bekorend maakte.
Dien avond toen Johanna de schalen opdiende, toen
zij de tafel afruimde 'en telkens weer als haar stille blonde
figuurtje in de kamer kwam, beschouwde Gerard haar
met een speurende vergelijkende nauwlettendheid, als
voor het eerst bewust.
En haar aanziende trachtte hij zich voor den geest te
brengen het haar zoo gelijkende, maar dieper boeiende
gezicht dier andere vrouw.
In de eerste zachte voorjaarsdagen die na een periode
van kille grijsheid en regen-en-wind plotseling invielen
en met wonderlijke vlugheid een groen waas legden over
heesters en struiken, kwam Mevrouw van der Molen
voor 't eerst weer buiten en ademde voorzichtigjes den
witten weg afvoetend, de geurige lauwe lucht in met een
dankbaar gevoel van iets goeds, lang ontbeerds, nu ein-
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delijk terug te krijgen. Het zachte blosje kwam terug op
haar zich weer rondende wangen, haar grijze oogen herkregen hun glans en weer verlevendigden zich haar matgeworden gebaren tot de oude pittigheid. Zij hervond nu
ook haar cooed en haar vertrouwen, de vreesachtige gedruktheid van die vorige weken viel van haar of en zij
legde zich niet meer dien maar half beseften dwang op
om tegenover Gerard ouder en zwakker te schijnen dan
zij zich waarlijk voelde. Alles zou weer goed worden en
gewoon, als vroeger, zij twijfelde er niet meer aan. Nu
was hij nog wat gesloten, Gerard, wat stil, nu ja, hij dacht
natuurlijk nog wel eens aan die vervelende geschiedenis,
maar als die maar eenmaal goed en wel tot het verleden
behoorde, dan was dat uit, dan zou hij vanzelf wel weer
wat spraakzamer worden, haar weer als vroeger vertellen
van zijn werk en van alles wat hem interesseerde.
Ach, ze moest geduld hebben, natuurlijk, en wat opgewekter zijn tegen zijn stilheid in, hem ook eens vragen
naar dit en naar dat. Vroeger deed ze dat toch ook. Nu
had ze, net als hij, ook maar altoos gezwegen, hem met
geen woord eens uit zijn tent gelokt. Dat moest hem ook
wel stil maken. Neen, het lag aan haar 't meest dat het
niet zoo prettig meer was tusschen hen als vroeger. En
zij sinoorde haastiglijk diep in zich die kleine stem die
fluisterde dat hij het vroeger nimmer noodig had gehad
uit zijn tent, gelokt te worden.
Zoo werd zij snel weer wat zij immer was geweest :
een fleurige, pittige, nog niet oud lijkende vrouw ; door
de kamers ging haar stap weer veerend en viug en tegenover Gerard's niet onvriendelijke maar toch nimmer meer
zacht-vertrouwelijke houding stelde zij onvermoeibaar
haar niet te fnuiken opgeruimdheid. Zooals toen zijn
heengaan haar bedreigde heel haar wezen gespannen
was vervuld geweest van dien harden wil om hem vast
te houden, zoo vervulde haar nu met dezelfde hevigheid
de begeerte om terug te winnen wat zij zich half ontglipt
voelde.
In Gerard wekte deze snelle verandering van zijn
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moeder's wezen de gewaarwording van een eerst vagen,
allengs zich verscherpenden en verduidelijkenden weerzin.
Sinds dien dag dat hij getracht had met zichzelf voorgoed
tot klaarheid te komen over wat dan toch in elk geval een
afgedane zaak was, had zijn innerlijke onvree zich gelegcl
in een zij 't geforceerde berusting, die hij alleen in stand
hield door met kracht zichzelf te zeggen dat na zijn vrijwillig genomen besluit niet anders hem restte dan eerlijk
de consekwenties van dat besluit te aanvaarden. Echter
had hij zich nog niet kunnen losinaken uit de stroefheid,
waarin deze zelf-dwang zijn wezen neep en schoon hij
zich al zegde dat hij, om niet ten halve te doen wat hij
begonnen was, door geen verkoelde houding jegens zijn
moeder haar zijn blijven als een offer mocht doen gevoelen, was er voor de zachte vertrouwelijkheid, voor
het bijna kinderlijke zich naar haar toeneigen immer een
rem in hem gebleven. En hij meende, gelijk ook zijn moeder zich dit voorspiegelde, dat dit vanzelf veranderen
zou wanneer hij maar eerst deze zaak geheel en al vergeten had en het leven weer geworden was als vroeger.
Dan sprong zijn overpeinzing moedwillig over die donkere
gaping die daar toch bleef : de weerzin tegen dit leven na
den korten blik dien hij geworpen had in een mogelijk
ander. Het warmste en liefste gevoel was dan in hem een
zacht-teedere deernis voor zijn moeder, wier laatste geluk
lag in hem en die nu juist voor hem zich wellicht een
hinder gevoelde, een belemmering. Dan uitte hij vaak die
warme deernis in een poging tot de oude, stil-aanhankelijke vertrouwelijkheid, waarvan hij echter voelde haar
het gedwongene niet te kunnen verhelen.
Toen echter in dien eersten zachten voorjaarstijd haar
wezen zoo snel zijn veerkracht ging herwinnen, verschrompelde zijn deernis, waarvan hij gevoelde dat zij die niet
meer behoefde. En daarmee verrees uit de dompheid
van zijn kunstmatig gekweekte berusting, zooals uit
grauwe asch een vlam soms plotseling opschiet, het oude
heete verzet. Het was hem, zonder dat hij dit precies
beredeneerde, als had zij zich slechts zoo klein en zwak
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en deerniswekkend gemaakt toen van zijn deernis nogg
afhing wat het lot over haar beslissen zou, als wierp zij
nu deze tijdelijk aangenomen houding, als verder onnoodig, eenvoudig van zich. Hij besefte scherp het onrechtvaardige in dezen gedachtengang het was een
eigenaardig samenvallen van de dingen geweest, dat zij
joist nauw hersteld en zwak nog was toen hij zijn zaak
haar voor moest leggen, al kon dit trouwens, hij wist dit,
haar houding niet overwegend, nauwelijks belangrijk
zelfs beinvloed hebben. Toch behield hij ondanks deze
redeneering het gevoel van verraden te zijn en in zijn hart
groeide de donkere wrok, wrok tegen het lot, dat hem
vijandig leek, wrok tegen zijn moeder, wier sti.11e w it hem
had gedreven ...... hij onderscheidde dit niet precies.
Wanneer hij dan na een van de al eendere uitzichtlooze werkdagen 's avonds als immer tegenover haar
zat, weinig spraakzaam, en haar vriendelijk-opgewekte,
schuchter-voorzichtige vraagjes hem trachtten te lokken
tot iets van de oude vertrouwelijkheid, dan kostte 't
hem moeite zijn donkeren tegenzin niet fel te uiten in
het verwijt : waarom interesseert u zich voor mijn leven
als u mij toch dat beste niet gunnen wilde ? Maar hij beheerschte zich steeds, trachtte met de oude overtuiging
zich te zeggen dat dit alles haar ischuld toch niet was en
verweet zich zijn leven en zijn werk nu onbelangrijk en
uitzichtloos te vinden, terwijl zij vroeger dat toch niet
voor hem waren. Maar dan wist hij : then had alles hem
vol mogelijkheden geschenen, maar nu voor hem de
mogelijkheid gekomen was, had hij cue moeten laten
voorbijgaan. Uit zulk een avond van vernieuwden en
verscherpten zelfstrijd restte hem dit smartelijkst besef
dat zij al verder van elkaar terugweken.
Doch het verlangen om de innerlijke rust van vroeger
terug te winnen, die rust, waarin alleen een vruchtbaar
werken mogelijk was, dreef hem tot een gewelddadig
vergeten willen van wat hem kwelde en tot een vernieuwden inkeer tot zijn werk. Hij gunde zich, gebogen
over zijn werktafel, geen gedachte aan iets anders dan

10

LANGZAAM AFSCHEID.

aan zijn arbeid, ternauwernood een blik in de berookte
binnenplaats. Hij ging nu ook niet meer vroeger heen
om in de stad nog een uurtje verpoozing te zoeken, jets
wat hij, in zijn behoefte aan opwekkende verstrooiing
na die eerste maal nog wel eens gedaan had en bij Welke
gelegenheid hij, zonder dit zichzelf te willen erkennen, dat
blonde jonge-vrouwengezicht weer had gezocht, dat hem
bij die eerste korte ontmoeting zoo sterk had gelascineerd.
Uit een blinden koppigen wil sloot hij zich op in zijn werk
en sneed alle aandacht voor wat daar buiten was stelselmatig en onverbiddelijk af.
Tot op een dag gebeurde wat hij nimmer had kunnen
voorzien. Zijn collega, de ingenieur Biedema, wien men,
na zijn weigering, het directeurschap van de Indische
fabriek had aangeboden, werd, kort voor den datum van
zijn vertrek, zeer plotseling ziek. Het was een geval dat
zich dadelijk ernstig liet aanzien, en zoo de patient al
genas zou er toch van werken binnen afzienbaren tijd
Been sprake kunnen zijn.
Op een niorgen ontbood men Gerard in het Directiekantoor. Hij wist reeds waarvoor. Want sinds, twee dagen
geleden, het bericht van Biedema's ziekte hem ter oore
gekomen was, had opnieuw de met zooveel kracht gebannen gedachte hem in bezit genomen. Hij ging met
tegenzin, schoon tevens met een popeling van verwachting
die hijzelf niet begreep.
De eerste woorden dreven vreemd-ver langs hem heen,
als vervloeiend in een ijie ruimte. Toch ontging hem niet
hun zin, reeds vooruit vermoed : Op Biedema kon niet
meer gerekend, zelfs niet al werd hij beter ...... zooveel
uitstel kon de zaak niet lijden. Wilde hij nu niet nog op
zijn eerste besluit terugkomen ? Hij was en bleef toch
„the right man" en...... zeker, 't was beroerd voor Biedema...... maar anders ...... dit leek wel een vingerwijzing
van het lot......
Hij weigerde onmiddellijk, zonder verder nadenken, en
bijna bruusk in de hevigheid van zijn innerlijken opstand.
Was 't niet als Wilde het lot nog 66nmaal, tartend, lokkend

LANGZAAM AFSCHEID.

1

1

en waarschuwend tevens hem de kans voorhouden die
hij niet grijpen mocht ?
Dan troffen hem met een plotse scherpte deze woorden
van den ander, indringend-van-ernst :
„Ik weet waarom u weigeren blijft en ik kan um, standpunt respecteeren. Maar weet u nu wel zêker dat u weigeren moet ? Menschelijkerwijs gesproken duurt uw leven
langer dan dat van uw moeder en wat u nu besluit kon
wel eens voor uw heele leven van beteekenis zijn."
Toch, zoo sterk als deze woorden hem schokten, zij
brachten zijn onverzettelijk besluit niet aan het wankelen, of juister gezegd zij veranderden niets aan zijn besef
van machteloosheid tegenover de onwrikbaarheid der
dingen. En met een diepe minachting voor de schijnbare
vrijheid van zijn keuze wist hij dat Been andere keus hem
bleef als deze. Hij kon niet nOg eens zijn moeder voor
die al eenmaal afgedane zaak stellen, en dien sloopenden
stollen strijd herbeginnen, nog minder kon hij, zonder
meer, zijn eenmaal in voile overgave gedane toezegging
om bij haar te blijven, terugnemen.
Maar alleen gebleven voelde hij zich van een zoo woesten opstand tegen de onverzettelijkheid der omstandigheden doorlaaici, voelde hij zich zoozeer een machteloos
gebondene, dat een donkere wanhopige afkeer tegen al
het verdere hem als een walg vervulde.
Dien dag vertrok hij weer vroeger dan gewoonlijk en
dwaalde de stad in, doelloos, zich stuwen latend
door de menschenstroom. Hij lette weinig op wie hem
voorbijgingen, tezeer verdoofd en verblind door wat in
hem. raasde. Hij zocht nu niet meer met zichzelf tot klaarheid te komen, zijn geestelijk evenwicht te hervinden,
hij zocht alleen te vergeten. In de „Taverne du Roi",
het kleine mondaine café, waar hij vaker kwam, bestelde
hij sherry en na het eerste glas nog een, een buitensporigheid voor hem. Een behagelijk gevoel van nu wel te
kunnen vergeten kwam loom over hem. Doodstil zat hij
in een warme rust en liet den tijd voor zijn gewone tram
voorbijgaan. Toen hij eindelijk ging en zonder haast
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door de straten wandelde, waarboven hoog het warm
tintige late namiddaglicht speelde, voelde hij tenminste
een zekere kalmte te hebben herwonnen, niet de klare
kalmte van berusting of verzoening, doch hoogstens die
grimmige kalmte, geboren uit het besef van het onvermijdelijke. En hij nam zich voor met zijn moeder niet
eens te spreken over wat vandaag gebeurd was, niet te
reppen van Biedema's ziekte, om zelfs niet den schijn te
wekken van op deze zaak nog terug te willen komen.
Toen hij op de tram stapte trof hem de klank van een
bekende stern en omziende zag hij achter zich het halfafgewende gezicht van een ouden studievriend, dien hij
nu en dan nog in de stad ontmoette. Hij zag hem in gesprek met een slanke jonge vrouw in zwart costuum en
met een schok van ontroering herkende hij onder den
gebogen breeden hoedrand dat blonde, even-raadselige
gezicht dat hem reeds bij die eerste ontmoeting zoo
vreernd fascineerde. Een oogenblik zagen zijn oogen in
die andere oogen, nu donker in de schaduw van den
hoed, dan wendde hij zich af.
Even schroeide hem de spijtigheid, dat dit zoo geloopen
was, dat hij niet buiten de tram met deze beiden was
saamgetroffen, zoodat de vriend hen aan elkaar had
moeten voorstellen. Nu wachtte hij, heimelijk spiedend,
wie van beiden met de tram zou meegaan en zag, juist
voor 't afrijden, den vriend op de treeplank springen.
Hij wist niet of hij om dezen afloop spijt of bevrediging
gevoelde. Maar onder het rijden, terwijl zij een kalmgeanimeerd gesprekje gaande hielden, zon hij op de vraag
die zoo eenvoudig was en toch zoo moeilijk leek : wie was
die vrouw ? Eerst bijna aan het einde van den rit sprak
hij die simpele woorden uit en toen zij samen uitstapten
op het brinkje, waar de zware linden al schemer spreidden,
wist hij haar naam : Erna Brandon, wist hij dat zij in
de stad alleen woonde sinds den dood harer moeder,
een jaar geleden. En terwijl zij, nog napratend alvorens
afscheid te nemen, langzaam op en neer drentelden, vermaande de vriend schertsend : „Ik zou maar niet ver-
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held worden als je rust je lief is, want Ernaatje houdt wel
van mannen, maar niet van een man. Maar anders ......
als je je immuun acht tegen deze ziekte, dan kan ik je
wel eens aan haar voorstellen ...... Donderdagsmiddags
tusschen vier en zes ontmoeten we elkaar nogal eens in
de „Taverne du Roi"." Langzaam huiswaarts gaande
vroeg Gerard zich of : was 't ook niet op een Donderdag
geweest, dat hij die eerste maal haar daar vond ?
Hij voelde een bijna koele kalmte in zich toen hij de
kamer binnentrad waar zijn moeder, schoon 't zoo laat
al was, hem nog met het eten wachtte. Zij bleek zich
niet om zijn uitblijven verontrust te hebben, daar zij
had aangenomen, dat het wel zijn werk zou zijn dat hem
ophield.
„Juist," zei hij, bijna zakelijk-rustig, „er lag nog werk
dat niet wachten kon. Ik dacht : u zult 't wel begrijpen."
En hij vervolgde zonder dat hijzelf wist vanwaar die
gedachte hem inviel en waarom hij haar uitsprak : „Het
kan wel eens meer gebeuren, dat er iets valt of te maken
en dat dus wat later wordt. U moet dan maar niet
met eten wachten."
Even zag de moeder hem aan ; zij merkte zijn koele
oogen, zijn vasten mond. Zij begreep niet hoe of waarom,
maar het scheen haar toe, dat er een koude ruimte was
tusschen hem en haar. Zacht sprak ze eindelijk : „Dat
is goed jongen."
Dien avond tegenover haar, onder den stillen lampschijn, terwijl hij zijn aandacht duiken liet in een pas
ontvangen wetenschappelijk boek, werd hij zich zijns
ondanks telkens vaag bewust van iets dat diep in hem
even-schrijnde, iets dat hij niet dadelijk realiseeren kon,
een vreemd gevoel. En terwij1 hij, al sterker daardoor
gegrepen, wegstaarde in de kamerruimte, beluisterde de
stilte, die scheen als immer en die toch zoo wenzenlijk
veranderd was, besefte hij dat de onwaarheid, die schijnbaar geringe, gesteld tusschen zijn moeder en hem, klaar
verzinnebeeldde hoe hun levees zich van elkaar vervreemdden.
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In een scherpe droefheidspijn verwrong zich even de
lijn van zijn lippen.
Sedert dien eersten haar zoo vreemden inbreuk op den
jaren-langen gewoontegang was daar elken middag in
Mevrouw van der Molen de bijna barge afwachting van
Gerard's thuiskomen. Heel den middag dat zij, onrustig
en ongestadig werkend, het kruipen der uren betrachtte,
vervulde haar al dringender en kiemmender de vraag
of hij heden met haar eten zou of niet. Want na die eerste
maal was het in diezelfde week nog eens gebeurd dat de
gewone tram hem niet meebracht. Zij had toen, den moed
missend om in te gaan tegen zijn uitgesproken wensch,
alleen gegeten, veel te weinig, treuzelend over elk hapje
of zij tegen beter weten in hoopte hem toch nog te zien
binnenkomen. Eindelijk had zij laten afnemen, Johanna
opdragend het eten zorgvuldig voor hem warm te houden.
Ver over den gewonen tijd was hij eindelijk thuis gekomen
en zij had voor hem en voor zichzelf haar triest zich verlaten-voelen verborgen achter een lachende opgewektheid.
Maar 's middags in de stille uren van wachten viel de
dwang van haar af. Dan kon zij zich haar eigen onrust
niet verhelen, alles : deze ongewone ongeregeldheid,
Gerard's schijnbaar argelooze woorden : „Dat kan wel
eens meer gebeuren", de koele zelfverzekerdheid, die
den laatsten tijd over zijn wezen lag, het boezemde haar
een onbegrepen angst in. Zij wilde, zij durfde niet in
dit alles doordenken, zij wilde niet in klaarheid zien het
onuitgesproken vermoeden, dat zij zich nog ontveinzen
kon. En wanneer hij maar eenmaal bij haar was, dan
veerde zij op in een opgevvektheid, die te lichter -w as,
naarmate haar donkerder de angst gekweld had.
Tot zij, op een middag de kraut inziende, het bericht
las van Biedema's dood. Vreemd-verbijsterd als door een
plotselingen slag liet zij het papier zakken en staarde
voor zich weg. Dan verwezenlijkte in een kille ontsteltenis
haar denken wat dit beduidde : Biedema dood...... dan
moest er een andere Directeur zijn voor de Indische
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fabriek ...... Gerard ! Als hij nu toch nog eens ...... Maar
een vage en toch sterke zekerheid zegde haar dat zij dit
niet behoefde te vreezen. Gerard had eênmaal neen gezegd.
Maar haar bange onrust van al die dagen, nu opeens zoo
fel opgezweept, legde zich niet. Waarom had Gerard gezwegen over Biedema's ziekle, en nu zelfs met geen woord
van zijn dood gerept ? Waarom waren juist dêzen tijd
zijn oogen zoo koel geweest en zijn mond zoo strak ?
Waarom schoof hij een muur van zwijgen tusschen hem
en haar ? Nu nepen en drongen haar de vragen, nu dwong
haar een vreemde wil door te denken over den zin van
haar knagende onrust.
Met dringender verlangen dan anders wachtte zij dien
avond Gerard's thuiskomst. Hij kwam ditmaal op den
gewonen tijd. Op haar gewone plaats aan de gedekte
tafel wachtte ze zijn binnenkomen. Niet als anders lichtte
over haar gezicht de zonnige blijmoedigheid, haar trekken
hadden de ontreddering van dien middag behouden. En
zoo als hij voor haar stond wrong het zich nit haar los,
onweerhouden en onberekend. Zij zei niet : „Wat schrik
kelijk dat Biedema dood is !" Ook niet : „Hoe is dit zoo
snel gebeurd ?" Ze zei alleen bevend, en het klonk als een
smartelijk verwijt, als een diepe klacht : „O jongen,
waarom heb je me niets gezegd van Biedema ?"
Hij zweeg terwijl hij langzaam naar zijn plaats ging.
In de dooreenwarreling van zijn gevoelens vond hij niet
dadelijk een woord. Pijn schrijnde hem om haar klacht,
waarin zij zich haar vereenzaming bewust ging worden,
maar daar bovenuit wrong zich weer zijn donkere opstandigheid : zij beklaagde zich haar eenzaamheid, maar
mist zij hoe het er in hem uitzag, besefte zij wat hij zich
om haar ontberen deed ? Eindelijk antwoordde hij, en
hij dacht zijn toon was eenvoudig-rustig, maar zijn moeder
hoorde alleen de zware stroefheid der woorden :
„Ik wilde vermijden dat wij nog eens zouden gaan
spreken over wat toch al is uitgemaakt."
Schuchter-zacht vraagde zij :
„Mocht daar dan niet meer over gesproken worden ?"
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En bijna koel nu antwoordde hij :
„U weet zelf wel hoe onnoodig dat is."
Maar onder den zwijgenden maaltijd bekroop hem de
onvree met zichzelf. Had hij niet eenmaal spontaan en
zonder voorbehoud gezegd „als u mij niet blijmoedig
kunt laten gaan, dan ga ik niet" ? Zichzelf geboden had
hij uit vrijen wil, en nu was ieder woord van hem, iedere
blik een vijandig verwijt. Het wroette in hem als een pijn,
het maakte hem stil en stug.
Dien avond lag de stilte over hen als een dompe doffe
zwaarte.
Als de inlossing van een wage belofte aan zichzelf en
ook wij1 zijn depressie, zijn innerlijk ontwricht-zijn hem
naar een verfrisschende emotie deden hunkeren was
Gerard, den eersten Donderdag na zijn ontmoeting met
den vriend, naar de „Taverne du Roi" gegaan. Het werd
hemzelf niet duidelijk of ook nog een dieper gevoel hem
hiertoe dreef en hij verdiepte zich daarin niet. Hij had
de verwachten echter niet getroffen, schoon hij tot ver
over zessen was blijven zitten, verveeld, zich ergerend
aan zichzelf en toch niet in staat zich tot eerder heengaan
te dwingen. En hij dacht dat hij de volgende week toch
maar niet zou gaan.
Den volgenden Donderdag echter — het was de dag na
zijn kort onderhoud met zijn moeder naar aanleiding van
Biedema's dood hief zich sterker in hem het verlangen
naar jets dat wat kleur en fleurigheid in zijn leven zou
kunnen brengen. Met een huivering van afkeer dacht
hij aan de lange avonden thuis, zoo doodsch van atmosfeer, en hij betreurde het dat daar buiten elke gelegenheld ontbrak om Bens een uurtje van wat rijker en intenser
leven te genieten. Het was niet een avondwandeling
in de al rnalsch wordende velden die hem nu trok, het
was het zich verliezen in het licht opwindende, even vergetelheid-schenkende stadsleven, dat hij behoefde.
Tegen vijven, dwaalde hij de stad in, in de richting van
de „Taverne du Roi", in een stemming van verwachting

LANGZAAM AFSCHEID.

17

die hij zichzelf niet bekennen wou. Toch was het diep
in hem niet zoozeer de hunkering naar de emotie am de
emotie dan wel de behoefte aan een heleving, die zijn bestaan vernieuwen kon.
Ditmaal was het lot hem gunstiger. Reeds dadelijk
bij het binnenkoinen zag hij onder de luifel van een grijsfluweelen hoed het blonde gezichtje van Erna Brandon,
half van hem weggewend in een gesprek met den vriend
en terwijl hij, treuzelend zoekend naar een vrij tafeltje
de twee in 't oog hield, zag hij hoe, na een paar snel gewisselde woorden, de vriend oprees en hem tot hen
wenkte. Toen hij zich bij hen zette aan het tafeltje had
hij kort maar scherp het gevoel dat buiten hem am de
dingen zich voltrokken zooals zij moesten.
Echter werd de kennismaking hem een tegenvaller.
Wel was ()rider den fijnen schaduw van den hoedrand haar
klein gezicht zuiver-belijnd en gaaf van huid als het gezicht van een kind maar in haar wonderlijk-wisselende
oogen was een onrust die hem prikkelde en haar stem
had een scherpen dunnen klank, die bij haar uiterlijk
weinig paste. En al rees er een zachte bewondering in
hem voor haar bijna kinderlijk gezicht wanneer het
met neergeslagen oogen even in rust was, haar glimlach,
dien eeuwigen Gioconda-glimlach irriteerde hem. Kritisch-nuchter stelde hij vast : een vrouw op vie hij nooit
ZQU kunneii verlieven, al voelde hij wel de bekoring die
er van haar uitging. Wat hem bij die zeer vluchtige ontmoetingen in haar geboeid had, kon hij, nu rustig in
haar nabijheid, niet terugvinden.
Heel deze vooruit beraamde ontmoeting leek hem
even een dwaze beuzeling. Wat deed hij langer pier ?
Hij kon wel heengaan nu met de wetenschap dat hij deze
vrouw nooit meer behoefde te zoeken. Hij voelde zich
bevredigd en ontnuchterd in eenen. Maar even peilden
bij 't afscheid nemen haar oogen de zijne dieper en zij
sprak :
„Maandagavond ontvang ik een paar vrienden. Mag
ik dan ook op u rekenen ?"
O. E. XX I 7

2
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Hij boog. „Gaarne," antwoordde hij eenvoudig, En
schoon geen vreugde of ontroering was er nu toch even
de lichte sensatie in hem van een bizondere beleving.
Dien Maandag zei hij 's morgens tot zijn moeder des
avonds een vergadering te hebben, zoodat hij eerst laat
zou thuis zijn en in de stad bleef eten. Hij zag in haar
oogen een donkere pijn terwijl zij hem zwijgend aanzag
en begreep dat zij twijfelde schoon hij toch wel vaker
een avondvergadering had in de stad. De gedachte eraan
vervolgde hem hinderend, vaag schrijnend diep ander
andere gedachten. 's Namiddags in de rust van het alleen
eten vroeg hij bijna smartelijk zich of of het dan zoo
noodig geweest was deze kinderachtige leugen, of hij
haar niet die toch zoo simpele Nvaarheid had kunnen zeggen
dat hij nieuwe vrienden had gemaakt, waar hij een avond
ging doorbrengen. Hij wist : vroeger z6u hij dat gedaan
hebben. Maar wanneer hij zich indacht haar nu eenvoudigvertrouwelijk als vroeger te vertellen van wat zijn dagen
vulde, dan wist hij pijnlijk-zeker dit niet meer te kunnen.
Er bleef een bittere donkere onvree in hem na deze
peinzing en daarmee een tegenzin in den uitgang van dien
avond. „Waarom ga ik nog ?" vroeg hij zich mismoedig.
„Aileen maar am, hoe dan oak, een andere richting aan
mijn leven te geven." En met een grimmige en toch
droevige zelfspot zei hij zich dat hij dezen weg insloeg
wijl die andere, liefste weg hem was afgesloten, zooals de
gedupeerde minnaar uit depit zich een vrouw neemt, die
hij niet liefheeft.
Toen hij, vreemd uit zijn sfeer gebracht door den ongewonen avond en meer nog door zijn met Erna gewisselde
belofte elkaar den volgenden middag te zullen ontmoeten,
met de laatste tram naar huis kwarn, vond Gerard zijn
moeder reeds naar bed gegaan. Hij ondervond het als
een verlichting, maar tevens verscherpte het zijn hinderende onvree tot een even-vlijmende droefheid.
Den volgenden morgen zaten zij aan het ontbijt tegenover elkaar in een zwijgen, waarin hun weinige, naar
gewoonheid tastende woorden schuw-weifelig langs elkaar
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gleden. In Gerard was een jachtige drang om weg te
komen, dien hij onder een gedwongen rust zocht te verbergen, in de moeder popelde de schreiende hunkering
om hem vast te houden, om te spreken en hem te doen
spreken, maar haar woorden raakten niet anders dan de
gewone onverschillige dingen en niets van wat haar
innerlijk verschroeide. En toen hij heenging en zij, als
elken morgen, het hoofd ophief voor zijn kus, greep voor
't eerst, machtig en verstikkend het gevoel haar in het
hart, dat daar onzichtbaar en ontastbaar maar onverzettelijk, een muur was gerezen tusschen hem en haar.
Want wat zij nog getracht had zichzelf te verhelen,
wat haar redeloos hopen, haar blind optimisme als met
een sluier hadden bedekt, nu begon het, naakt en verschrikkelijk, voor haar bloot te komen.
En terwip zij met leege handen in haar stoel bij het
raam zat en uitstaarde met oogen die niet zagen, had zij
voor het eerst den moed zich rekenschap te geven van
den loop dien de dingen genomen hadden. Zij herdacht
de vredige avonden met hun onuitgesproken innigheid,
zijn guile vertrouwelijkheid die haar zijn leven blootlei
en vroeg om haar belangstelling. Zij herdacht hoe hun
levens naast elkaar hadden gegaan zoo rustig-een, dat
het leek 66n stuwing, 661-1 stroom.
Wat was er van dit alles over ? Gunde hij haar nog 66n
blik in zijn leven, vroeg hij nog haar belangstelling voor
wat hem bewoog ? Waren zij niet als twee vreemden
wanneer zij samen zaten onder het lamplicht ?
Zij klemde haar vingers ineen, smart wrong haar sterke
gave trekken, verduisterde haar grijze oogen.
Weg was 't alles, dat zij haar eigen had gemeend, onnaspeurbaar verwolkt, vergaan, zooals de geur vergaat
van een bloem die sterft. Was dit, haar laatste geluk dan
niet meer geweest dan de geur van een bloem ?
Maar de oude opstandigheid van haar hart, dat geen
krimp wilde geven in den kamp met het leven, verhief
zich nog eens. Het kOn niet onherroepelijk zijn, het was
niet mogelijk dat wat zoo goed was geweest, een geluk
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van hen beiden, nu op eenmaal dood zou zijn. Zij waren
tijdelijk van elkaar afgedwaald wel ver, wel leek er
een wijde duisternis tusschen hen gespannen — maar
zij mOest hem nog kunnen naderen, zij moest hem nog
kunnen terugwinnen zooals zij hem vroeger bezeten had.
Maar moeizaam in zich zoekend hoe zij weer zijn ziel
zou kunnen bereiken, stuitte zij weer en weer op die
donkere hindernis : juist dat eene dat hem van haar vervreemd had. Een diep zwart water scheen 't haar, onoverkomelijk. In vrees en afschuw huiverde zij terug.
Aileen claArover was de weg naar wat zij verloren had.
Nog eens, wanhopig, zwoegde haar denken naar een
uitkomst, en zij voelde zich als een die opgesloten is in
een kamer zonder vensters of deuren. Want zij wist :
hOe zij koos, verliezen moest zij hem. „Als ik hem gaan
laat
..
.... " peinsde ze, „nu nog ...... Biedema
is dood
als ik hem zeg dat hij gaan mOet, dat ikzelf 't nu wil
dan zal hij me weer liefhebben als vroeger, dan wordt
weer tusschen ons als 't vroeger was. Maar dan gaat
hij heen en ik heb hem voor altijd verloren. Nu heb ik
hem tenminste nog hier." Even wilde haar nog paaien de
oude vooze hoop, dat op den duur het oude zich weer
herstellen zou maar te fel had haar de waarheid in
d'oogen gezien : zijn leven had zich eenmaal van het
hare afgebogen, had zijn eigen loop gekozen.
Haar opstandige zwoegende denken stilde zich, 't
was of een grijsheid zich spreidde in en om haar. Verloren,
ja wel waarlijk verloren was dat laatste, dat glanzende
geluk Een bitter diep zelf-medelijden wolkte donker
over haar ziel.
Allang had Mevrouw van der Molen na haar eenzamen
langzamen maaltijd de tafel laten afruimen en schemer
begon al nit te vloeien over den weg en nog was Gerard
niet thuis. Zij zat op haar gewone plaats aan het raam,
vanwaar zij den weg kon afzien, en wachtte, soms luisterend of zij verweg den belklank nog niet hoorde. Een zware
moeheid had zich over haar gelegd na het afmattend
jagen van haar smartelijke gedachten. In deze domp-
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heid deerde haar minder dan anders het wachten en de
zich weer opdringende vraag : Waarom komt hij niet en
wat bergt zijn leven dat ik niet mag weten ? Maar toen
de dieper wordende schemering, die alle dingen vergrauwde
haar verlatenheid als vertastbaarde, stak een onrust in
haar op en joeg haar neergestreken gedachten weer omhoog, als wind de dorre blaren. Zij tuurde weg in het
half-duistere buiten waar de weg een vage lichtvlek werd
in de donkere boomenbocht, maar haar verbeelding zag
de nu lichte stadsstraten met hun verkeer van menschen.
En onder hen zocht zij hun zoon. En terwiji zij zocht
jammerde het in haar waarom zij hem verloren had en
hem zoeken moest. En in een vreemde warreling van
menschen en dingen, van duister en licht, zag zij plots
zijn gezicht. Eerst was het vreemd-droevig met een zachte
pijntrek om den kinderlijken mond, dan verstrakten
zich de lippen, de oogen werden koel-klaar en zeker, een
afwering. Langzaam dreef het van haar weg, zij zag weer
de donkere boomen onder de blanke avondlucht. Maar
in een kramp van smart schokte zij tezamen, want even
in een korte helderheid had zij gezien het waarom. Was
het niet of hij van haar wegweek toen zij naar hem greep ?
Was het niet of hij vluchtte omdAt zij hem grijpen, hem
houden wou ? 0, zij had zijn leven, dat jong was en uit
wilde wieken, willen binden aan het hare, al oud en zwaar.
En van het oogenblik af dat hij dien dwang gevoeld had,
was de hunker naar vrijheid in hem wakker geworden,
had hij zich losgerukt.
Zij zat onbewegelijk, even gebogen in de eindelijke
volheid van haar leed. Haar harde opstandigheid, haar
koppig verzet tegen het leven lag diep in haar als een
verschrompeld ding, in ootmoed boog zich haar ziel om
de nu besefte schuld. Als een moeilijke biecht wrong zich
uit haar los de eindelijke erkenning : „aan mezelf heb ik
gedacht, met mezelf heb ik medelijden gehad ...... wat
was mijn liefde voor hem ? Egoisme ......
Het leven leek haar een zwarte gapende leegte.
Het was geheel donker toen Gerard eindelijk thuis-
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kwam. Hij had na zijn ontmoeting met Erna dien middag
met haar samen in de stad gegeten en naast die eerste
zekerheid dat hij nimmer op deze vrouw zou kunnen verlieven was hem een tweede geworden : dat zij hem niettemin boeide en dat de omgang met haar van een ondefinieerbaar prikkelende bekoring, zijn leven een nieuwe kleur
gaf. Hij gevoelde zich voor 't oogenblik bevredigd en
daardoor bijna rustig-opgewekt van stemming.
Bij zijn binnenkomen — zij had zijn nadering niet
gehoord — keerde Mevrouw van der Molen zich of van
het nu donkere venster. Een zucht, als een kreun, van
beklemming en bevrijding tevens wrong zich uit haar los.
„Gerard" fluisterde zij zacht en dof. Hij deed het electrisch licht ontbranden en zag haar bleeke, droef-ontredderde wezen. Een warme pijn doorvlijmde hem :
zelfverwijt om wat hij haar aandeed, diepe weemoed om
wat, buiten hun beider schuld, hun leven geworden was,
het warde even in hem dooreen.
Hij kuste haar inniger dan in lang, streelde zacht haar
schouder. „U moet niet zoo lang zitten schemeren," zei
hij, „dat is niet goed." En dan als een zachte troost, en
een erkenning van eigen tekortkoming : „Morgen ben
ik weer op tijd thuis." Maar zij antwoordde mild en overgegeven : „Om mij hoef je dat niet...... Als jij nog bezigheden hebt ...... "
Maar tegenover hem aan de tafel brak plotseling haar
zelfbedwang. Haar lippen begonnen to beven, door heel
haar lichaam trilde een siddering en hem aanziende, lang
en smartelijk, terwijl uit haar oogen de tranen drupten,
schudde zij zacht het hoofd en stamelde :
„0, jongen ...... dat we nu toch ...... zoo ver van elkaar
z ij n......

Een schok van ontroering doorbonsde hem. Nu was 't
eindelijk uitgesproken wat al die weken verzwegen was
tusschen hen geweest, een bittere bijna vijandige verwijdering. En terwijl hij in een warmte van deernis en lief de
zwijgend naar haar zag, had hij het vreemde gevoel, dat
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het, als een gemeenschappelijk verdriet, nu bijna een
band werd.
„Moeder ...... " zei hij alleen, en hij vond geen woorden
verder.
Maar de moeder lette niet op wat hij sprak ; haar
adem schokte in haar bewogenheid, in haar heeten
smartelijken drang om nu alles uit to zeggen.
„O, het is mijn schuld ...... ik weet 't wel ...... Ik heb
je willen vasthouden toen ik je niet meer hebben mocht.
Ik dacht dat ik je vasthouden kon al wilde 't leven het
anders. Ik dacht als je maar bij me bleef dat je dan ook
van me was, dat ik je dan had...... Ik vroeg me niet af
hoe 't er in jou uitzag en ik bedacht niet dat ik je juist
van me verwijderde zoo ...... veel verder dan wanneer
je was weggegaan ...... "
Zij snikte zacht ; klein zat ze daar hulpeloos en oud.
Al zwaarder voelde Gerard de ontroering zwellen in
zijn keel, branden achter zijn oogen. Bijna klankloos
murmelde zij :
„Nu heb ik jou leven verknoeid ...... en ik heb toch
verloren ......
Maar over de tafel strekte hij zijn hand haar toe, hij
voelde zijn stem onvast en vreemd van klank :
„U hebt geen schuld Moeder ...... nee, gelooft u dat
toch niet
Ik
Eerst heb ik dat ook gedacht ......
heb ik u verweten dat u me had tegengehouden. Maar nu
......1k ben 't nu wel anders gaan zien. U kon toch ook
niet anders, u had geen keus bij wat u deed, en 1k...... ik
had ook geen keus ...... "
Hij zette zijn bril af, veegde de glazen schoon, zooals
hij deed wanneer hij ontroerd was, zijn oogen neer. De
moeder zag hem aan, zij zag hoe droefheid zijn gezicht
verzacht had, zijn mond. was nu weer de mond van een
kind, van een zacht wijs kind.
„Ach," zei hij stil, „het ligt allemaal zoo buiten ons
bereik, wat er gebeurt, wat we doers......"
Haar oogen zochten de zijne, smeekend, hunkerend.
„Gerard," vroeg ze, „kan je niet nog gaan ? Nu vrAdg
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ik 't je. Nu wil ik het waarachtig, als 't het beste is.....
Niet voor mij, maar voor jou."
„Nee," antwoordde hij, „die zaak is nu van de baan.
Trouwens," zei hij zachter, „nu zou ik dat toch niet meer
kunnen, dat voelt u wel."
Zij huiverde in de donkere leegte die zijn woorden Om
haar koepelden. Dan schoof zij als aarzelend haar kleine
witte hand naar hem toe, fluisterde :
„Jongen, kan je me vergeven ?"
En hij glimlachte mild toen hij zijn vingers om de hare
sloot.
„U begrijpt 't nog niet. Ik heb u niets te vergeven,
Moeder. We hebben allebei schuld ...... of geen van beiden
...... Het leven wil de dingen nu eenmaal zoo."
Zij zag hem zwijgend in d' oogen, vorschend. En nog
zei hij :
„En 't is misschien ook wel heel natuurlijk dat twee
menschenlevens tenslotte uiteengroeien." ......
„Ja," antwoordde de moeder zacht, „dat zal wel zoo
moeten."
Toen boog hij zich over haar hand en kuste die. Er was
een zachte liefde in zijn oogen, maar zijn wezen had weer
die strakke zekerheid, die het den laatsten tijd gewon
nen had.
En de moeder wist : voortaan zouden zij naast elkaar
gaan, rustig en gewoon, schijnbaar gelijk het immer was
geweest. Zij zou hem verzorgen en hij zou haar goede
lieve zoon zijn. Zij zouden genoeglijk aangenaam leven
samen. Maar dat eene, dat zacht-vertrouwelijke, dat
teeder-innige dat eens tusschen hen was geweest als een
onnaspeurlijke maar zoo hechte band, dat was verloren,
voor altijd. Niet langer gingen hun levens tezaam als
een stroom, een vreemde macht had ze van elkaar afgebogen en steeds wijder zou de afstand worden. Hij zou
het minder gevoelen naarmate hij vaster midden in
het leven zou komen te staan, maar zij zou zich elken
dag met scherper pijn bewust worden dat van nu of
haar leven een langzaam afscheid werd.
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Een afscheid...... haar lippen beefden, haar oogen
rustten, vol smartelijke zachtheid op zijn gebogen hoofd.
Een afscheid...... Ook van dit laatste. Zij legde de handen
samen in haar schoot, haar hart werd week van deemoed.
Nu erkende zij de onwrikbaarheid van het leven, dat dit
afscheid wilde. En zij wist : haar opstandige hart had zich
verzet toen het kwam zooals het komen moest, nu zou
zij het hebben to dragen zooals zij het zichzelf had opgelegd.

DE NEDERLANDSCHE HERVORMDE KERK EN
HARE TEGENWOORDIGE MOEILIJKHEDEN
DOOR

J. GOUVERNEUR.

Wanneer in de hier volgende bladzijden eenige beschouwingen gewijd worden aan de Nederlandsche Hervormde
kerk, behoeft dit althans geen verwondering meer to
baren.
De dagen zijn voorbij, waarin onder „beschaafde" menschen heelemaal niet meer werd gesproken over of gedacht aan de z.g.n. volkskerk. In dit opzicht verkeeren
wij inderdaad in gunstiger condities.
Allereerst zijn 't de groote dagbladen geweest, die het
kerkelijke leven weer meer op den voorgrond hebben
gebracht. Met name de Nieuwe Rotterdamsche Courant,
wijdt in de laatste jaren soms heele kolommen aan de
bespreking van kerkelijke toestanden en daarvan heeft
de aloude Hervormde Kerk een ruim aandeel gehad.
Dit is echter geenszins toevallig. Niet van uit de redactie-bureaux is kunstmatig een zekere belangstelling gekweekt voor kerkelijke vraagstukken en het zijn niet de
journalisten geweest, die in dit opzicht suggestief hebben
gewerkt. Veeleer is de verhouding omgekeerd zekere
symptonen van het geestelijk leven van onzen tijd, hebben onze dagbladen geleid in de aangewezen richting.
Daar is echter meer. Wat min of meer onbewust ver
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beneden de oppervlakte zich bewoog, wordt thans ook
wel openbaar.
We zijn de laatste jaren zoo gewoon geraakt aan de
vermelding van die massa's, die „kloekweg" met de
kerk gebroken hebben en zich om haar bestaan niet meer
bekommeren, dat wij zoo waar de enkelen over 't hoofd
zouden gaan zien, die met bewustzijn den band met de
kerk hebben gezocht en ook wel gevonden. Ik bedoel die
enkelen, die nu eens niet separatistisch waren aangelegd,
maar juist door hun aangeboren geestelijk instinct gedreven zijn in de richting van de volkskerk over welke
al zoovele malen en op zoo velerlei wijs de doodsklok
was geluid.
Als geestelijke menschen mogen wij deze persoonlijkheden daarom niet uitschakelen bij de beoordeeling van
de belangrijkheid van de questie der kerk, omdat zij
in staat waren zich ernstig rekenschap te geven van hunne
gevoelens en inzichten. — Welnu, er zijn dus manners en
vrouwen, die het geestesleven van onzen tijd verstaan en
tegelijk voldoende op de hoogte zijn van eigen geestelijke
ervaringen en behoeften, en die nu met bepaalde verwachtingen het oog gericht hebben op de Ned.-Hervormde
Kerk met al haar luid uitgebazuinde gebreken. Dit moge
tot nadenken stemmen.
Maar dan is er toch nog een merkwaardig verschijnsel
waar te nemen zoodra de Ned.-Hervormde Kerk in 't geding komt en dat is, dat zoovelen die buiten haar grenzen
verkeeren en van huis uit zich geroepen voelen om haar
aanzien te verkleinen, voortdurend met haar bezig zijn.
Als ik al die bemoeiingen met de Hervormde Kerk
gadesla van Gereformeerden of tot sociaaldemocraten
toe, dan kan ik niet nalaten terug te denken aan de vele
kippen van mijn buurman in een vorige woonplaats, die
elken dag maar weer parmantig in mijn tuin liepen te wandelen, alsof er goud te halen was. Evenals door die vreemde
kippen in mijn tuin, wordt er door de zooeven genoemde
„belangstellenden" nog al eens 't een en ander omgewroet
in en zoo schade aangebracht aan de kerk. Uit hun onver-
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moeide belangstelling blijkt echter toch ook weer zonneklaar, dat de Ned. Hervormde Kerk niet zoo'n „quantitê
negligeable" is als velen nog steeds vermoeden. Eigenlijk
wilde ik door het bovenstaande alleen maar even duidelijk
maken, dat 't toch wezenlijk niet gek is om de lezers van
Onze Eeuw eenige oogenblikken te plaatsen voor dingen,
die met de Ned. Hervormde Kerk in haar tegenwoordigen
toestand ten nauwste samenhangen.
Wanneer wij spreken over de Ned. Hervormde Kerk,
dan hebben wij op 't oog de voortzetting van de oude
Gereformeerde Kerk in ons vaderland. Er is wel Bens aan
deze qualificatie getornd. Vooral Gereformeerden van
het type 1886 hebben vaak luide beweerd, dat zij de wettige erfgenamen waren van de oude kerk. Dit inzicht
is echter nooit populair geworden. Ondanks allerlei bestrijding op dit punt, is de Ned. Hervormde Kerk naar
't gevoelen van de overgroote meerderheid van ons yolk,
de voortzetting van de Gereformeerde Kerk in deze landen
Dit wordt trouwens ook met hardnekkigheid vastgehouden
en verdedigd, o.i. terecht, door de Confessioneelen in de
Hervormde Kerk.
Niettemin hangen met dit feit tal van min of meer
netelige questies samen, die wij althans even dienen te
noemen, al ware 't slechts tot orienteering van onze
lezers en tot recht verstand van hetgeen wij in dit artikel
wenschen te betoogen.
Er is nu reeds verscheidene tientallen van jaren gesmaad op de organisatie van de Ned. Hervormde Kerk.
De primaire vraag is echter : hoe zijn wij aan die organisatie gekomen ?"
Om de daad van Koning Willem I te begrijpen en haar
recht te doen wedervaren, dienen wij terug te gaan tot
de dagen der Bataafsche Republiek.
In de nationale vergadering van 1796 werd aanstonds
het beginsel eener volledige scheiding van Kerk en Staat
geproclameerd. De Hervormde Kerk moest van hare
bijzondere voorrechten worden beroofd en met alle andere
genootschappen gelijkgesteld.
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In de constitutie van 1798 werd dit principe nog sterker
doorgevoerd. De zes „additioneele artikelen tot de acte
van staatsregeling" bepaalden, dat elk kerkgenootschap
voor zijn eigen huishouding had zorg te dragen. Voorts,
dat er verdeeling van kerken en pastorieen naar evenredigheid der bevolking moest plaats hebben, behalve
van die, welke door de tegenwoordige gemeenten gesticht waren en dat na drie jaren alle tractementen zouden
worden ingehouden, omdat de kerkegoederen dan aan den
Staat vervielen om te dienen als nationaal fonds voor
opvoeding en armenverzorging.
Latere constituties bleken gematigder en van het voorgenomen radicalisme kwam vooralsnog niets, dank zij
de daling van den revolutionairen thermometer.
Toen echter Nederland bij het Fransche keizerrijk werd
ingelijfd, waren de vooruitzichten van de kerk vrijwel
troosteloos. De tractementen der predikanten werden
ingehouden of slecht uitbetaald. Toch werden de plannen
van Napoleon tot regeling van de aangelegenheden der
kerken, niet uitgevoerd, omdat zij achterhaald werden
door de bevrijding van het Fransche juk.
Dit neemt niet weg, dat Willem I bij zijn troonsbestijging de oude Hervormde Kerk in een buitengewoon
desolaten toestand aantrof. Jammerlijk was vooral het
gebrek aan initiatief bij de kerkelijke besturen in een tijd,
waarin ook op kerkelijk gebied zoo dringend behoefte
bestond aan nieuwe banen.
Voor 't doel, dat wij ons in deze bladzijden gesteld
hebben is 't allerminst noodzakelijk, deze episode uit
de geschiedenis der Hervormde Kerk in bijzonderheden
na te gaan. Laat ons mogen volstaan met de vermelding
van het felt, dat van Staatswege een algemeen Reglement
voor de Ned. Hervormde Kerk werd opgesteld. Elf
predikanten in de provinciale hoofdsteden lieten er hun
oordeel over gaan en den 7en Januari 1816 werd het
Koninklijk goedgekeurd.
Aileen de classis Amsterdam heeft tegen deze nieuwe
orde van zaken geprotesteerd. In weerwil daarvan werden
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de voormalige kerkbesturen in alle stilte ontbonden en
de Koning benoemde een geheel nieuw bestuur, ditmaal
rechtstreeks.
Laat ons niet vergeten, dat de Kerk dit alles met een
zucht van verlichting heeft aanvaard. Er was nu althans
eenheid van organisatie gekomen, hoewel de Staatsinvloed stellig heel groot was. Wat dezen laatste betreft,
heeft de grondwet van 1848 heel wat laten varen, zoodat
in 1852 een herziening van het algemeen Reglement,
langs zuiver kerkelijken weg tot stand gebracht, kon
worden ingevoerd.
In 1862 trad de laatste minister van eeredienst, Jolles,
of en in Jun 1870 werden de reserves van den Staat inge
trokken.
De band, die de Hervormde Kerk thans nog met den
Staat verbindt, is van zuiver-financieelen aard, Wij
komen hierop nog terug. Wij vermelden nu slechts het felt.
Uit het bovenstaande zal allicht duidelijk geworden
zijn, dat het ingrijpen des Konings in een hachelijke
periode van de geschiedenis der Kerk, zeer zeker voor
algeheele ontreddering bewaard heeft.
Er is evenwel meer dan een eeuw verloopen, sedert
dit alles voorviel en 't blijkt uit alles, dat de instellingen
der kerk ten eenenmale verouderd zijn. Wanneer wij de
Ned. Hervormde Kerk van onze dagen aanzien, dan
maakt zij op ons den indruk van iemand, die uit hare
kleeren gegroeid is.
Dat is uit den aard der zaak een bedenkelijk geval en
daaruit zijn eigenlijk al de moeilijkheden voortgekomen,
waarmede de Kerk thans te worstelen heeft.
VOOrdat wij de voornaamste van deze moeilijkheden
onder de oogen zien, mogen wij niet nalaten er onze
lezers op te wijzen, dat er door sommigen „eenvoudige"
oplossingen van die moeilijkheden aan de hand gedaan
worden. Die oplossingen komen samen in een middelpunt
reorganisatie der Kerk. Van Confessioneele zijde is jaren
lang aangedrongen op wat men noemde herstel van de
presbyteriale Kerkregeering.
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Het komt ons voor, dat deze oplossing geen oplossing
is, evenmin als men iemand, die uit zijn kleeren gegroeid
is wezenlijk helpt, door hem een gewaad op te dringen,
dat hij gedragen heeft voor zijn nu te klein geworden
plunje en waarvan later nooit onderzocht is, of 't eigenlijk
wel Ooit gepast heeft. Wij kunnen niet gelooven, dat
een terugkeer tot de oude organisatie en geldigverklaring
van de formulieren van eenigheid de kerkelijke schare
van gedragslijn zou doen veranderen, zoodat zij, om maar
iets te noemen, daardoor plotseling tot groote offervaardigheid zou worden bewogen. Wel kunnen wij ons voorstellen, dat bij een algeheele overwinning van deze denkbeelden en een omzetting in de praktijk van de confessio
neele theorie, een aantal predikanten buiten de kerk
zouden komen te staan en zoowat niemand meer zich
voor den dienst der kerk zou aanmelden.
De menigte die mobiel moet worden gemaakt, zal dit
echter door repristinatie niet worden. Ik geloof, dat
alles bij het oude zou blijven, wanneer het oude werd
hersteld, al was 't slechts om deze eene zeer geldige reden,
dat de kerkelijke massa niet op de hoogte is van oude
kerkordeningen en de geloofsbelijdenissen der kerk niet
kent.
Ja, ik ga nog een stag verder : zelfs degenen, die opgevoed zijn in confessioneele en gereformeerde kringen,
verstaan 't geluid niet, dat uit de oude belijdenissen ons
tegemoet komt.
Langen tijd heeft men nog volgehouden, dat althans
de Heidelbergsche catechismus populair was onder de
geloovigen onzer kerk. Maar met het oog op degenen, die
niet behooren tot de seniores is dit moeilijk meer vol te
houden.
Men beproeve eens op een catechisatie een Zondag
van den catechismus op te geven om dien van buiten te
leeren. Er is bijna geen enkel leerling die 't er behoorlijk
afbrengt. Het opkomend geslacht kan zich niet meer
verplaatsen in den gedachtengang en de uitdrukkingswijze
van den ouden Heidelberger. Ook in de gereformeerde
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kerken wordt dit blijkbaar gevoeld, want de Rotterdamsche gereformeerde predikant Landwehr heeft zich
opgemaakt om den catechismus voor het opkomend geslacht te redden door hem in een ander gewaad te steken
en bruikbaar te maken voor dezen tijd.
Of hij daarin geslaagd is en of zulk een werk niet ijdel
zal blijken, behoeven wij hier niet te onderzoeken.
Uit den arbeid van genoemden predikant blijkt, dat
er een geslacht is opgegroeid, dat aan deze dingen ontwassen is ; dat er zich al te ver van of gevoelt. Men kan
dit betreuren, maar niet ontkennen en bij bepalen van
een gedragslijn dient men er rekening mede te houden,
wil men niet vervallen tot het gebruik van inhoudslooze
leuzen.
Het is er ons in dit verband slechts om te doen in het
licht te stellen, dat een terugkeer tot hetgeen vroeger was,
op de schare weinig indruk zou maken. Waarbij men dan
nog in 't oog moet houden dat 't er, Ook vOOr 1816, meestentijds pro memorie geweest is.
Er zijn dus moeilijkheden, die niet door eenvoudige,
centrale oplossingen worden uit den weg geruimd. Een
van die moeilijkheden treffen wij aan op het gebied van
het Beheer in de Ned. Hervormde Kerk.
Het ingrijpen van koning Willem I heeft stellig een zekere
eenheid gebracht in de huishouding der Hervormde Kerk
in ons vaderland. De provinciale Synoden werden afgeschaft en er kwam een eenhoofdig bestuur. Maar in zake
het Beheer is het wanhopigste individualisme te constateeren geweest tot op den huidigen dag. Hier geen sprake
van eenige centralisatie, maar een los naast elkaar staan
van Bestuur en Beheer, in 't groot en in 't klein.
De Kerkvoogdijen der verschillende gemeenten, hetzij
ze onder toezicht van notabelen werkten of niet, bekommerden zich niet om het geheel der kerk. Allerlei variaties
waren daarvan het gevolg.
Groote gemeenten met lage tractementen en kleine
gemeenten met hooge tractementen, zijn sedert jaren
een alledaagsch verschijnsel geweest. Kerkvoogdijen die
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gelden beschikbaar stelden voor burgerlijke doeleinden en
ze onttrokken aan de kerk of aan den predikant, waren
nimmer tot de orde te roepen. De kerkvoogden waren
't, die 't tractement van den predikant vaststelden en
daarom in staat bleken 't beroepingswerk te verijdelen
of tot een ledige formaliteit te verlagen. Zij hadden immers de macht, het noodzakelijkste te weigeren. Men
blaze deze dingen niet op, alsof zij regel en geen uitzondering waren. De mogelijkheid van dit alles bestond
echter en die mogelijkheid is oak wel hier en daar
werkelijkheid geworden.
Geen wonder, dat er tot heden toe de grootst mogelijke
willekeur heeft bestaan in de bezoldiging der predikanten.
1k kom daar straaks op terug, omdat deze materie een
afzonderlijke beschouwing verdient in verband met de
positie der predikanten. Hier wil ik er slechts opmerkzaam op makers, dat deze stand van zaken er van zelf
toe geleid heeft, telkens weer pogingen aan te wenden om
een regeling van het Beheer in 't leven te roepen, die een
Bind zou waken aan willekeur en individualisme en op
dit gebied de zoozeer begeerde eenheid tot stand zou
kunnen brengen.
De Oud-Hoogleeraar vanwege de Ned. Hervormde
Kerk, Prof. T. Cannegieter is sinds jaren de onvermoeide
strijder geweest voor een regeling van het Beheer door
de Algemeene Synode der Ned. Hervormde Kerk. Tot
in den laatsten tijd nog heeft hij zich doen kennen als
kampioen voor dit denkbeeld.
Maar mocht hier al een geopende deur zijn te ontdekken
geweest, er waren vele tegenstanders. In de eerste plaats,
de kerkvoogdijen zelf. Over 't algemeen waren zij niet
geneigd, hun macht uit harden te geven. Daarbij kwamen
dan de geharnaste strijders, die op juridische gronden
bestreden al wat kon dienen tot vermindering van het
gezag der kerkvoogden.
Niettemin heeft de Algemeene Synode der Ned. Hervormde kerk meermalen een poging gewaagd, het Beheer
te regelen op een wijze, die de geheele kerk ten goede zou
0. E. XXI 7
3
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kunnen komen en de plaatselijke belangen zou doer
wijken voor de nooden van de kerk als zoodanig.
Nog ten vorigen jare werd aan de classicale Vergade
ringen een nieuw Reglement op het Beheer ter consideratie toegezonden. Hoewel een storm van verontwaardiging was opgestoken in den kring der kerkvoogdijen en
ondanks de protesten van het algemeen college van Toezicht op het beheer der kerkelijke fondsen en goederen,
werd dit reglement door de classicale vergaderingen
gunstig ontvangen. Het werd door de meerderheid aannemelijk geacht. Niettegenstaande dit gunstige votum
van de kerkelijke ambtsdragers, werd het reglement niet
ingevoerd. De Synode had er den moed niet toe.
Men kan hierop smalen en uit de hoogte neerzien op
zulk monnikenwerk van de hoogste vertegenwoordiging
der kerk. Toch zou dit, dunkt ons, van groote kortzichtigheid getuigen.
Het valt toch niet te ontkennen, dat de invoering van
het reglement op het Beheer, zooals dit door de Synode
voorloopig was aangenomen, bij den huidigen stand van
taken, en gegeven de mentaliteit van vele kerkvoogden
en de beheerscolleges, aanleiding gegeven zou hebben tot
tal van procedures.
Op zichzelf is zoo lets reeds een onverkwikkelijk schouwspel, maar 't zou bovendien de zaak zelve, waarom 't hier
gaat, zeer hebben geschaad en voor goed hebben bedorven.
De vraag kan zich echter opdoen : was 't dan niet een
nutteloos bedrijf, een dergelijk reglement in de classicale
Vergaderingen te lanceeren ?
Wij gelooven 't niet. Ook in de kerk moet een bepaalde
mentaliteit te dezen aanzien worden gekweekt . Welnu,
de zaak is weer voor de zooveelste maal onder de oogen
gezien en dit behoeft niet onvruchtbaar te zijn. Het ware
wel beter geweest, wanneer de Synode der Hervormde
Kerk meer contact had gezocht met de Vereeniging van
Kerkvoogdijen enz.
Het is echter niet onmogelijk, dat langzamerhand bij
de colleges van Beheer en de afzonderlijke Kerkvoogdijen
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't besef levendig wordt, dat 't hier niet gaat om de macht,
maar uitsluitend om de positie van de kerk als geheel.
Immers 't zou een droevig spectakel zijn, wanneer enkele
gemeenten in uithoeken van het land misschien, glorieerden en zich baadden in weelde, terwijl de heele kerk
te gronde ging door gebrek aan geldmiddelen en centrale
leiding.
Wij wanhopen niet. Het zou inderdaad gebrek aan
inzicht verraden, wanneer men de Kerkvoogden in
meerderheid ging beschouwen als willekeurige, zeer
onverlichte despoten, wier eenig doel zou zijn, hun bekrompen heerschappij te handhaven en zich schrap te
zetten tegen elke verandering ten goede. Er zijn allerlei
teekenen, die er op wijzen, dat toenadering niet onmogelijk is. Wij zullen hopen, dat, zelfs in ons Nederlandsche
Kanadn, het gevoel van verantwoordelijkheid voor het
geheel, waartoe men behoort, de overhand krijge over
het al te bekrompen pal staan voor plaatselijke belangen.
Want bij de tegenwoordige regeling van het Beheer in
de Hervormde Kerk, loopt men 't groote gevaar, dat de
profeet Haggai onder woorden bracht in de klassieke
woorden : ziet om naar veel, maar zie, gij bekomt
weinig en als gij het in huis gebracht hebt, zoo blaas ik
daarin. Waarom dat ? spreekt de Heer der heirscharen :
om mijns Huizes wille, hetwelk woest is, en dat gij loopt
elk voor zijn eigen huis."
Intusschen wordt op dit gebied de nieuwe mentaliteit
Diet geboren door een nieuw reglement, maar wel door
gemeenschappelijk overleg en men vergete daarbij niet,
dat ook kerkvoogden ten slotte afhankelijk zijn, althans
voor een deel, soms voor een overgroot deel, van de zeer
hardnekkige vooroordeelen van gemeenteleden, die alles
verspild achten, wat hun niet onmiddellijk ten goede
komt.
Zoo blijven dus voorshands de moeilijkheden op dit
terrein : het plaatselijk belang is niet zelden in strijd
met het belang der kerk.
Maar hier baten geen radicale oplossingen. Trouwens
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de eenige radicale oplossing zou zijn, dat de Staat, die
het instituut der beheerscolleges in 't leven geroepen heeft,
hier een beslissend word sprak en een regeling trof,
die meer in overeenstemming zou zijn met de behoeften
der kerk. Wij verwachten echter niet, dat de Staat tot
een dergelijken maatregel zal overgaan. Wij zouden dit
ook geenszins begeeren. Maar hier moet verandering
komen. Laat ons hopen, dat zij mogelijk blijkt te zijn op
den zedelijken weg. Daartoe zal 't noodig zijn, dat het
onderling wantrouwen worde afgelegd en degenen, die
in deze materie verschillende belangen vertegenwoordigen,
elkander leeren verstaan en waardeeren : 66n gemeenschappelijk doel worde in 't oog gehouden, dat ten slot
van geestelijken aard behoort te zijn
Wij trachtten eenigen kijk te geven op de beheersmoeilijkheden in de Hervormde Kerk. Maar met deze
questie hangen tal van andere questies samen. Het is
inderdaad geen kunst, vooral in 't tegenwoordig stadium
der kerkelijke ontwikkeling, alle vraagstukken die zich
hierbij aan ons opdringen, uit een financieel oogpunt
te beschouwen. Dit moge wonderlijk klinken, omdat 't
de kerk geldt, laat ons dan toch niet vergeten, dat geen
enkel geestelijk doel bereikt wordt, zonder geld. Wat zou
er terecht komen van de wetenschap, indien voor haar
bevordering geen gelden beschikbaar werden gesteld ?
Het is dan ook een zegen te achten, dat deze gelden niet
de toevallige bijdragen zijn van „belangstellenden",
maar uit de Staatskas vloeien, ondanks de meening van
velen, dat wetenschap toch eigenlijk thuis behoort onder
het bekende hoofd : „de wijsheid dezer wereld, die dwaasheid is bij God."
In dit verband willen wij allereerst het vraagstuk van
de predikantstractementen bespreken, een vraagstuk,
waaraan verschillende moeilijkheden vastzitten, die betrekking hebben op de geestelijke vragen, op richtingsquesties enz.
Misschien is de questie van de predikantstractementen
wel de meest urgente van alle questies, allereerst vanwege
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den flood, waarin vele predikanten der Hervormde Kerk
verkeeren, maar verder ook in verband met de positie,
't prestige van de leeraren der kerk en de vragen, die
rijzen, zoodra in den flood moet worden voorzien.
Het zal thans wel niet onbekend meer zijn, dat de
meeste prediktntstractementen beneden het peil zijn
niet slechts van wat geacht mag worden aan menschen
van een academische opleiding toe te komen maar van
elken arbeider, op welk gebied dan ook. Vooral in de
laats Le jaren is dit sterk gevoeld in de pastorieen. De duurte
der levensmiddelen en eerste levensbehoeften heeft een
schel licht geworpen op den onhoudbaren toestand.
VOOr den oorlog vond men 't al vrij mooi, wanneer
een predikant zijn loopbaan aanving met een salaris van
1200.
per jaar en een pastorie. Aan verhooging van
dit salaris werd in de meeste gevallen niet gedacht. De
man, die veertig jaren in zulk een gemeente zijn dienstwerk bleef vervullen, behield ook veertig jaren lang z'n
armzalige / 1200. . Zijn gezin mocht zich uitbreideii,
zijn uitgaven mochten vermeerderen door de onkosten,
verbonden aan de opvoeding zijner kinderen, er was
niemand die zich hierover bekommerde. De leden der
gemeente zagen toe, waren tevreden met hun openlijke
of geheime critiek en waren nu eenmaal opgevoed in de
overtuiging, dat de dominees een gemakkelijke en goedbetaalde betrekking hadden. Velen koesterden zelfs het
geniale denkbeeld, dat de Staat in de behoeften van de
predikanten voorzag.
Natuurlijk waren er voor den oorlog ook wel gemeenten,
die een beter tractement hadden aan te bieden. Zulke
gemeenten waren echter sterk in de minderheid en in
den regel slechts bereikbaar voor predikanten van een
bepaalde richting. Van eenige vaste lijn was bij de regeling
der tractementen geen sprake. Op dit gebied heerschte
de meest mogelijke willekeur. Geen verdienstelijkheid
van welken aard ook, bracht iets bij tot het salaris van
den Hervormden predikant. En wat van de tractementen
gold, klemde nog te meer bij de regeling der pensioenen,
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eene regeling, die trouwens nog altijd niet is verdwenen
en voorloopig ook nog wel geldig zal blijven.
Welke is n.l. die regeling ? Het antwoord is spoedig
gegeven : de predikant der Hervormde Kerk ontvangt
na veertig dienstjaren zijn rijkstractement als pensioen,
tot een minimum van f 600.—.
Het gevolg daarvan is, dat een Amsterdamsch predikant na volbrachten veertigjarigen dienst een pensioen
van ruim f 2000.— ontvangt en elke predikant, die in
een gemeente staat, waar het rijkstractement minder is,
ook zooveel minder pensioen ontvangt. De gemeenten
met een rijkstractement van / 1000.— en daarboven
behooren tot de uitzonderingen. Vele predikanten zullen
wanneer zij den emeritaatsleeftijd mogen bereiken, een
pensioen van f 600.— genieten om daarmede hun laatste
dagen te slijten. Onze lezers moeten n.i. weten, dat het
Been „gebruik" is, dat de gemeenten het rijkspensioen
op Welke wijze dan ook aanvullen en zij voelen zich daartoe dan ook geenszins geroepen of verplicht, op een enkele
uitzondering na van den allerjongsten tijd.
Nu is er zeer zeker, wat de salarieering der predikanten
betreft, eene verandering ten goede ingetreden. Er zijn
menschen geweest, die 't initiatief hebben genomen tot
verbetering van den hemeltergenden toestand. De vereeniging „Aanpakken" heeft de leden der kerk opgeroepen
om een millioen gulden bijeen te brengen tot verhooging
van de schraalste predikantstractementen. De bedoeling was om die schraalstre tractementen te brengen op
1400.— a / 1500.—
Dr. van Gheel Gildemeester noemde dit in een preek
eens een armzalige, nochtans zeer toe te juichen poging
om de predikanten eenigermate gelijk te stellen met
heeren straatvegers.
Intusschen is dit millioen nog niet bijeen en de cornmissie, die met lofwaardigen ijver zich aan dit werk
wijdt, blijft diligent. Zij heeft ook reeds meer bereikt dan
vele onheilsprofeten hadden durven verwachten.
Wij voelen echter wel, dat ook met dit millioen slechts

EN HARE TEGENWOORDIGE MOEILIJKHEDEN.

39

sprake kan zijn van leniging van oogenblikkelijken hood,
van opheffing van de meest in 't oogloopende excessen
bij de uitkeering der tractementen maar niet van een
behoorlijke, afdoende regeling, waarmede alien gebaat
zouden zijn. Een predikant, die een salaris geniet van
/ 1600.— zou b.v. buiten het bereik van dit millioen
blijven.
Daarom is van zoo groote beteekenis geweest het
werk van den Bond van Nederlandsche predikanten. Ik
weet wel, dat er velen zijn geweest, die dit werk uit de
hoogte als ongeestelijk veroordeelden. Het is echter de
vraag, wat deze bedillers op spontane wijze hebben gedaan om den toestand te verbeteren. Bovendien begrijpt
ieder, die nadenkt, dat de leiders van dezen predikantenbond allereerst de positie van den predikant wenschen
te handhaven of te redden en daarom wel degelijk een
geestelijk doel in 't oog houden. Zij beseffen heel goed,
dat hun actie ten nauwste samenhangt met het voortbestaan van de Kerk. Vooral aan den voorzitter en den
secretaris van dezen Bond mag wel een eeresaluut worden
gebracht voor al den arbeid, dien zij verricht hebben.
Het is deze predikantenbond, die bij monde van zijn
bestuur het eerst gewaagd heeft van een minimum
tractement van f 2500.—. Dit bedrag is blijven voortklinken, 't heeft zich in de gedachten en overleggingen
min of meer gerealiseerd en is zoo de grondslag geworden
van een reglement, dat in Juni 1920 door de Synode aan
de classicale vergaderingen ter overweging is voorgelegd.
Dit Synodale reglement, dat op belangrijke punten
afweek van het concept van den predikantenbond, dat
ook een regeling van pensioenen voor emeriti en weduwen
en weezen bevatte, is met groote meerderheid door de
classicale vergaderingen aangenomen en later door de
leden der Provinciale Kerkbesturen gesanctioneerd. De
Synode heeft 't daarna tot wet verheven en 15 Januari
1921 is deze wet in werking getreden.
Al aanstonds is de nieuwe toestand merkbaar geworden.
Geen aanvrage om handopening wordt doorgezonden aan
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den minister van financien, wanneer bij 't uitbrengen van
een beroep niet een minimum van f 2500.– met vrije woning
is gewaarborgd en de classicale besturen weigeren in
zulk een geval de approbatie. Het is dus ondenkbaar
geworden, dat een predikant nu een standplaats zou aanvaarden met een tractement, dat beneden de / 2500.—
blijft voor de kleinere gemeenten, dat zijn gemeenten
met minder dan 1500 leden per predikantsplaats. Dit
voor gemeenten met 1500 tot 3000 leden
wordt f 3000.
per predikantsplaats en f 3500. — voor gemeenten met
meer dan 3000 leden pev predikantsplaats. Maar hiermede
is nog niets gezegd met 't oog op die predikanten, die
b.v. f 1400.— a / 1600.— salaris genieten en nu eenmaal
niet in de gelegenheid zijn, van standplaats te veranderen.
Zij zitten in het schuitje en moeten medevaren ...... Nu
ja, het Synodale reglement bepaalt nadrukkelijk, dat
zulke gemeenten ook geen uitkeeringen zullen ontvangen
uit de algemeene kas, wanneer zij niet geheel en al onmachtig zijn om het minimum-tractement bijeen te
brengen. Maar van deze bepaling zullen dan toch voor
Ioopig de nails in zulke gemeenten dienstdoende predikanten de dupe worden. Ziehier wel een bedenkelijke
lacune in 't overigens veel belcvende reglement.
1k sprak daar van uitkeeringen uit de algemeene kas.
In het nieuwe reglement worden n.l. twee-jaarlijksche
verhoogingen van / 160.— tot een maximum van f 1920.—
na vier en twintig diens tjaren, toegekend en deze periodieke verhoogingen, die ook nog gepaard zullen gaan
met kindergelden, zijn even zoovele moeilijkheden, die
de kerk als geheel zal hebben te overwinnen. De verhoogingen zullen n.l. worden uitgekeerd uit een algemeene
kas.
Nog in 't afgeloopen jaar is een Raad van Beheer
geinstalleerd en thans is ook een Directeur benoemd
voor het Bureau van dien raad. Als zoodanig zal optreden
de Groenlosche predikant Mr. Bartels. Wij gelooven, dat
de keuze van dezen directeur een gelukkige is geweest.
Het kerkelijk Weekblad wist ons te berichten, dat het
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Burean waarschijnlijk te Utrecht gevestigd zal worden.
Zoo zal dan dit instituut zijn werkzaamheid moeten
aanvangen, want in 1922 zullen aan de predikanten de
uitkeeringen uit de algemeene kas moeten verstrekt
worden. Het bestuur van den predikantenbond heeft
zich tot alle kerkvoogdijen enz. gewend met het verzoek
om dit in 1921 reeds te doen uit hunne fondsen. In hoeverve aan dit verzoek gevolg zal gegeven worden, zal
moeten blijken.
Hiermede zijn wij genaderd tot een punt, dat ons van
zelf weer moeilijkheden doet bespeuren. Want nu komt
het woord aan „de gemeente". De duizenden, die uit
de algemeene kas der kerk zullen vloeien, moeten door
de leden der kerk er eerst worden ingebracht.
Art. 8 van het reglernent op de predikantstraktementen
luidt, dat de kas voor de predikantstractementen, dat
beteekent dus voor verhoogingen en kindergelden en
suppleties aan gemeenten, die niet bij machte zijn het
minimum met vrije walling bijeen te brengen, gevormd
wordt door bijdragen van de gemeenten en andere middelen
De bijdragen der gemeenten warden bepaald naar hare
draagkracht. Hierbij wordt rekening gehouden met de
inkomsten uit de kerkgoederen en pastoriegoederen en
de inkoinsten van de leden der gemeente, maar ook met
hetgeen de gemeenteleden voor de behoeften van de
eigen gemeente moeten opbrengen.
Uit 't bovenstaande volgt, dat de gemeenten naar een
vasteii maatstaf zullen hebben bij te dragen voor de
centrale kas en dit zal op de meeste plaatsen slechts
bereikbaar zijn door invoering van een hoofdelijken
omsiag, of verhooging van de opbrengst van dien omslago
De vraag is reeds uit den treure geopperd, of de leden
der gemeenten bereid gevonden zullen worden, hunne
offers voor dit doel te brengen.
't Spreekt van zelf, dat men niet moet beginnen met
twijfel te opperen aan het welslagen van deze anderneming. De kerkelijke wet is er nu en zij behoort te worden
nageleefd. Er is ook, in 't afgetrokkene, niets tegen te
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zeggen, dat degenen, die leden der gemeente zijn en
tot de Hervormde kerk behooren, hunne verplichtingen
ten opzichte van die kerk hebben na te komen.
De ervaring leert ons echter, dat er vrij wat menschen
zijn, die gaarne en gemakkelijk te hoop loopen, wanneer
er de een of andere lens wordt aangeheven. Zoolang 't
hun niets kost, zijn zij zeer geestdriftig voor dit en voor
dat en teekenen zij naar hartelust op adressen. Zoodra
die belangstelling zich echter in geldelijke bijdragen
moet omzetten, herinneren zij zich plotseling, dat zij
grieven hebben en de dingen toch niet gaan naar hun zin.
Ze zouden wel heel veel van het hunne willen afstaan,
maar ...... en dan volgen de zinnetjes, die we alien wel
kennen en die zoo afgezaagd klinken als 't meest vulgaire
deuntje. Veler onoprechtheid komt 't helderst aan den
dag, wanneer ze in den zak moeten tasters voor kerkelijke doeleinden. Het zou allerminst geestelijk inzicht
verraden, wanneer men bij de uitvoering van het reglement op de predikantstractementen, 't oor ging leenen
aan het hierboven omschreven soort van bedillers en
tegenstrevers.
Een andere vraag is echter, of er van bepaalde zijden,
geen billijke liezwaren kunnen geopperd worden.
Toen den 15den Juli van het vorige jaar te Utrecht
een vergadering was belegd door het bestuur van den
Bond van Nederlandsche predikanten met het doel om
tot overeenstemming te geraken in zake de uitvoering
van het reglement, dat aan de orde zou komen in de
samenkomsten van de Synode, bleek die overeenstemming door het richtingsverschil niet te bereiken. Van
confessioneele en gereformeerde zijde werd toen voorgesteld, de richtingsquestie te laten rusten. Dr. Niemeyer,
de bekende leider der Vrijzinnig-Hervormden, kon zich
met dit voorstel onmogelijk vereenigen. Hij was van
oordeel, dat de zaak geen kans van slagen zou hebben,
wanneer niet op de een of andere manier tegemoet werd
gekomen aan de Vrijzinnigen in de Ned. Hervormde
Kerk. Allerlei mogelijkheden zijn toen onder de oogen
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gezien. Dr. Niemeyer bleek niet te staan op een bepaalden
vorm van tegemoetkoming. Het werd gezocht bij evenredige vertegenwoordiging tot bij het openstellen van
kerken of 't beschikbaar stellen van gelden voor de vrijzinnigen toe. Niets van dit alles kon echter genade vinden
bij de vertegenwoordigers der confessioneelen en gereformeerden. Deze samenkomst liep op dit punt dood. Toch
heeft zij wel vruchten opgeleverd. Alle aanwezigen bleken
't toch ten slotte hierover eens, dat men diende mede te
werken om het groote plan te doen slagen. Het is echter
duidelijk, dat er, in verband met de offers die gevraagd
zullen worden, toch wel iets dient te worden gedaan,
om tegemoet te komen aan ernstige minderheden in de
Ned. Hervormde Kerk. Niet alleen om 't welslagen van
de onderneming te verzekeren. Daarom zelfs niet in de
eerste plaats, maar veeleer omdat dit, zoo komt 't
mij tenminste voor — een moreele consequentie is van
hetgeen men nu aan geldelijke verplichtingen gaat opleggen.
Een van de middelen, die tot dit doel worden aangeprezen is „evenredige vertegenwoordiging."
Zoodra wij dit denkbeeld noemen, dienen wij bedacht
te zijn op voetangels en klemmen. Ten aanzien van de
voorstanders van dit beginsel heerscht niet zelden een
betreurenswaardig misverstand. Ter onzaliger uure is
men ook de evenredige vertegenwoordiging gaan indeelen,
althans kerkrechtelijk gaan indeelen. Er zijn er, die tot
de merkwaardige ontdekking gekomen zijn, dat de voorstanders van evenredige vertegenwoordiging althans
„kerkrechtelijk vrijzinnig" zijn.
Ik heb deze qualificatie altijd met kracht afgewezen.
voor de schare ligt er in deze titulatuur al aanstonds iets
verdachts. Kerkrechtelijk-vrijzinnig, dat is dan toch
zeker ook vrijzinnig zonder meer, zoo redeneert 't publiek
en zoo wordt de zaak door het woord ,,vrijzinnig" er bij
te pas te brengen al aanstonds vertroebeld.
M.i. heeft evenredige vertegenwoordiging met vrijzinnig of rechtzinnig niets te maken en een mensch, die voor-
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stander is van evenredige vertegenwoordiging in de Ned.
Hervormde Kerk, behoort dan ook niet kerkrechtelijkvrijzinnig genaamd te worden, maar veeleer : kerkrechtelijk-realistisch.
Omtrent de persoonlijke overtuiging van den voorstander van dit beginsel, zegt evenredige vertegenwoordiging niets. Men kan er gereformeerd, confessioneel,
evangelisch, ethisch en modern bij zijn. Men stelle 't
toch niet voor, alsof alle voorstanders van evenredige
vertegenwoordiging, daarin nu een soort van panacee
zien, waaraan zij al de lief de van hun hart hebben verpand.
De meesten hunner zullen pier wel uitgaan van den
feitelijken toestand en van den geest der reglementen
van de Hervormde Kerk. Want dat deze reglementen in
den loop der tijden zijn ingericht op 't samenzijn van
orthodoxen en vrijzinnigen, zal toch wel door niemand
worden ontkend.
Daarom juist heel t o.i. evenredige vertegenwoordiging
niets uit te staan met links of rechts, noch in dogmaticis,
noch op kerkrechtelijk terrein, maar alleen met de feitelijkheid. Men kan deze betreuren, men kan haar willen
veranderen, dit alles neemt niet weg, dat zij er is.
Wanneer wij dit in 't oog houden, kunnen wij toch
wel verstaan, dat vrijzinnigen in dit historische moment
vragen, waarop zij nog kunnen rekenen voor hun geestelijk
leven.
Met dat al stelden wij in 't bovenstaande de dingen
nog eenzijdig voor. Evenredige vertegenwoordiging beteekent niet, wat men er vaak van maakt : handhaven
van een vrijzinnige minderheid, maar evenzeer : opkomen
voor een rechtzinnige minderheid.
Ik geloof niet, dat 't oogenblik juist gekozen zou zijn,
om dit beginsel in de kerkelijke wet op te nemen. Maar
plaatselijk kan 't soms worden toegepast. Vooral in de
groote steden, waar heden ten dage de machthebbers op
kerkelijk gebied door hun eenzijdigheid zooveel bederven.
Dat er bij de overweging van een compromis, een
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modus vivendi, geen sprake behoeft te zijn van het aanhangen van een bepaalde richting, is ten duidelijkste
gebleken, toen voor eenige jaren, de Herv. Hoogleeraren
der theologische faculteit te Utrecht met de kerkelijke
hoogleeraren, zich tot de Synode hebben gewend met
voorstellen in zake een „modus vivendi" voor alle richtingen in de kerk.
De Synode heeft toen aan genoemde Heeren opgedragen, een plan uit te werken en dit plan is artikelsgewijs
aan de classicale vergaderingen aangeboden ter consideratie. Men spreekt van dit reglement gewoonlijk als van
„het Utrechtsche voorstel."
De Hoogleeraren, die met dit voorstel uitkwamen,
behoorden tot zeer uiteenloopende theologische richtingen.
Zij hadden elkaar echter op een bepaald punt gevonden.
Dit is op zichzelf al een felt van beteekenis. Want als
moderne, ethische en gereformeerde professoren elkander
kunnen verstaan, dan moet er toch ook mogelijkheid
zijn voor gewone stervelingen, die de genoemde verschillen vertegenwoordigen, om tot een compromis te
geraken.
Nu kan men wel zeggen : dit Utrechtsche voorstel is
door de classicale vergaderingen niet gunstig ontvangen
en de Synode heeft 't dus Diet tot wet kunnen verheffen
en hiermede is 't nu van de baan. Dit schijnt inderdaad
't geval. Theoretisch is 't ook van de baan, maar
en
dit beteekent meer practisch niet. Wanneer wij zoo
Bens rondzien in onze Hervormde Kerk, dan bespeuren
wij teekenen die er op wijzen. dat onder de oppervlakte
nog steeds met dat Utrechtsche voorstel gerekend wordt,
ja, dat er op een bepaalde plaats, zij 't dan wellicht min
of meer onbewust, op de verwezenlijking er van vooruitgegrepen wordt.
Soms doen zich omstandigheden voor, die in een bepaalde richting sturen en wanneer men zich dan rekenschap gaat geven van de situatie, bemerkt men, a posteriori natuurlijk, dat de theorie toch nog aan de praktijk
is voorafgegaan.
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Wat wilden eigenlijk de Utrechtsche hoogleeraren
S. D. van Veen, H. Visscher, T. Cannegieter, F. E.
Daubanton, J. A. C. van Leeuwen en H. Th. Obbink
met hun „modus vivendi" ?
In de Handelingen van de Buitengewone Vergadering
en van de 101ste Gewone Vergadering van de Algemeene
Synode der Ned. Hervormde Kerk, ten jare 1916, kan
men op blz. 354 e.v. een ontwerp vinden tot regeling van
den „modus vivendi", met een uitvoerige Memorie van
Toelichting.
Het ontwerp stelt in art. 1 aanstonds aan de orde het
ontstaan van Gemeente-kerken.
Daaronder worden verstaan gemeenschappen, die gevormd worden door lidmaten van een bepaalde gemeente
der Ned. Hervormde Kerk, die zich hebben aaneengesloten. Het vereischte aantal lidmaten is daarbij volgens
een bepaalden maatstaf te regelen. Lidmaten van in
elkanders nabijheid gelegen kleine gemeenten, kunnen
zich tot een Gemeente-kerk aaneensluiten. De op die
wijze aaneengeslotenen, kiezen uit hun midden een voorloopig bestuur, dat een statuut ontwerpt, waarin de ge
loofsgrondslag der te stichten Gemeente-kerk duidelijk
wordt omschreven en dat een huishoudelijk reglement opstelt. Deze ontwerpen worden, na in een wettige vergadering der leden te zijn aangenomen, onderworpen aan de
goedkeuring van het Classicaal Bestuur, dat de goedkeuring verleent, tenzij zij in strijd zijn met de algemeen
verbindende Reglementen der Kerk. Wordt de goedkeuring geweigerd, dan kan de Gemeente-kerk in hooger
beroep gaan volgens art. 14 van het Algemeen Reglement
en art. 80 van het Reglement voor kerkelijk Opzicht en
Tucht. Zoodra de vereischte goedkeuring verkregen is,
roept het voorloopig bestuur de leden der Gemeente-kerk
op, ten einde zich definitief te organiseeren.
Elke Gemeente-kerk heeft recht op een evenredig deel
in de inkomsten der Gemeente, hetzij deze uit kerkgoederen en Gemeente-fondsen voortvloeien, hetzij zij
door heffing van een hoofdelijken omslag worden ver-
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kregen. Wat de Gemeente-kerk dan tekort komt, moet
zij zelve opbrengen, onverminderd de verplichting harer
leden om de geldelijke lasten te helpen dragen der Gemeente, volgens de daarop betrekking hebbende verorde
ningen. Wij gaan op dit ontwerp verder niet in. De kern
er van hebben wij hier trouwens weergegeven.
Het doel van dit alles wordt door de Utrechtsche hoogleeraren uiteengezet in een Memorie, die nog altijd waard
is gelezen te worden en misschien ook in de toekomst nog
wel eens zal worden te voorschijn gehaald uit de „Handelingen van 1916." In dit stuk wordt gewezen op de noodzakelijkheid om aan den partijstrijd in de Ned.-Herv. kerk
een eind te maken, welk eind naar de vaste overtuiging
van de opstellers van dit document slechts bereikt kan
worden door een modus vivendi, die met behoud der
administratieve eenheid, aan elke richting de vrijheid
waarborgt om in overeenstemming met eigen beginselen
onder het synodaal verband haar kerkelijk leven tot zijn
recht te doen komen. Daarbij gaan de Utrechtsche hoogleeraren uit van het historisch gewordene.
Het zal onzen lezers duidelijk zijn, dat bij een stand van
zaken als in het hier besproken ontwerp en zijn toelichting omschreven wordt, ook de uitvoering van het reglement op de predikantstractementen minst genomen,
gemakkelijker zou worden.
Het komt ons voor, dat de zaak, waar 't hier om gaat,
ddárom nog niet definitief van het terrein der mogelijkheden is afgevoerd, omdat de noodtoestand reeds op
zeer spontane wijze tot het in 't leven roepen van een
zij 't dan nog niet officieele Gemeente-kerk, geleid heeft.
lk heb hier op 't oog de Duinoord-kerk in Den Haag.
De „Duinoord-gemeente" gaat haar eigen gang en beschikt over de noodige vrijheid van beweging. Wel ontvangt zij niet een evenredig deel van de inkomsten der
Gemeente, waaronder zij ressorteert en is zij voorshands
uitsluitend aangewezen op -vat zij zelf aan geldelijke bijdragen opbrengt, maar zij blijft uitzien naar officieel
contact met de Hervormde Kerk en met de moeder-
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gemeente. De voorganger van de Duinoord-kerk, Ds. H.
W. Creutzberg, heeft 't zelfs uitgesproken, dat hij niet
zal rusten, vOOr hij als predikant der Ned.-Hervormde
Kerk erkend is.
Dat 't zoover nooit zal komen, zou ik niet durven beweren. Er kan wel eens een tijd komen, wellicht spoediger
dan men vermoedt, waarop een creatie als de Duinoordkerk met vlag en wimpel wordt ingehaald. wij leven
eenmaal sneller, zelfs op kerkelijk gebied, dan een vijftig
jaren geleden. En dan zouden anderen wel volgen en
ging 't ten slotte toch weer door de praktijk tot de theorie.
Dat intusschen de Utrechtsche hoogleeraren met hun
modus vivendi heel iets anders op 't oog hebben dan de
Gereformeerden in de Hervormde kerk met hun „boedelscheiding" zal onzen lezers bij voorbaat duidelijk zijn.
Prof. Dr. H. Visscher heeft dan ook als mede-auteur van
den „modus vivendi" heel wat moeten aanhooren van
zijn geestverwan ten binnen en buiten de kerk.
„Binnen en buiten de kerk", zoo schreven wij en hiermede duidden wij een psychologisch moment aan, dat
.joist bij de z.g.n. boedelscheiding heel duidelijk naar
voren komt. Het denkbeeld der „Boedelscheiding" is n.l.
door den Gereformeerden Bond tot vrijmaking van de
Ned. Hervormde kerken op den voorgrond geschoven.
Deze Bond kwam den 8sten Februari 1906 te Utrecht
tot stand en beoogt, volgens art. 4 der in 1909 gewijzigde
statuten : „naar uitwijzen der Heilige Schriftuur, opgevat in overeenstemming met de drie formulieren van
,êenigheid enz. te arbeiden tot verbreiding en verdediging
der Gereformeerde Waarheid in het midden der Ned.Hervormde (Gereformeerde) kerk, om mede hierdoor te
komen tot oprichting van de Hervormde kerk uit haar
diepen val en tot wederverkrijging van hare plaats in het
midden van ons yolk, haar van ouds door den Heere
aangewezen, met vasthouding aan de Dordtsche kerkorde van 1619."
De mannen van den Geref. Bond achten het ideaal der

Confessioneelen : „een belijdende volkskerk," onbereik-
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baar en blijven nu 't oog gericht houden op een „belijdende
vrije kerk" en zij willen derhalve, dat de richtingen „op
rechtvaardige wijze", uiteengaan. Ziedaar dus de boedelscheiding, een verdeeling van de gelden der kerk over de
verschillende richtingen. Dan geen administratieve banden of gemeenschappelijke reglementen meer. Het einde
zou kunnen zijn, een sterke Gereformeerde Kerk, de vereeniging van alle Gereformeerden, die nu nog gescheiden
zijn. Dit zou dus tegelijk beteekenen, oplossing van de
Ned. Hervormde Kerk.
Middelerwijl zijn er in de Gereformeerde Kerken allerlei
teekenen te bespeuren, die de verwezenlijking van dit
denkbeeld niet waarschijnlijker maken. Wat b.v. JongGereformeerden beoogen, verzet zich krachtig tegen een
dergelijke samenbinding van de op leerstellig gebied
conservatiefste elementen en zoekt veeleer aansluiting
bij en samenwerking met christenen, ook ethische christenen in de Hervormde Kerk en andere kerken.
Een geheel andere, zeer netelige questie is die van de
z.g.n. „scheiding van kerk en Staat." Wij moeten deze
uitdrukking in dit verband vooral niet breed opvatten.
Van een Staatskerk is in ons vaderland geen sprake. De
Ned. Hervormde Kerk vaardigt haar eigen wetten uit
en geeft alleen van veranderingen en aanvullingen in haar
reglementen, kennis aan de regeering. De bedoeling hiervan is geenszins, dat de regeering zich een oordeel over
deze dingen zou voorbehouden, maar alleen om haar op
de hoogte te houden van hetgeen in de Ned. Hervormde
Kerk als wet geeerbiedigd dient te worden.
De scheiding van kerk en Staat heeft in dit geval dus
uitsluitend betrekking op de losmaking van den financieelen band.
De zaak waar 't hier om gaat, is reeds oud. Wij willen
hare geschiedenis niet diep ophalen, omdat 't ons Le doers
is om het aanwijzen van de moeilijkheid, waarin de Ned.
Hervormde kerk door het tegenwoordige, ministerieele
plan, zou kunnen geraken.
O. E. XX 7
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Aileen moeten wij er met een enkel woord op wijzen
hoe voor een goede dertig jaren vooral anti-revolutionairen en radicalen, zooals zij toen nog heetten, de leus :
„scheiding van kerk en Staat," hebben aangeheven.
Wijlen Dr. A. Kuyper heeft, reeds jaren voor de
doleantie, aangedrongen op liquidatie of kapitalisatie
van het door de Gemeente genotene. Daarbij ging hij uit
van de gedachte, dat, na voorafgaande subsidieering
van de tot dusver uitgesloten kerken over een reeks van
20 jaren het gekapitaliseerd bedrag aan rechthebbenden
zou worden uitbetaald. Deze interpretatie dateert reeds
van 1874.
In het anti-revol. program is ook weer sprake van
rechthebbenden en 't is in den loop der jaren gebleken,
dat dit woord, naar 't oordeel van bepaalde categorieen,
voor verschillende uitlegging vatbaar was. In de dagen
der doleantie (1886 en daarna) spraken de nieuwe Gereformeerden bij voorkeur van zichzelf als de rechthebbenden.
Vandaar dan ook de kerkelijke processen, die gevoerd
zijn en die eindigden met de handhaving van de Ned.Hervormde gemeenten als rechthebbenden op kerken,
pastorieen en kerkgoederen.
Naar de opvatting van Dr. Kuyper en de zijnen bleef
de vraag, wie rechthebbenden waren op de eventueele
kapitaal-uitkeering van den Staat, onopgelost. De termen
waarin men zich uitdrukte, waren vaag en voor verschillenden uitleg vatbaar.
In 1894 heeft de Edesche Courant hierover De
Standaard geInterpelleerd. De laatste had toen een
artikel uit de Heraut overgenomen, waarin als leugen en
laster tegengesproken was, als zouden de doleerenden
een complot op touw gezet hebben om de Ned. Herv.
kerk van hare goederen to berooven. De Heraut beriep
zich toen op art. 20 van het anti-revolutionair Program.
De Edesche Courant wees toen op het dubbelzinnige van
den term : „rechthebbenden" en De Standaard antwoordde voor de Heraut „Terecht merkt de Edesche courant
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op, dat het woord „rechthebbende" altoos dubieus kan
worden" 1).
De questie : Scheiding van kerk en Staat, in den reeds
boven aangeduiden zin van kapitaliseering van de aan
de kerk toekomende gelden, staat heden ten dage niet
meer zoo in het teeken van de doleantie en het radicalisme.
De Vrijzinnig-democraat, Mr. Oud, heeft in de Tweede
Kamer der Staten-Generaal in den jongsten tijd herhaaldelijk gepleit voor 't toekennen van duurtetoeslagen uit
's Rijks kas aan de predikanten, die Rijkstractement
genieten. Het is nog niet heel lang geleden, dat de minister van financien, de heer de Vries, met een zeker a plomb
verklaarde, dat hij er niet aan dacht, op de voorstellen
van den heer Oud in te gaan, omdat hij, vooral ook met
't oog op zijn plan van scheiding van kerk en Staat, geen
verwachtingen van verhoogde toelagen bij H.H. predikanten Wilde wekken.
Het is uit een psychologisch oogpunt inderdaad merkwaardig na te gaan, hoe krachtig tegenwoordig de woorden
eens ministers kunnen worden, wanneer hij slechts met
predikanten te doen heeft. Wanneer 't geval betrekking
had gehad op luider protesteerende categorieen, zou de
toon wellicht minder zelfbewust hebben geklonken.
Dit neemt echter niet we,g dat minister de Vries de
eerlijke bedoeling heeft, de tractementen, die heden aan
predikanten worden uitgekeerd, te kapitaliseeren, niet
ten behoeve van mogelijk onbekende rechthebbenden,
maar van de kerken, die tot nog toe uit de schatkist
gelden hebben ontvangen.
De vraag is slechts, hoe wij tegenover de „planners
van den minister van financien hebben te staan. Princi
pieele bezwaren zal wel geen enkele Hervormde hebben.
In 't afgetrokkene toch is er niets tegen, dat de kerk geheel
en al in haar eigen behoeften voorziet en dat haar de
beschikking wordt gegeven over hetgeen haar toekomt,
1) Zie hierover : Scheiding van Kerk en Staat, een politieke eisch
toegelicht door Otto Schrieke, in 1899 bij Wolters uitgegeven.
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om er dan naar eigen goedvinden mede te handelen.
Het is dan ook gebleken, dat de kerkbesturen niet
afkeerig waren van de voorstellen van den bewindsman.
Zoodra echter de zaak van 't terrein der voorloopige
besprekingen moet worden overgebracht naar de verwezenlijking, zijn er tal van bedenkingen te opperen.
Wij noemen slechts enkele dingen.
Allereerst is dan de vraag, aan wie eigenlijk die kapitalen zouden moeten worden uitgekeerd. Om ons nu maar
tot de Ned. Hervormde Kerk te bepalen : aan de Algemeene Synode ? Heftig is dit al aanstonds bestreden door
het z.g.n. college van Toezicht, dat zich zelfs tot de
kerkvoogdijen heeft gewend met een verzoek om machtiging ten einde voor deze kerkvoogdijen op te treden. Bij
voorbaat gaf dit college ook reeds als zijn meening te
kennen, dat de loskomende gelden zouden moeten belegd worden in Ned.-werkelijke Schuld. Hier werd dus
al aanstonds de machtsquestie gesteld.
Het moderamen van den Bond van Ned. predikanten
was van oordeel, stellig niet geheel ten onrechte, dat 't
hier allereerst de belangen der predikanten gold en 't
dus voor de hand lag, hen te raadplegen, in zake hun
eigen aangelegenheden.
Een tweede, voor de kerk uiterst aangelegen vraag
is, naar welk percentage de gelden eventualiter zullen
worden uitgekeerd. Hieromtrent heeft 't Orgaan van den
Bond van Ned. predikanten, 't een en ander ten beste
gegeven, dat bij een mogelijke regeling van deze materie,
niet mag worden verwaarloosd.
Laat men toch vooral niet vergeten, dat hier moeilijkheden liggen opgestapeld voor de kerk.
Voor niij blijft 't nog steeds een open vraag, of er van
't losmaken van dezen financieelen band, wel iets komen
zal. Immers 't gaat hier niet alleen over de sedert 1816
uitgekeerde rijkstractementen, die nog nooit in 't onderhoud van welken predikant dan ook, hebben voorzien,
maar wel degelijk ook over oude rechten. Diepgaande
juridische problemen zouden zich hier voordoen en 't is
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de vraag, of zelfs onze radicale tijd, rijp is, om daarvoor
een oplossing te vinden. Ik geloof dan ook, dat ik mij niet
vergis, wanneer ik beweer, dat tal van belangstellenden
in 't heil van de Ned. Hervormde kerk, vrij sceptisch
staan tegenover hetgeen door den minister van financien en anderen beraamd wordt.
Het heeft ons verblijd, dat de secretaris van de Algemeene Synode der Ned. Hervormde Kerk, de heer L.W.
Bakhuizen van den Brink, een vlugschrift heeft in 't licht
gegeven, dat tot titel draagt : „Staat en Kerk, een gewetensvraag aan regeering en volksvertegenwoordiging."
In dit vlugschrift is nog eens gewezen op de perspectieven,
die art. 171 der Grondwet opent.
Het is misschien niet overbodig, her den inhoud van
dit befaamde artikel mede te deelen. Het luidt :
„De tractementen, pensioenen en andere inkomsten
van welken aard ook, thans door de onderscheidene
godsdienstige gezindheden of derzelver leeraars genoten
wordende, blijven aan dezelfde gezindheden verzekerd.
Aan de leeraars, welke tot nog toe uit 's lands kas geen,
of een niet toereikend tractement genieten, kan een
tractement toegelegd, of het bestaande vermeerderd
worden."
Het is goed, dat de heer Bakhuizen van den Brink
nog eens herinnerd heeft aan de mogelijkheden, door dit
artikel onder het bereik der kerk gebracht.
Wij zouden 't ten zeerste betreuren, wanneer men
doldriftig op de voorstellen aangaande scheiding van
kerk en Staat inging. Practischer lijkt 't ons, wanneer
de Staat de ontoereikende tractementen eenigszins behoorlijk maakt en in gemeenten, waar geen rijkstractement is, een behoorlijke regeling treft. Dit zou kunnen
geschieden, na onderzoek van de geldelijke voordeelen
aan de verschillende predikantsplaatsen verbonden. In
ieder geval zou er orde moeten komen, in plaats van
willekeur en 't komt ons niet onmogelijk voor, dat door
den Staat voorzien zou worden in de pensioenen der
predikanten en predikantsweduwen, niet op de wonder-
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lijke manier, waarop dit nu geschiedt en die door niemand
doorgrond wordt, maar naar een vasten maatstaf. En
waarom zou dit een een ander dan ook niet worden toegekend aan kerkgenootschappen, die tot nog toe niets uit
de Staatskas ontvingen ?
De Staat zou zich voor zulk een maatregel heusch niet
behoeven te geneeren en voor de uitgaven, daaraan verbonden, zouden allicht aannemelijker argumenten gevonden kunnen worden dan voor menige andere bijdrage
uit 's lands kas 1).
immers absolute scheiding van kerk en Staat, zou een
ramp beteekenen, voor den Staat wel te verstaan. Laat
men dan toch niet de houding aannemen, alsof de Staat
niets met Kerken heeft uit te staan. Laat men, dat is
toch ook een kenmerk van Staatsmanswijsheid, rekening
houden met het zedelijk recht der kerk en zich niet blind
turen op beginselen en opvattingen.
Wij bespraken tal van moeilijkheden en questies,
waarmede de Ned.-Hervormde Kerk in onze dagen te
kampen heeft. Onze lezers zullen echter bespeurd hebben, dat het geen wanhopige questies behoeven te
worden, wanneer slechts niet zekere zaken op de spits
gedreven worden. Vivranneer wij 't belang der Hervormde
kerk willen dienen, moeten wij wel in 't oog houden, dat
zij in hare bewegingen niet al te zeer belemmerd mag
worden door voortdurend gekibbel over theoretische
inzichten op allerlei gebied van het kerkelijk leven. Te
loochenen valt 't althans niet, dat allerlei soort van menschen in de Ned. Hervormde Kerk worden aangetroffen
en dat dit vanzelf telkens weer medebrengt 't zoeken
naar wegen, waarop gemeenschappelijk kan worden gewandeld.
Wij zouden evenwel, juist bij de overweging van de
moeilijkheden der Hervormde Kerk, een onvergeeflijk
verzuim plegen, wanneer wij niet de aandacht vestigden
1) Nadat dit artikel geschreven was, is te Utrecht eene cornmissie samengekomen om te overwegen, wat gedaan kan worden om
uit 's lands kas voor de kerken steun te verkrijgen.
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op hetgeen in de naaste toekomst wel eens de allergrootste
moeilijkheid zou kunnen worden, n.l. het tekort aan
predikanten.
In kerkeraden en kiescolleges wordt met deze moeilijkheid nog weinig gerekend. In vele plaatsen teert men nog
op de ervaring, de laatste tientallen van jaren opgedaan,
dat men de predikanten kon krijgen, die men begeerde
en dat er vele gegadigden waren.
Het gebrek aan predikanten is als de opkomende vloed.
Die maakt weinig misbaar, maar hij gaat z'n gang.
Laat mij op enkele verontrustende verschijnselen
mogen wijzen. In de laatste jaren is 't getal der predikanten, die tot een anderen staat des levens overgingen,
steeds grooter geworden. Dit hield in bepaalde gevallen
verband met de slechte salarieering, die volkomen ontoereikend was om een gezin behoorlijk te onderhouden en
aan de kinderen een opvoeding te geven, die in overeenstemming was met aanleg en behoefte. In meerdere mate
echter was het een gevolg van den druk, waaronder vele
predikanten gebogen gingen, doordat het onmogelijke
van hen gevergd werd. Prof. Dr. I. van Dijk heeft er in
z'n bekende artikelen in „Bergopwaarts", later afzonderlijk
uitgegeven, zoo volkomen naar waarheid op gewezen,
dat velen in onze dagen hun kracht zoeken in 't afgeven
op de kerk en de predikanten, tot groot genoegen van
degenen, die op Askelon's straten plegen te wandelen.
(Zie 2 Sam. 1 : 20). De Hoogleeraar herinnert aan alles
wat de predikant tegenwoordig dient te zijn en onder
cutalles, omvat de èène hoedanigheid van „cultuurmensch" te zijn al aanstonds reeds zooveel, dat een gewoon mensch er onder zou bezwijken.
Daarbij geloof ik, dat menige predikant de dupe is
geworden van de domme brutaliteit, die vaak eigen was
aan personen, die telkens zijn weg in de gemeente kruisten.
Velen meenen, dat zij tot een predikant alles kunnen
zeggen, waarschijnlijk ook al weer onder de suggestie
van het nu sedert jaren gekoesterde denkbeeld, dat
de predikant een „gegadigde" was. De schop des ezels
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verdriet een verstandig mensch toch ook nog wel op den
langen duur.
Laat men vooral niet te zeer van een zekere geestelijke hoogte neerzien op predikanten, die hun ambt hebben verlaten. Er zijn er ook geweest, die op de meest
geraffineerde manier vermoord zijn, zonder dat er iets
gedaan werd om hen te redden. De moordenaars alleen
werden ontzien.
Daarbij komt, dat 't aantal theologische studenten de
laatste jaren sterk is geslonken. Wij noemen geen cijfers,
omdat deze telkens weer onbetrouwbaar blijken. Het
feit valt echter niet te ontkennen, dat, gegeven het aantal
studenten, het tekort aan predikanten binnen enkele
jaren heel groot moet worden.
Dat de waardigheid van predikant erfelijk is in een
familie, zal men tegenwoordig moeilijk meer kunnen
beweren. 't Schijnt vaak, alsof predikantszonen 't zekerst
zijn, dat ze nooit hun vaders voetstappen zullen volgen.
Natuurlijk zal de materialistische geest van onze dagen
hier ook wel schuld hebben. Toch zijn er diepere oorzaken. Mij dunkt, dat onze jonge menschen zich, met 't
oog op de ervaring der ouderen, wel mogen afvragen, welke
toekomst hen wacht als predikanten der Ned.-Herv.
kerk. Het is zeer gemakkelijk, hun te zeggen, dat zij dit
alles in de handen der Voorzienigheid moeten leggen,
maar met den besten wil kan ik geen Voorzienigheid ontdekken in de manier, waarop over 't algemeen met predikanten in onze kerk gesold wordt. Werkelijk begaafde,
goed onderlegde predikanten, die een gemeente in geestelijk opzicht verder zouden kunnen brengen, worden vaak
als onbruikbaar op den achtergrond gehouden, terwijl
de eerste de beste, die een rappe tong heeft, maar over
geen geestelijke fondsen beschikt, als eminent man over
't paard getild wordt door onbevoegden, die de macht
in handen hebben.
Hier ligt m.i. een van de grootste problemen voor
de Ned. Hervormde kerk : hoe zal er weer meer geestelijk besef worden gekweekt, waardoor 't onmogelijk
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wordt, dat 't lot der predikanten, ook voor de toekomst,
in handen komt van kiescolleges en dergelijke instellingen,
die gewoonlijk worden gedrild door de ongunstigste
elementen ?
Laat men vooral niet trachten, ontijdig en op gemakkelijke en goedkoope manier te voorzien in de snel opkomende behoefte aan predikanten. lk geloof, dat de gemeenten
eerst met den nood in aanraking moeten komen, vOOrdat
zij in een andere sfeer kunnen worden geleid. De verhouding tusschen gemeenten en leeraren moet een andere
worden dan zij in de laatste jaren geweest is : geen verhouding van wantrouwen tegenover de besten. De geheele
kerkelijke atmosfeer moet gezuiverd worden.
Gelukkig, dat de kerk zelf nog zoo heel veel elementen
bevat, zoowel onder de predikanten als onder de gemeenteleden, die er op aangelegd zijn, elkander te ontmoeten
op hooger peil en de krachten in zich bergen, die tot
nieuwe geestelijke toestanden kunnen leiden.
Vooral voor de gezondheid, 't bestaansrecht van de
kerk in deze woelige wereld, hangt ontzaglijk veel af,
welke leiding zij ten slotte aanvaardt. Het moet, het
mAg niet de leiding zijn van degenen, die 't luidst spreken ;
hier vooral dient 't de leiding te zijn van de besten. De
besten, dat is nog iets anders dan de handigsten.
De moeilijkheden zijn vele voor de Ned. Hervormde
kerk onzer dagen, maar wij zijn overtuigd, dat ze op
haren weg gewenteld zijn om.... overwonnen te worden.

VERGETEN NASSAUS
DOOR

Prof. F. J. L. KRAMER.

I.
In de voorrede op zijn Pleegzoon schreef Van Lennep,
dat hij, zoo hij het boek nog eens moest schrijven, het
misschien niet beter, maar zeker anders zou doers, zonder
echter te verklaren wat hij bedoelde. Zou hij wellicht
te laat hebben ingezien, dat hij de historische waarheid
wat al te zeer geweld had aangedaan ? Zeker is, dat hij
dit heeft gedaan ten opzichte van de hoofdpersonen in
zijn roman : de gravin van Nassau, haar tweeden echtgenoot en haar stiefzoon. Het is waar, het zijn vergeten.
Nassaus, die in zulk een valsch licht gesteld zijn, maar het
is zeer jammer, dat die Nassaus vergeten zijn, en zij zijn
niet de eenige : van de diensten, die de bloedverwanten
van Willem den Zwijger in den bangen tijd van de wording
der Republiek in de tweede helft der zestiende eeuw den
Nederlandschen gewesten bewezen hebben, is niet veel
meer in herinnering gebleven dan de vroegtijdige dood
zijner drie jongere broeders op de slagvelden van Heiligerlee en de Mookerheide. Zelfs van Jan van Nassau begint,
zoo de schijn niet bedriegt, het beeld bij het tegenwoordige
geslacht te verbleeken, en het schijnt twijfelachtig of de
beteekenis van zijn standbeeld te Utrecht voor alle
Nederlanders, die er het oog op slaan, nog volkomen
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duidelijk is. De gedachtenis aan hem en de zijnen is verflauwd.
Ten onrechte.
Naar waarheid kon de brave man, wiens brieven de
getrouwe spiegel zijn van zijn godvruchtig gemoed en
zijn eenvoud, wars van alle grootspraak of overdrijving,
in 1584 of '85 schrijven, dat „onder aardsche middelen
het Huis Dillenburg, naast God, eene oorzaak was geweest dat ...... de Nederlanden weder ...... in vrijheid
van hun geweten, lijf, vrouw en kinderen zijn gekomen :
want zoo wij, naast God, den heer Prins niet onderhouden,
Zijne Genade met onze dienaren zoowel als voor ons
zelven de hand geboden, mede aan manschap, geld en
allerlei oorlogsbehoeften geholpen hadden, zou Z.G.
menschelijkerwijze gesproken nooit op de been gekomen
zijn, noch zij (de Nederlanden) uit de Spaansche tyrannie
zijn verlost en vrijheid in staatkundige en godsdienstige
zaken, zooals zij Godlof tegenwoordig in hun geweten,
lijf, goed, vrouw en kinderen bezitten, hebben kunnen
verwerven." Werkelijk was van 1567 af, toen Prins
Willem naar Dillenburg uitgeweken was, het slot van zijn
broeder het middelpunt van alle beraadslagingen en
plannen in het belang van de zaak der Nederlandsche
gewesten, en bleek zijn broeder bereid die zaak met de
meest onbekrompen hulpmiddelen te steunen, daartoe
geen opofferingen te zwaar achtende. Toen na lange
jaren, in 1594, eindelijk de rekening werd opgemaakt
van hetgeen hem de gewesten schuldig waren, een bedrag
beloopende van 1400000 Brabantsche gulden, die hij
en zijn klein land hadden opgebracht zonder dat tot
dusver eenige terugbetaling had plaats gehad, zoodat
hij jaarlijks een rentelast van 20000 en zelfs 28000 gulden
had te dragen, kwam men na lange onderhandelingen
tot een vergelijk, verre beneden de werkelijkheid : in
1601 schreef graaf Jan aan een zijner zonen, dat hij, ongerekend de paarden, de munitie en dergelijke hulpmiddelen
in natura, niet minder dan 1200000 Brabantsche gulden
had voorgeschoten, waarvan hij slechts 600000 terug
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kon krijgen. De betaling van het overeengekomen bedrag van 645000 gulden, die vOOr Augustus 1603 moest
afloopen, ging bovendien zoo traag, dat in dat jaar 1601
nog slechts 295000 gulden gestort waren, en het geheele
bedrag eerst in 1630 afgelost is. Welke zware zorgen voor
den meer dan zestigjarigen man uit die behandeling
zijner geldelijke vorderingen voortsproten behoeft geen
betoog. In 1593 reeds schreef hij aan een zijner zonen
dat, zoo de Staten-generaal hem tegen de Frankforter
mis — den gewonen termijn voor rentebetaling — in den
steek lieten, hij aan de grootste vernedering, schande,
boon en spot en aan het uiterste verderf blootgesteld was ;
hij zou dan ook genoodzaakt zijn zijne beide zonen
uit den dienst der Staten terug te eischen.
Zijn beide zonen. De geldelijke hulp was waarlijk niet
de eenige geweest, die Jan van Nassau verleend had.
In het jaar 1577, toen de schier ongelooflijke verwarring
in den staatkundigen toestand, ondanks de Pacificatie
van Gent, Prins Willem meer dan ooit vertrouwde hulp
deed begeeren, weifelde zijn broeder niet en kwam zeif
naar de Nederlanden. Kort daarop aanvaardde hij het
hem aangeboden stadhouderschap in Gelderland, het
gewest, waarin de verdeeldheid grooter was dan ergens
anders, en trotseerde daar bijna onduldbare bezwaren,
niet alleen in zijne staatkundige bemoeiingen, maar in
zijn huislijk leven. Men gelooft nog zijne oogen niet wan.neer men leest dat de stadhouder een huis te betrekken
kreeg zonder eenig meubel, zelfs in de keuken, zoo slecht
onderhouden, dat slechts een klein, vochtig vertrek bewoonbaar was ; dat men hem zonder brandstof liet en,
wat erger was, zonder eenig baar geld, zoodat het gebeurde, dat hij, bij gebrek aan crediet bij de stedelingen
te Arnhem, genoodzaakt was met zijn bediende, door
koude en onbevredigd verlangen naar spijs, ware het ook
slechts brood, te bed te gaan.
Toch gaf hij zijn voornemen niet op. Rusteloos en
onvermoeid trok hij her- en derwaarts om het doel, dat
hij voor oogen had, te bereiken : het tot stand brengen
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eerier nadere unie tusschen de gewesten, die zich los
wilden maken van de Spaansche overheersching . En in
een jaar tijds is hij in die zoo moeilijke onderneming
geslaagd. Het is waar, dat het hem niet gelukt is eene
unie te doer sluiten zooals Prins Willem die nog altijd
voor oogen had, waaraan ook de zuidelijke gewesten,
hetzij dan gezamenlijk of ten deele, zich aansloten, en
dal, menige bepaling stof tot bedenking kon leveren,
maar het hoofdoogmerk : samenwerking in den strijd
voor de onafhankelijkheid, was bereikt, en met al de
gebreken, die de unie van Utrecht aan den dag bracht,
toen men haar ongewijzigd jaar in jaar uit als grondslag
voor de staatsregeling der Republiek bleef handhaven,
is dat vermaarde staatsstuk een der stoutste en gewichtigste geweest, die in de geschiedenis der moderne staten
geboekt zijn.
Een paar jaren lang heeft graaf Jan van Nassau met
den titel van clirecteur de leiding van de unie der gewesten
gehad, bijgestaan door een raad, maar veel kracht is
van dat college niet uitgegaan, en het is begrijpelijk dat
dit medegewerkt heeft tot zijn besluit am naar Nassau
terug te keeren. 1-let overlijden van zijne Bade, die hem
na een twintigjarig huwelijk ontviel, en kort daarop dat
zijner bejaarde moeder Juliana van Stolberg, maakte
zijne terugkomst te Dillenburg raadzaam, zelfs noodzakelijk, maar zoo het nog mogelijk geweest ware maatregelen
te treffen, die een uitstel van zijn vertrek veroorloofden,
het gemis aan medewerking en eensgezindheid, alsook
de geldelijke moeilijkheden, die nog altijd onopgelost
gelaten waren, hebben den doorslag gegeven. 'Toes hij
het land verliet, nam hij met zijn vele vorderingen ook de
„vorderingen op Gelderland" mede.
Bij zijn vertrek liet graaf Jan tegen zijn zin zijn oudsten
zoon, die hem in 1577 vergezeld had, in de Nederlanden
achter. Die oudste zoon was Willem Lodewijk. Kart te
voren aan het hoofd gesteld van een regiment, began
deze in 1581 de eervolle loopbaan, die hij tot zijn dood
toe in dienst der Noord-Nederlandsche gewesten bleef
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volgen : ook na den dood zijns vaders, die hem het graafschap Nassau-Dillenburg als erfdeel bracht, bleef hij in
zijn nieuwe vaderland.
Hem kan men gelukkig niet medetellen onder de vergeten leden van zijn geslacht. Het gewichtige aandeel,
dat hij heeft gehad in de organisatie van het Staatsche
leger, eene organisatie, die het weldra tot de leer- en
oefenschool maakte voor geheel Europa, en in de schitterende wapenfeiten, waardoor het zijn neef en vertrouwden
vriend prins Maurits in korte jaren gelukte het Oosten
en Noorden aan de macht der Spanjaarden te ontweldigen,
is en blijft erkend en gewaardeerd. Niet minder erkenning heeft zijne werkzaamheid als stadhouder van Friesland gevonden, dat hij na lange worsteling tegen Verdugo
voor de Republiek won en behield, alsook zijn wijs beleid, dat hem in zijn gewest den bekenden bijnaam „ons
vadertje" deed geven.
Ook Willem Lodewijk had, evenals zijn vader, een
moeilijk leven. Door schotwonden in de heup en het
onderlijf voor zijn geheele leven kreupel geworden en
dikwijls tengevolge daarvan door hevige pijnen gekweld,
leefde hij in zijne woning te Leeuwarden na zijn kort
stondig huwelijk met zijne nicht Anna, de dochter van
Willem den Zwijger, als kinderloos weduwnaar in eenzaamheid, alleen met zijne velerlei eigen zorgen, maar
ook met die van zijn vader en broeders, waarin hij ruimschoots deelde. Doch zijn braaf en vroom gemoed deed
hem, evenals die vader, in zijne strenge en diep gevoelde
geloofsovertuiging de kracht vinden om aan alle weder
waardigheden het hoofd te bieden.
Evenmin is de herinnering van het nageslacht aan
Willem Lodewijks broeder Ernst Casimir geheel uitgesloten, maar daarmede houdt het geheugenis aan de
diensten, die het geslacht van Jan van Nassau den
jongen Nederlandschen staat heeft bewezen, op.
Graaf Jan is drie malen gehuwd geweest : het beheer
van zijn huis kon Been vrouwelijke leiding missen. In
1582 voerde hij zijne tweede gemalin naar zijn slot,
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vijf jaren later, toen ook deze hem ontvallen was, zijne
derde. Uit die drie huwelijken werden niet minder dan
vijf en twintig kinderen geboren, van welke negen dood
geboren of kort na de geboorte, een op zevenjarigen
leeftijd aan de pest, gestorven waren ; vijftien bleven dus
in leven : zeven zonen en acht dochters.
Ondanks zijne zware verplichtingen tengevolge van de
hulp, aan de zaak der Nederlandsche gewesten verleend,
en de voortdurende noodzakelijkheid om zijne landen
in staat van tegenweer te houden tegen mogelijke vergeldingsplannen van Spanje en zijne bondgenooten,
wijdde hij zich met groote zorgvuldigheid aan de belangen van dat talrijke gezin. Voor de dochters gold het
naar de gewoonte van die dagen de keuze van een waardig
echtgenoot, voor de zonen de zorg voor eene goede opvoeding. Hoe zwaar de opofferingen mochten wezen om
voor al de jonge gravinnen een behoorlijken bruidsschat
te bestemmen en de jeugdige graven, alvorens dezen,
zooals de jongere vorstenzonen gewoonlijk deden, aan
het een of andere hof naar een rang in het leger zouden
kunnen dingen, in staat te stellen eene opvoeding te
genieten zoo veelzijdig en degelijk als mogelijk was, de
zorgzame vader bleef ten opzichte zijner kinderen in
niets ten achter.
De kerkhervorming had in Nassau een zeer aanmerkelijken vooruitgang in het onderwijs teweeggebracht.
Een groot aantal geestelijken, die de nieuwe leer waren
toegedaan, veelal uit de school van Wittenberg of die
van Heidelberg, waren naar Nassau gekomen en hadden
daar, niet alleen bij het grafelijk hof te Dillenburg, alsook
dat te IsVeilburg, maar ook bij de bevolking, een hartelijk
onthaal gevonden ; velen ook waren op uitnoodiging
van graaf Jans vader Willem, bijgenaamd — schoon ten
onrechte — den rijken, overgekomen. Onder hen waren
zeer kundige mannen, ten voile berekend voor de taak,
die hen wachtte : de leiding van den eeredienst niet
alleen, maar ook de opvoeding en het onderwijs, als van
ouds toevertrouwd aan de geestelijkheid. Allengs werden
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in bijna alle Nassausche plaatsen van eenige beteekenis
door de grafelijke regeering gymnasia gesticht, aan welker
hoold die mannen geplaatst werden, en de groote toeloop
van leerlingen bewees van den beginne af hoe die inrichtingen in eene behoefte voorzagen. Maar twee steden
waren toch in het bijzonder bestemd om een middelpunt te zijn der Nassausche geestesontwikkeling : het
waren Siegen en Herborn. Siegen was door graaf Willem
aangewezen voor de opleiding van kinderen en jongelingen van adellijke of althans aanzienlijke geboorte het
bleek echter alras, dat de toevloed van leerlingen te groot
was om de school tot dezulken te beperken, en weldra
was deze uitgebreid tot eene inrichting, die alleen in die
te Herborn eene mededingster te erkennen had. Ten
slotte is Herborn de meerdere geworden, en het bleef
dat zonder tegenspraak nadat de school aldaar door
graaf Jan van Nassau tot eene academie verheven was,
niet alleen voor godgeleerde studien, maar voor die in
verschillende wetenschappen, de geneeskunde niet uitgesloten. Om het mogelijk te maken dat op den duur de
leerstoelen aan deze inrichtingen door geboren Nassauers
bezet werden, stichtte graaf Jan stipendiaten, waardoor
het voor minvermogende jonge mannen mogelijk gemaakt werd zich daarvoor te bekwamen.
Het is inderdaad verwonderlijk, zooals terecht de
schrijver van de Nassausche geschiedenis in de XVIe
en XVIIe eeuw — G. F. Keller — opmerkt, dat de met
zorgen beladen graaf, bij de buitengewoon groote bedragen, die hij beschikbaar stelde voor de zaak der Nederlandsche gewesten, zooveel voor de belangen van het
onderwijs in zijn land heeft kunnen offeren.
Aan die scholen, te Siegen en te Herborn, ontvingen
graaf Jans zonen hunne eerste opvoeding, aithans de
jongere : van de oudere wordt alleen vermeld dat zij de
hoogeschool te Heidelberg bezochten wat echter niet
bewijst dat zij niet vooraf de Nassausche scholen bezocht
hebben. Die oudere zonen, Johan en Georg, volgden
hun vader kort nadat deze naar de Nederlanden vertrok-
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ken was, mede daarheen, en vergezeiden hem op zijne
reizen her- en derwaarts, dienden een tijdlang bij de hulptroepen van Johan Casimir van de Paltz, en wenschten
daarna terug te komen, maar daarin stemde graaf Jan
niet toe. Ook later is hij van meening gebleven, dat zij
zich aan de belangen van hun eigen land moesten wijden
en niet al zijne zonen in Nederlandschen dienst konden
treden, hetgeen ook — zoo schreef hij — misschien verkeerd opgevat en uitgelegd zou worden. Beiden gingen
dus huiswaarts, ondernamen vervolgens nog vrij groote
reizen naar Italie en Frankrijk, die alleen door de vrees
voor de toenemende kracht der contra-reformatie in
Zuid- en Oost-Europa en door de pest in Frankrijk te
vroeg moesten worden gestaakt, en vestigden zich daarna
voorgoed, of na tijdelijken dienst in den vreemde, in hun
vaderland, waar zij in naam van hun vader, en na diens
terugkomst met dezen tezamen, rusteloos werkzaam waren
voor de stoffelijke ontwikkeling van hun erfgoed.
Waren dus de betrekkingen van deze beide jonge
Nassaus bij hun terugkeer nog slechts 18 en 19 jaren
oud — tot Nederland van korten duur en van weinig
gewicht, anders was het gesteld met hunne drie jongere
broeders, wier loopbaan in den dienst der Nederlanden
begon en met hun dood in dien dienst een einde nam.
De oudste van dat drietal was graaf Philips. In 1566
geboren, was hij slechts een jaar ouder dan zijn neef
Maurits, die, zooals welbekend is, evenals hij te Dillenburg
het levenslicht zag en acht jaren lang aldaar bij zijn oom
bleef wonen en zijne opvoeding kreeg. De beide neven
waren dus spedl- en schoolmakkers ; ook later bleven zij
trouwe vriendeii.
Deels waarschijnlijk om de kosten, die ook het plan
om de oudere zonen nog naar Geneve te zenden deden
opgeven, deels omdat geen geschikt hofmeester, d.i.
gouverneur, was te vinden, die bedreven genoeg was in
het spreken van Latijn en Fransch, onderricht kon geven
in het rijden, schermen en dergelijke oefeningen, en
tegelijk het oppertoezicht kon oefenen op de jongens,
0 E. XX i 7
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hunne leermeesters en de geheele huishouding, besloot
graaf Jan zijn broeder prins Willem voor te stellen de
beide knapen niet naar Siegen, maar naar Heidelberg bij
de oudere broeders te zenden, immers „tegenwoordig de
voornaamste school in geheel Duitschland." De prins
had groote bezwaren wegens den kinderlijken leeftijd,
maar liet zijn broeder de beslissing over, en werkelijk
toog de negenjarige Philips in 1575 met zijn achtjarig
neefje naar de „voornaamste school", waar zij onder
toezicht kwamen van den hofmeester der oudere broeders.
Het verblijf zou echter niet langdurig zijn : de godsdienstige denkwijze van den keurvorst, zeer verschillend van
die zijns vaders, veroorzaakte moeilijkheden, die het
wenschelijk maakten het af te breken. Philips, en met
hem zijn neef Maurits, werden daarom naar Siegen overgebracht, maar kort daarop vertrokken zij naar Nederland, om hunne opvoeding verder te ontvangen te Breda,
in de baronie van prins Willem, aan eene daar gestichte
Latijnsche school, later door Frederik Hendrik tot eene
„doorluchtige school" of academie verheven, waar het
onderricht als voorbereiding voor de universiteit zeker
wel aan de behoeften van den tijd zal voldaan hebben.
Zoo kwam de elfjarige Philips van Nassau in de Nederlanden, die hij voortaan als zijn tweede vaderland zou
beschouwen en zou dienen
helaas te kort.
Verscheiden jaren, zeggen de korte aanteekeningen
over Philips' leven, die nog bewaard zijn, duurde zijn
verblijf te Breda, en het zou misschien nog langer zijn
voortgezet, zoo niet in 1581 de hertog van Parma de
stad veroverd had. Een kort briefje van prins Maurits
aan zijn oom
het eerste dat hij dezen schreef
is
gedagteekend van den 27sten December 1581, en werd
verzonden uit Antwerpen, waaruit wel valt af te leiden,
dat de beide jonge lieden daarheen geweken waren.
Zoolang graaf Jan van Nassau in de Nederlanden vertoefde, had hij op zijne vele reizen gelegenheid genoeg zijn
zoon te ontmoeten dit is waarschijnlijk de reden dat hij,
die met zijne andere zonen, hoe jong ook, steeds brief-
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wisseling Meld, dit met Philips niet deed, althans niet
vOOr zijn vertrek naar Nassau, dat in hetzelfde jaar 1581
viel. Een briefje slechts, uit 1579, is bewaard gebleven.
Men weet daardoor alleen dat Philips in 1583, tegelijk
met zijn neef Maurits, als student te Leiden ingeschreven
werd.
Het schijnt, dat hij in zijn jongen tijd veel hield van een
vroolijk leven en gaarne goede sier maakte : den laden
Februari 1578 schreef zijn nicht Maria, de dochter van
Willem den Zwijger en Anna van Egmond aan haar oom :
...... Wat u schrijft dat uw zoon, graaf Philips, bedaard
(„fromm") zou zijn geworden, dat kan ik nog niet merken,
want mij dunkt dat hij nog altijd even vol schalkestreeken
(„schalkhaftig") en verwend is ; ik hoop echter dat hij
zich bedenken en nog heel braaf worden zal."
Maar zoo dat vroolijke leventje ook in Leiden was
voortgezet, liet werd spoedig verstoord. Nog geen jaar
nadat de namen der twee nobilissimi comites in het
album studiosorum waren opgenomen werden zij opgeschrikt door de verbijsterende tijding van den moord
op prins Willem. Vorstenzonen bereiken vroeger dan
anderen den leeftijd, waarop de onbezorgdheid der jeugd
moet wijken voor den ernst des levens, maar voor Maurits
was de overgang toch wel angstwekkend groot. Op zeventienjarigen leeftijd als stadhouder en kapitein-generaal
van Holland op te treden, en dat in de zoo uiterst moeilijke omstandigheden van het Leycestersche tijdperk,
het legde grooter verantwoordelijkheid op dan gewoonlijk een vorstenzoon te dragen kreeg, ook met een raadsman naast zich als Oldenbarnevelt.
Ook voor Philips was de tijd aangebroken van den zelfstandigen arbeid in een verantwoordelijken werkkring.
Reeds den 27sten Maart 1585 werd hem het bevel toevertrouwd over het regiment van Justinus van Nassau,
zoo pas benoemd tot luitenant-admiraal van Zeeland :
tot dusver de speel- en schoolkameraad van Maurits —
thans prim Maurits — werd hij van nu af aan diens
krijgsmakker. Twee jaren later legde hij den eed af aan
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de Staten van Holland als hooge overheid eene nieuwigheid — en aan den prins als kapitein-generaal van het
gewest, en werd hij tegelijkertijd benoemd tot gouverneur
van de belangrijke vesting Gorkum. Zoo kon hij, toen in
1590 de hoogstgewichtige krijgsbedrijven aanvingen,
waardoor prins Maurits de Oostelijke gewesten zou bevrijden van de Spaansche overheersching, met zijne door
de geschiedschrijvers om strijd geprezen dapperheid en
zijn beminnelijk karakter bij de grootsche ondernemingen
van den prins diens rechterhand zijn. Inderdaad is hij
dat ook geweest. Wanneer Maurits zijne troepen naar
Gelderland voert om Zutphen te vermeesteren, dan is
het Philips van Nassau, die met een „vliegend leger"
naar Nijmegen trekt om den vijand te beletten hulptroepen naar de bedreigde stad te brengen ; daarna keert
hij terug en helpt aan de verovering. Onmiddellijk daarop
rukt hij, met het hoofdieger mede, tegen Nijmegen zelf
op, en werkt met goed gevolg tot de verovering der stad
mede ; tot belooning wordt hij benoemd tot gouverneur der gewichtige vesting, en kort daarna, bij commissie
van den Raad van State d.d. 28 Maart 1592, krijgt hij
het bevel over vaan N°. 18 van de lansiers op Holland.
De bovenbedoelde aanteekeningen over zijn leven vermelden zelfs dat hij bevelhebber is geweest over de geheele ruiterij, doch onder de gegevens, door den kolonel
Ten Raa in zijn zorgvuldig bewerkt boek over het Staatsche leger opgenomen, komt eene commissie als zoodanig
niet voor. Wel is het zeker, dat hij den 12den September
1591 in het legerkamp voor Hulst tot generaal van de
cavalerie benoemd was : zijn jongere broeder berichtte
dat den 26sten van die maand aan zijn vader, en hetzelfde meldde hem Willem Lodewijk.
In dien rang werd graaf Philips in het begin van hetzelfde jaar 1592 de verantwoordeiijke taak toevertrouwd
om aan het hoofd van tien vendels naar Frankrijk te
trekken, ten einde Koning Hendrik van Navarre den
gevraagden bijstand te verleenen in zijn strijd om de
Fransche koningskroon, eene taak, die zeer groote moei-
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lijkheden bleek mede te brengen en even weinig blijvend
gevolg kon beloven als zij veel en voorzichtig beleid
vorderde. Toch werd daar zijne verdienste op hoogen
prijs gesteld, en zijne ervaring en bedrevenheid, vooral
in het schansgraven, zeer gewaardeerd. In den nazomer
keerde het secours, zooals men toen zei, sterk gedund,
in het vaderland terug en kon de aanvoerder daar weder
zijn dienst hervatten. Bij den aanvang van den nieuwen
veldtocht in 1593 werd hem opgedragen den vijand in
bet Luxemburgsche te gaan bestoken en voldeed hij aan
dien last door een welgeslaagden tocht, zijn weg nemende
door het land van Gulik en terugkeerende door het gebied
van Keulen. Met hetzelfde doel vertrouwde men hem de
leiding toe van eene onderneming tegen de sterke stad
Limburg ten Z. O. van Luik aan de Vesdre (door de
Duitschers Weser genoemd), eene onderneming die
slechts door een toeval mislukte, maar die merkwaardip,
is om de schier ongelooflijke snelheid, waarmede zij werd
uitgevoerd : in zeven dagen tijds werd de geheele tocht
heen en weder afgelegd.
Teruggekeerd voegde Philips zich weder bij het leger
van prins Maurits, dien hij volgde op zijn krijgstocht
naar het Noorden, en nam hij in 1594 een werkzaam aandeel in het vermaarde beleg van Groningen, waar hij na
de verovering der stad een korten tijd bleef. Een korten
tijd, want nog in hetzelfde jaar ontving hij ten tweeden
male den last met een secours naar Frankrijk te gaan
om Hendrik IV in den eindstrijd om zijne kroon te ondersteunen. De leiding werd hem toevertrouwd onder den
titel van kapitein-generaal, met eene bezoldiging van
2000 £ per maand, d.i. het dubbel van hetgeen hij gewoonlijk te velde genoot. Hij volvoerde zijne opdracht
en bleef in Frankrijk tot in Juni van het volgende jaar,
maar keerde toen, door al te groote bezwaren en nijpend
gebrek genoodzaakt, op eigen gezag en verantwoording
terug, eene eigenmachtige handeling, die hij zoo afdoende
verdedigde, dat zij moest gebillijkt worden, en ook werd.
Weinig kon de 29-jarige jonge vorst vermoeden dat
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toen het einde van zijne loopbaan zoo nabij was.
Het was de eerste September 1595. Men had vernomen,
dat Mondragon, wiens leger dicht bij Bislich lag, eene
plaats niet ver van Wesel aan den Rijn gelegen, een
fourage-dienst ingericht had. Een overval op dien dienst
werd beraamd, en eene afdeeling ruiterij, waarbij vele
jonge edellieden, onder bevel van graaf Philips, trok
in den nacht uit om bij het aanbreken van den dag den
voorgenomen slag te slaan. Het was een stout stuk,
maar beloofde niettemin goede kansen. De nachtelijke
tocht
door Van Reidt, Bor en Van Meteren uitvoerig
werd aanvankelijk zonder tegenstand of
beschreven
hinderpaal volvoerd en zou waarschijnlijk geslaagd zijn,
indien niet, zonder dat iemand het bemerkte, de nadering der ruiters door den vijand ontdekt was. Juist was
men genaderd aan een drassigen hollen weg. De hoofdmacht werd daarom achtergelaten, terwiji de aanvoerder
met eenige edellieden en een deel der ruiters den pas
doorreden. Maar nauwlijks waren zij dien doorgetrokken
of zij zagen den vijand, hoorden een alarmsignaal en
waren terstond in een hevigen strijd gewikkeld tegen
eene overmacht. Spoorslags reed een der edellieden door
den pas terug om de hulp der achtergeblevenen te ontbieden. Ware deze onverwijld verleend, de dappere aanvoerder en zijne weinige volgelingen, die zich met heldenmoed verdedigden, zouden gered zijn geweest, maar het
weifelen van den drost van Sallant deed den kostbaren
tijd verliezen : \Tó& de aankomst van de achterhoede was
graaf Philips met de zijnen overvleugeld, velen waren
gedood of gevangen gemaakt, hij zelf door een schotwond,
onder de wapenrusting in den buik toegebracht, zwaar
gekwetst en van het paard geworpen. Door bloedverlies
en heftige pijnen buiten staat weder op te stijgen en een
poging te doen om te ontkomen, moest hij blijven liggen
en werd gevangen genomen ; den volgenden dag bezweek
hij, gelaten zijn laatste uur ziende naderen, als vroom en
geloovig Christen.
In strijd met het snoeven der Spanjaarden bleek dat
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ook zij zware verliezen hadden geleden, en vooral onder
de officieren vele dooden tellen moesten, maar de onderneming was met dat al mislukt, en door den dood der
gevallen vijanden werd het zware verlies van graaf
Philips en zoovelen zijner volgelingen niet vergoed of
verzacht.
Weder had Jan van Nassau een der zijnen ten offer
zien vallen voor de zaak der Nederlanden. Vier zijner
broeders waren omgekomen op het slagveld of door
sluipmoord, zijn oudste zoon was gewond en voor het
leven verminkt, een tweede zoon had thans het leven
gelaten in en voor den dienst dier landen, wier lot hem
altijd zoo diep ter harte ging. „Al moesten wij alien sterven
...... -wij moeten op God blijven vertrouwen" schreef
prins Willem na den dood van zijne broeders Lodewijk
en Hendrik op de Mookerheide, en dat vertrouwen had
ook graaf Jan niet verloren : zooals hij met voile instemming had aangezien hoe al die broeders hun leven aan
de belangen der Nederlandsche gewesten gewijd hadden,
zoo weifelde hij ook later niet zijne zonen hunne toekomst
aan die belangen te doen binden. Dat deed hij ook nu
niet, nu hem weder een zoon in en door den dienst der
Nederlanden op zoo noodlottige wijze was ontrukt.
Graaf Philips was niet de eenige telg uit het NassauDillenburgsche geslacht, die deelnam aan het vermetele
plan van de verrassing bij Bislich onder de oogen van den
ouden Mondragon. Tot den kleinen troep ruiters, die
in alle stilte den pas doorreden om den stand van zaken
te verkennen voor de geheele ruiterbende zich daarin
waagde, behoorden ook zijne jongere broeders Ernst
Casimir en Ludwig Gunther, geboren in 1573 en 1575,
van wie derhalve de oudste eerst twee en twintig, de
tweede eerst twintig jaren telde. Toen het eensklaps
dreigende gevaar de onverwijkle hulp van de overige
ruitermacht gebiedend noodzakelijk maakte, werd Ludwig
Gunther als de jongste aangewezen om terug te ijlen en
den last van den bevelhebber om terstond te volgen over
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te brengen. Misschien was dit het behoud van zijn leven
hij bled althans ongedeerd en redde door een stouten overtocht met paard en al van de Lippe zijne vrijheid. Niet
aldus Ernst Casimir. Aan de zijde van zijn ouderen broeder
strijdende, verdedigde hij zich moedig, slaagde er bijna
in te ontkomen, maar werd toch nog gevangen genomen.
Hij bracht er dus het lever) af, maar moest zijne vrijheid
koopen voor een losprijs van 10000 gulden.
Deze jonge mannen, Ernst Casimir en Ludwig Gunther,
waren de „beide zonen", die graaf Jan, hun vader, terug
had willen vorderen van de Staten. Noch de een "loch
de ander immers was nog in hun dienst : zij hadden geen
eed gedaan en dienden slechts als vrijwilligers.
De beide jongelieden hadden hunne opvoeding genoten aan
aan de school te Siegen, de „hofschool", zooals zij
hier en daar genoemd wordt, en aan die te Herborn,
toen reeds tot hoogeschool verheven. Toen zij vijftien
dertien jaren oud geworden waren,
en —respectivelijk
besloot de altijd zorgzame vader hen naar Genve te
zenden, d.i. naar de toen zoo vermaarde hoogeschool,
die Calvijn daar had gesticht en destijds om der wille
van Theodoor Beza door protestantsche jongelingen van
heinde en ver bezocht werd.
In gezelschap van verscheiden anderen van hun stand
en leeftijd vertoefden zij daar in het jaar 1588 en nog in
het begin van 1589 eenigen tijd onder behoorlijk toezicht
van een hofmeester, een onderhofmeester en de aan dezen
ondergeschikte pracceptoren, en werden daar onderricht
in verschillende leervakken, volgens een zorgvuldig opgemaakt programma, waarvan de grondslagen door eene
eigenhandig gestelde instructie van hun vader waren
aangegeven. Maar de goede graaf verwachtte teveel van
den ernst en den ijver zijner zonen, die tenauwernood
den kinderschoenen waren ontwassen : de een vijftien,
de ander slechts dertien jaar oud Wel zonden zij geregeld
brieven, fraai geschreven in goed Latijn en even goed
Fransch, waaraan de hulp en het toezicht der pracceptoren
wel niet vreemd zal zijn geweest, maar tegelijkertijd
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vernal-fl hij, waarschijnlijk van den hoimeester Volhardt
von Plesseii, dat de inspanning bij het onderwijs veel te
wenschen overliet, en aehtte hij zich verplicht hun in
zeer ernstige bewoordingen zijn „Unwillen" te kennen
te geven en hen dringend Le vermanen dat zij „den besten
tijd van hun leven beter behoorden te besteden, om zich
voor den rechterstoel Gods te kunnen verantwoorden."
Plechtige beloften, wederom in het Fransch en het
Latijn, waren het antwoord, maar het zou blijken, dat
de uitkomst toch verre van bevredigend kon geacht
worden. De invloed van Theodoor Beza, die zich de
jongelieden, tot groote voldoening van hun vader, aantrok, en die van den beroemden veldheer Francois de
la Noue, na zijne gevangenschap naar Gen l ye geweken,
is hun zeker voor hunne ontwikkeling en wereldkennis
ten goede gekomen, maar de grondige kundigheden, die
graaf Jan begeerde, verwierven zij daardoor niet. Trouwens
de omstandigheden werkten geenszins mede. Reeds na
acht maanden moest Beza graaf Jan berichten, dat hij,
wegens de dreigende houding van den hertog van Savoye,
die weder een aanslag tegen de stad in den zin had, den
raad had moeten geven het verblijf te Geneve af te breken
en de wijk te nemen naar Bazel. Dienovereenkomstig
trok in Maart 1589 het geheele gezelschap jonge vorstenzonen, waaronder vijf uit het geslacht SoIms, daarheen.
Op Beza's aanbeveling werden zij, met den hofmeester
mede elf in getal, onder dak gebracht bij den predikant
Gryneus, die het geheele elftal dagelijks aan zijn tafel
vereenigde, voor de huisvesting de hulp inroepende van
zijne oude moeder en van zijn zwager, die hunne huizen
in zijne nabijheid hadden. Inderdaad was de gelegenheid
voor rustige studie niet gunstig — en de zoo vreemde
levenswijze moest gedurende bijna het geheele jaar worden
voortgezet : eerst in November kon eraan gedacht worden
naar Geneve terug te keeren. Het was echter slechts
voor korten tijd : in Februari 1590 waren Ernst Casimir
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en Ludwig Gunther weder op het grafelijk slot te Dillenburg 1).
Over hetgeen nu te doen stond overlegde de vader
schriftelijk met zijn oudsten zoon te Leeuwarden. De
jongens naar Londen laten gaan, „niet om Engelsch te
leeren, maar om andere redenen, teveel om op schrift
uit te leggen," dat was zijn eerste gedachte. Hij liet
echter dat plan, door Willem Lodewijk ontraden, varen.
De voordeelen, zoo betoogde deze, waren Bering, de kosten
zouden buitengewoon groot zijn, en de toestand in Engeland kon, indien koningin Elisabeth kwam te overlijden,
zeer hachelijk worden : waarom niet liever tot een verblijf aan de universiteit te Leiden besloten ? „Daar konden
de jongens Nederlandsch leeren en den Nederlandschen
volksaard leeren kennen ; daar ook konden zij den beroemden Lipsius hooren, een even groot philosoof als
politicus."
Eene besliste weigering was het antwoord. „Nu hij
zijne zonen weder bij zich had in zijn slot, had hij hen
beter leeren kennen," schreef graaf Jan, en „hij had
bevonden, dat zij hunne jeugd ellendig hadden verzuimd
en dat zij geen oordeel hadden, maar nog kinderachtig
waren ; aan de academie te Leiden zou hun niets dan
schande te wachten staan." Een onzacht oordeel, en
misschien ook wel wat streng : de toenmalige studien
waren niet voor alle jonge menschen aantrekkelijk, niet
ieder kon zich met ongekunstelden ijver toeleggen op
dialectica, rhetorica en soortgelijke vakken. Bovendien
was de gezarnenlijke opleiding van al die jongens Le
Bazel, onder wie er nog waren van niet meer dan 14
1) Dat zij na Geneve nog in Frankrijk gestudeerd hebben is onjuist : dit is wel het geval geweest met den zesden zoon van graaf
Jan (uit zijn derde huwelijk), Johan Lodewijk, geboren in 1590, die
geruimen tijd aan de beroe:nde protestantsche academie te sedan
vertoefde. De onjuistheid ten opzichte van diens oudere broeders,
door de verwarring met den jongeren, komt reeds in de vluchtige
in handschrift bewaarde aanteekeningen over het !even der zonen
van Jan van Nassau voor en is door A. A. Vorsterman van Oyen
en anderen zonder verder onderzoek overgenomen.
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jaren, zooals Ludwig Gunther, niet zeer bevorderlijk
voor ingespannen arbeid. En, het zij ter eere van de
beide jeugdige Nassaus gezegd : wanneer later hunne
dagelijksche studie voornamelijk bestaat in de beoefening
van het Latijn, de rekenkunde en de meetkunde, hoort
men niet meer van klachten over gemis aan ijver of over
te geringe vorderingen. Maar niet meer in Duitschland.
Het nadere overleg over de verdere opvoeding had
geleid tot een aanbod van Willem Lodewijk om zijne
broeders bij zich te Leeuwarden te nemen : mils graaf
Jan voor een goeden hofmeester en voor de kleeding
zorgde, zou hijzelf de kosten van al het overige op zich
nemen. Dankbaar werd dit edelmoedige aanbod aangenomen, maar de keuze van den hofmeester leverde groote
bezwaren. Von Plessen toch, een zeer geleerd en bereisd
man, die vele talen sprak, wilde de taak, die hij tot dusver
vervuld had, niet langer voortzetten, tenzij voor ten
hoogste een half jaar, en gaf voor die weigering zeer klemmende persoonlijke redenen. Zoo bleef de zaak eenigen
tijd sleepende, tot Willem Lodewijk den knoop doorhakte :
hij zelf zou de hofmeester zijner broeders zijn en met
hen studeeren, mits dan een goed praeceptor onder hem
benoemd werd. Ook zou hij hen medenemen op zijne
tochten en in het leger. Maar dan moesten zij nog vOOr
den winter komen : dat was de beste studie-tijd.
Dit voorstel gaf den doorslag, zoodat in Augustus
het reisplan kon beraamd worden ; alleen de oude vraag
omtrent den hofmeester gaf nog vertraging : de jongelieden konden immers niet alleen gaan. Naar het schijnt
heeft toen Von Plessen zich laten overhalen : eerst in
Februari 1591 immers schrijft Willem Lodewijk, dat hij
om de opgegeven gewichtige redenen van persoonlijken
aard uit Leeuwarden zou vertrekken om naar huis terug
te keeren.
Reeds in Juni 1590 had Willem Lodewijk den beiden
jongens geschreven hoe zij het best de reis naar Friesland moesten ondernemen en welke maatregelen hij zou
treffen om hen te Bremen door een oorlogsschip te doen
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afhalen. Dienovereenkomstig werd besloten, en den
lOden September werd de tocht, waarvan het dagboek
evenals een groot deel der uitvoerige briefwisseling
over al hetgeen op de opvoedingsplannen
hunne
voering betrekking heeft
nog bewaard gebleven is,
aanvaard.
De raad om de reis over Bremen te maken was ongetwijfeld gegrond op de overweging, dat het te gevaarlijk, misschien zelfs wel onmogelijk was den tocht door
de Nederlanden te ondernemen : in 1590 toch waren de
Oostelijke gewesten nog in Spaansche handen en overal
heerschte de aorlogstoestand. Zoo ging dus het kleine
gezelschap, waartoe ook een jonge graaf van Solms behoorde, in plaats van in Westelijke richting in Noordoostelijke op weg, en reisde over Cassel naar Miinden,
waar het de rivier de Weser bereikte, om van daar per
schip naar Bremen af te zakken. Door tegenwind en,
storm opgehouden kon het daar gereed liggende oorlogsschip eerst na eenige dagen zee kiezen, en, toen het eindelijk uitliep, werd het in de Wadden en het Vlie opnieuw
zoozeer door zwaren wind bestookt, dat het slechts
met moeite en groot gevaar in noodweer het eiland Texel
en daarna bij Huisduinen den vasten wal bereiken kon.
Per as werd daarna de reis voortgezet over Schagen
naar Medemblik en vaandaar met een vaartuig naar
Harlingen en Leeuwarden, waar het gezelschap den 12en
October, dus na 33 dagen, aankwam.
Zoo waren dan de beide jonge graven in Nederland.
Gedurende de eerste vier maanden nog onder de hoede
van Von Plessen, „wiens gelijke", schreef Willem Lodewijk
„wel niet te vinden zou zijn", werden zij verder opgevoed
door hun vaderlijken broeder, bijgestaan door een jong
edelman, die zes jaren in het buitenland vertoefd had
en voortreffelijk Fransch sprak — de naam wordt niet
genoemd — en onder die leiding bleven zij de beide volgende jaren. Zonder stoornis brachten zij trouwens hunne
opvoeding niet ten einde : de verandering van klimaat
liet niet na haar nadeeligen invloed op de Nassausche
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vorstenzonen te doeii gelden. Het eerst werd graaf
Philips ziek. Niet lang vOOr hij cieelnam aan prins Maurits'
tocht naar Nijmegen en aldaar als gouverneur optrad,
werd hij aangetast door boosaardige koortsen, gepaard
met „zwellingen", die vrees voor waterzucht wekten,
en werd door die aandoeningen zeer verzwakt. Met bezorgdheid schreef de vader aan zijn zoon Willem Lodewijk
dat men toch zorgen moest voor kundige geneesheeren
en goede verpleging zijner zonen, want dat Philips, naar
hij vernomen had, nog niet veel beter was ; en een half
jaar later, in Januari 1592, kwam hij op de zaak terug :
„Lips", zooals hij zijn zoon gaarne noemde, „moest gewaarschuwd worden, Schwachheitshalber, dat hij zich
toch niet zou verwaarloozen" : blijkbaar ontzag de jonge
man zich te weinig en telde hij de sloopende koortsen
te licht. Die vertrouwelijke briefwisseling tusschen den
vader en zijne zonen is inderdaad zeer sympathiek. Is
het niet aardig b.v. in een postcriptum van Philips te
lezen : „ik zal u twee paar wollen sokken zenden en een
paar jets kleinere voor uwe gemalin" (zijne stiefmoeder) ?
In het najaar van 1593 werden ook Ernst Casimir en
Ludwig Gunther ziek : de eerste lag een half jaar lang
terneder aan vierdedaagsche koortsen, de ander iced aan
de „dubbele derdedaagsche koorts", en bleef, toen die
hem na eenige maanden verliet, zeer zwak. Allen betaalden dus den tol aan het klimaat van de „lage landen
aan de zee", inaar hunne jeugd deed hen toch den boozen
invloed weerstaan en overwinnen vOOr de krijgsmansloopbaan hunne lichamelijke en geestelijke kracht op
de proef zou stellen.
Voor die loopbaan toch waren zij bestemd. Bijna
geheel Zuid- en Midden-Europa was oorlog, of althans
oorlogsgevaar, en in het Oosten, in Hongarije, rustte
het zwaard evenmin. Zoo ooit, dan was in dien tijd voor
jonge edelen en vorstenzonen de toekomst te zoeken en
te vinden in het leger. Voor Nassausche graven zou zeker
de dienst in Hongarije of elders in het Rijk in de eerste
plaats in aanmerking hebben kunnen komen, en daar-
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over is dan ook meermalen gedacht en overleg gepleegd,
maar Jan van Nassau bleef de voorkeur geven aan den
dienst in de Nederlanden. Van het jaar 1591 af werden
dan ook zoowel Ludwig Gunther als Ernst Casimir, toen
16 en 18 jaren oud, voorbereid voor den aanstaanden
veldtocht : in 91 wonen zij het beleg van Zutphen en
Deventer bij, in 92 zijn zij bij dat van Coevorden, waar
Willem Lodewijk gewond werd, in 1593 zijn zij bij het
leger van prins Maurits. Zoo betrad Ernst Casimir de
roemrijke loopbaan, die hij veertig jaren later, als veldm.aarschalk en stadhouder, door den krijgsmansdood
voor Roermond, in dienst der Republiek, zou besluiten,
en deed Ludwig Gunther de eerste schreden op het pad
van roem en eer, dat hem naar eene toekomst van hooge
waardigheden en groot aanzien beloofde te leiden, maar,
helaas, ook hem gevoerd heeft naar een vroegtijdig graf.
Was de veldtocht van 1593 voor graaf Gunther waarschijnlijk nog slechts eene voorbereiding, reeds het volgende jaar had hij gelegenheid een werkzaam aandeel
te nemen in eene onderneming van gewicht. Het was
de boven vermelde tocht naar Frankrijk met het tweede
secours voor Hendrik den vierden. Daar deelde hij in de
moeilijkheden en ontberingen, veroorzaakt doordat de
koning buiten staat bleek het hulpcorps van de noodzakelijkste hulpmiddelen te voorzien. Bijzonderheden
van zijn doen en laten zijn niet bewaard gebleven, maar
dat hij reeds op dezen eersten tocht zijn moed en zijn
beleid aan den dag bracht blijkt we! daaruit, dat de be-velhebber, zijn broeder Philips, hem opdroeg over Dieppe
het voetvolk huiswaarts te voeren, terwijl hijzelf de ruiterij
langs een anderen weg terugleidde. Na zijn terugkeer in
den zomer van 1595 werd hem, waarschijnlijk als bewijs
van tevredenheid, het bevel over eene compagnie of
vaan ruiters toevertrouwd, dat bestemd was voor het
garnizoen te Groningen. Het was dus als officier in dienst
der Republiek dat hij in Augustus met het leger van
prins Maurits mede naar den Rijn trok en daar deelnam
aan den overval op Mondragons fourageeringsdienst bij
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die zijn broeder Philips het leven en Ernst Casimir
de vripeid kostte.
Voor graaf Jan van Nassau baarde dit alles weder
nieuwe zorgen. De hulpelooze toestand, waarin zijne
zonen in Frankrijk verkeerd hadden, was oorzaak, dat
zij zich daar in schulden hadden moeten steken, en het
was zeer twijfelachtig of de Staten-generaal te bewegen
zouden zijn die op zich te nemen. Daarbij kwam nu nog
de losprijs van 10000 gulden voor de invrijheidstelling
van Ernst Casimir. Wel kwam de goede Willem Lodewijk
zijn vader te hulp door de belangrijke som voor te schieten,
maar al spoedig moest hij bekennen, dat hij het geld niet
lang kon missen zonder zelf in de nakoming zijner verplichtingen te kort te schieten. Ten overvloede bleek
nog dat Philips, die altijd „zeer liberaal" was geweest,
vrijwat schulden in de stad Nijmegen had nagelaten.
Voor het bedrag van het verschuldigde in Frankrijk
en voor dat van den losprijs hoopte men nog op de Statengeneraal : een groote memorie werd opgesteld om te
betoogen dat de verplichting der Staten te dier zake naar
recht en billijkheid niet kon worden ontkend, en prins
Maurits werd in den arm genomen om de aanspraak
op de overneming der in 's lands dienst aangegane geldelijke verbintenissen te ondersteunen. Inderdaad is het
gelukt de Staten tot instemming met de ingediende vertoogen te bewegen, maar ...... het duurde tot het jaar
1608, twee jaren na graaf Jans overlijden, eer tot uitbetaling werd overgegaan, en toen dit dan, na dertien
jaren, eindelijk geschiedde, was het nog alleen in mindering
van de verschuldigde som van 645000 gulden, die sinds
1594 de overledene te vorderen had !
Eindelijk konden toen ook Philips' persoonlijke schulden, te Nijmegen vooral, worden afgelost. Wel had de
vader schriftelijk zeer beslist verklaard, dat hij tot geenerlei afbetaling bereid was dan voorzoover die uit de nalatenschap kon gevonden worden, maar een brief van Van
Reidt, die te Nijmegen een persoonlijk onderzoek had
ingesteld, en een van de burgemeesters der stad bewezen,
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dat de schuldeischers eenvoudige winkeliers waren en
hunne vorderingen volkomen vertrouwbaar. Ook deze
vorderingen werden eerst in 1608 voldaan. Voorzeker, het
verdriet over graaf Philips' dood, die den vader zoo diep
trof, was voor dezen nog zwaarder te dragen door de
nieuwe zorgen, waarmede hij te kampen kreeg.
Maar zoolang hij leefde had hij van „Lips" niets dan
vreugde en voldoening ondervonden, en het zou spoedig
blijken dat dit ook met zijne jongere zonen het geval was.
Zoodra zij in het inspannende soldatenleven konden
toonen wat er in hen school, moet de vader tot de overtuiging gekomen zijn, dat zijne bezorgdheid voor de
toekomst zijner kinderen hem te vroeg had doers vreezen
voor de gevolgen eener „verzuimde jeugd". Bleek dit
al spoedig met Ernst Casimir, niet minder duidelijk kwam
het alras aan den dag met Ludwig Gunther, of Louis,
zooals hij gewoon was en bleef zichzelven te noemen.
In 1596 had koningin Elisabeth van Engeland besloten
den koning van Spanje in zijn eigen land te bestoken.
Eene vloot werd uitgerust met het doel een tocht naar
Cadix te ondernemen; de stad te veroveren, zich van de
voor Indio bestemde vloot meester te maken en zoo den
vijand een gevoeligen slag toe te" brengen. Aan die ondernemingen namen ook Nederlandsche schepen en troepen
deel. Het plan was zeer populair : meer dan duizend
jonge Engelschen en Nederlanders, meest edellieden,
boden zich aan om als vrijwilligers, zoogenaamde adventurers, aan den tocht deel te nemen, en Ludwig Gunther
vroeg en verkreeg van zijn vader verlof zich bij die
„avonturiers", zooals men ook hier te laude zei, aan te
sluiten. Welk eene goede verwachting men van den een
en twintigjarigen jongen man koesterde bleek al aanstonds, toen hem het bevel over die adventurers werd
toevertrouwd, en hoe hij aan die verwachtingen beantwoordde bewijst het getuigenis, dat Lord Essex, de beroemde bevelhebber der expeditie, van hem gal in een
brief aan de Staten-generaal van den 6den Juli 1596 1) :
1; Aangehaald in I(ol. Ten Raa's Staatsche leger, II, 303.
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„De la vertu et merite de Mons. le comte Luys de Nassau
je me sens oblige de rendre temoignage. Je vous assure
que son courage a ête un esperon a toute nostre noblesse
Anglaise, et qu'il eust (ête) le premier qui entra dans
ceste ville, si je n'eusse pas use mes bras aussi bien que
mon autorite pour le retenir. Pourtant comme vous
avez estês tres heureux en cette tres noble maison, ainsi
vous vous pouvez promettre que ce brave jeun seigneur
monstrera tres bien d'ou ii extraict." En twee maanden
later, 6 September, schreef koningin Elisabeth persoonlijk aan Jan van Nassau, dat het rapport van Lord
Essex „non seulement de la vaillance mais de la preud'
hommie du comte Ludovic vostre fils et aultres ses deportements dignes de gentilhomme de sa Maison nous avoit
faict cognoistre que luy devions ceste obligation au
moyen que de luy en porter tesmoignage vers vous, en
attendant quelque meilleur acquit." En over den indruk,
dien de koningin, na de terugkomst der vloot zelf van
den jongen graaf aan haar hof gekregen had, voegt zij
er bij dat zij heeft „ferme espêrance que le comte Ludovic
est non seulement pour correspondre par ses vertus
l'honneur de la Maison de Nassau, mais aussy pour
meriter l'amitie que nous portons a sa famille, ce que
nous disons non seulement pour la consolation et honneur qui vous redonde d'un tel fils, mais pour le plaisir et
contentement que nous en revient a nous mesmes,
voyant en une Maison, de laquelle nous faisons tant
d'estime, des successeurs de son ancienne vertu desquels
le comte vostre fils (est) celuy qui merite reng entre les
plus dignes ...... "
In Augustus keerde graaf Louis, men mag wel zeggen
met roern beladen, in zijn nieuwe vaderland terug. Maar
slechts voor korten rusttijd.
De laatste jaren der zestiende eeuw brachten de Republiek nog
nog geen verademing. Wel was het duidelijk clat
aan de Spaansche zijde het verlangen naar vrede met den.
dag toenam en dat de bezwaren van den oorlog zich in
zorgwekkende mate deden gevoelen : de voorslagen om
0. E. XX I 7
6
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over vrede te onderhandelen, eerst van de Spaansche
regeering, daarna die van aartshertog Albertus, den
aanstaanden gemaal van Koning Philips' dochter Isabella,
wien de Nederlanden als bruidsschat werden geschonken,.
waren het onwederlegbaar bewijs. Maar terecht begreep
men in de Republiek, dat dergelijke onderhandelingen
onder deze omstandigheden nimmer tot eene bevredigende
uitkomst zouden kunnen leiden ; om tot eene volkomen
onafhankelijkheid te geraken moest men den strijd nog
doorzetten, hoeveel moeite het ook kosten mocht daartoe de middelen te verschaffen. Van beide zijden werd
dan ook, nu eens slapper, dan weer krachtiger, de oorlog
hervat, en zelfs in de maanden, gewoonlijk voor rust in
de winterkwartieren bestemd, werden aanvallen beraamd en uitgevoerd. Reeds in Januari 1597 vernam
men dat de vijand uit het Zuiden kwam opdagen en
wellicht van plan was door Brabant Noordwaarts in de
richting van Holland te trekkers, een plan, dat gelukkig
door het merkwaardige ruitergevecht bij Turnhout op
den 24sten van de genoemde maand zoo afdoende verijdeld werd. Bij dit wapenfeit was Louis van Nassau,
naar het schijnt, niet tegenwoordig, maar wel nam hij deel
aan den zomerveldtocht, die daarop volgde, en zulke
verblijdende uitkomsten gal. Mislukte al de aanslag op
Venlo in de maand Mei, in Augustus kon men het beleg
slaan voor Rijnberk, dat steeds eene bedreiging was voor
de openliggende Oostgrenzen. Wel behoorde de stad tot
het grondgebied van den keurvorst van Keulen, maar
op onzijdigheid werd in dien tijd door geen der beide
oorlogvoerende partijen gelet, ondanks de vele protesten :
de troepen trokken door onzijdige streken, bezetten
onzijdige vestingen Rees, Rijnberk, Hoei e.a. —en
de regeeringen maakten zich met een beroep op den
nooddwang of eene verontschuldiging van de protesten
af. Den 20sten viel Rijnberk in pries Maurits' handers.
Graaf Louis — of Ludwig Gunther — nam eon werkzaam aandeel aan het beleg, waarbij hij, gelukkig niet
doodelijk, door een schotwond in het dijbeen gewond
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werd, en volgde zijn neef op den schitterenden tocht,
die daarop volgde. Grol, Bredevoort, Enschede, 0o-tmarsum, Oldenzaal, Lingen vielen binnen nog geen
drie maanden tijds den zegevierenden veldheer in handen.
Geen wonder inderdaad dat de uitputting der geldmiddelen de uitrusting van een sterke krijgsmacht
voor het jaar 1598 bemoeilijkten. En dit was des te bedenkelijker, omdat van Spaansche zijde groote toerustingen gemaakt waren. De admirant van Arragon immers,
Don Francisco de Mendoza, door Albertus tot opperbevelhebber benoemd, nadat den 6den Mei de plechtige
overdracht van de Nederlanden aan Isabella en haar
gemaal had plaats gehad, beschikte over een leger van
20000 man, waartegen de Republiek op dat oogenblik
niet veel meer dan 6000 en 1500 ruiters kon te velde
brengen. Mendoza's plan was zijn inval van het Oosten
uit te ondernemen en door Gelderland op Holland aan te
rukken. Zander zich te bekommeren om de klachten van
de verschillende Duitsche vorsten, over wier gebied hij
zijn leger voerde, maakte hij zich meester van een aantal vestingen aan den Rijn — ook Rijnberk, dat dus
weder in Spaansche handers viel — en trok, na de verovering van Emmerik en Doetinchem, Gelderland binnen.
Tot Bommel toe trok hij door, daar hield het veldheerstalent van prins Maurits den vijand tegen. Het geluk
kwam dezen daarbij te p ulp. Den 13den September
stierf Philips II. Mocht dit staatkundig na de overdracht
der Nederlanden al van minder beteekenis geacht worden
dan vroeger, op den veldtocht had het een verlammenden
in vloed. De troepen— tot dusver geheel of ten deele
door Spaansch geld betaald, ontvingen hun soldij niet

meer of slechts ongeregeld, en verstrooiden zich allengs
Moen zij niet langer door plunderer of afpersen van schatting konden tevreden gesteld worden. Mendoza moest
de winterkwartieren betrekken en was in 1599 genoodzaakt zijde troepen naar de Zuidelijke Nederlanden terug
te voeren.
Het was op dien tocht, dat niet alleen in de Republiek
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maar ook in de staten van het stroomgebied van den
Rijn eene algemeene ontsteltenis en verontwaardiging
gewekt werd door het voorval, waaraan Van Lennep
de grondstof voor zijn Pleegzoon heeft ontleend : den
verraderlijken moord op den graaf van Falkenstein,
Winch von Daun, door Bor, Van Meteren en Baudart
omstandig verhaald.
Het geslacht der Dauns was afkomstig uit de Eifel
en had zijn zetel bij het bekoorlijke, veel bezochte dorp,
dat nog den naam bewaart. Doch reeds vroeg kwamen
zij ook in het bezit van een tweede stamgoed : Oberstein,
in het schoonste deel van het Nahe-dal, waar nog de
buitengewoon schilderachtige bouwvallen staan van de
beide burchten der vroegere slotheeren. Door huwelijken
met erfdochters kwam ook het graafschap Falkenstein,
nabij den Donnersberg in de Rijn-Palts, in hun geslacht,
en op dezelfde wijze de heerlijkheid Broich (of Bruch)
aan de beneden-Ruhr. Zoo ontstonden in de zestiende
eeuw, na den dood van Wirich den derden, drie takken
van het geslacht Dann : Falkenstein, Oberstein en Broich,
alle echter wat licht tot verwarring leiden kan —
de volledige namen en titels van hunne voorvaderen
voerende.
Broich was toegewezen aan Wirichs zoon Philips, die
tie waardigheid bekleedde van edelkanunnik en subdiaken van het dornstift te Keulen. Maar de Falkensteins behoorden tot de Paltsische geslachten, die zich
van den beginne af aan aansloten bij de ijveraars voor
tie hervormingsdenkbeelden van Luther en Melanchthon,
2oowel die uit den tak Broich als uit de beide andere,
en dit deed ook Philips. In 1547 legde hij zijne waardigheicl neder, vroeg en verkreeg in 1551 van den paus een
indult om nit den geestelijken stand te treden, en huwde
een jaar later met Casparina von Holtey, eene non, die
het klooster verlaten had. Door dat huwelijk wettigde
hij zijne beide kinderen, die hem tusschen die jaren
1547 en '52 geboren waren : Wirich, den vierden van zijn
naam, en Margaretha.
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Die zoon Wirich (of Ulrich) is de „graaf Van den Broek"
die in 1598 het slachtoffer werd van den haat der Spaansche legerbevelhebbers, in de eerste plaats van den
admirant Mendoza, die den laaghartigen moord, zoo al
niet gelastte, dan toch openlijk goedkeurde en prees.
Dat hij tijdens de ernstige beroeringen in de landen van
Cleef, Gulik en Berg een van de hoofden der evangelische
partij geweest was, moest graaf Wirich met den dood
bekoopen, en nog tien jaren later boette zijn tweede
zoon voor zijns vaders gedrag : in 1608 werd ook hij, in
de nabijheid van Sterkrade, door eene Spaansche bende
verraderlijk vermoord.
Graaf Wirichs dood was tragisch en de plundering van
zijn slot een zware slag, maar zijn gezin was bijtijds in
veiligheid gebracht op het kasteel Hardenberg, toebe
hoorende aan zijn zwager Wilhelm von Bernsau, althans
zijne vrouw en dochtertjes : zijne beide zonen waren
waarschijnlijk reeds in krijgsdienst, zeker ten minste
niet op Broich, waar de vader geheel alleen was achtergebleven. Geen wraakgierige monnik heeft voor diens
vrouw en kinderen een galg opgericht noch het jongste
zoontje van den torentrans in de Ruhr geslingerd, geen
vermomde non heeft later de afkomst van het doodgewaande kind, „den pleegzoon", onthuld : dat kind heeft
nooit bestaan.
In 1578 was de graaf van Falkenstein geliuwd met
Elisabeth, de dochter van graaf Arnold van ManderscheidBlankenheim,. een teig uit het aloude geslacht van dien
naam in de Eifel, maar zij ontviel hem reeds na 15 of 16
jaren, twee zonen en een dochtertje nalatende. Als 48jarig man huwde hij daarna in 1596 de kleindochter van
graaf Arnolds broeder Gerhard, die zijn stamslot te
Gerolstein had, een jong meisje dus, een menschengeslacht jonger dan zijn eerste vrouw, Uit dezen tweeden
echt werd een dochtertje geboren, in het noodlottige
jaar 1598 dus slechts een jaar oud.
Hoe lang de jonge vrouw na haar vlucht op Harden-
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berg vertoefde is niet meer na te sporen i), maar welhaast
vindt men haar bij hare zuster Margaretha Elisabeth,
de abdis van het rijke vrij-wereldlijke stift te Essen,
waar zij blijkbaar eene toevlucht gevonden had. Vandaar
is ook de eerste brief gedagteekend, die uit dien tijd van
hare hand bewaard gebleven is.
Die brief werd geschreven in de eerste dagen na den
slag van Nieuwpoort in het jaar 1600. Daar, in Essen
kan zij met angst, daarna echter met voldoening den
loop der gebeurtenissen gevolgd en, na de aanvankelijke
voordeelen, door Mendoza behaald, diens terugtocht
in 1599 nagegaan hebben.
Maar de spanning duurde twee voile jaren. De geringe
macht, waarover prins Maurits te beschikken had, maakte
in 1598 en het begin van 1599 een krachtig aanvallend
optreden onmogelijk, en het was zelfs een hoogst merkwaardig bedrijf dat de veldheer de Spaansche overmacht
in het land van Maas en Waal tot staan bracht en eerlang tot den terugtocht noopte. In den loop van 1599
zag echter Mendoza zich verplicht Gelderland allengs
te ontruimen, en vOOr het einde van het jaar was het
geheele gewest weder vrij. Maar aan den Rijn waren
nog vele plaatsen in de macht der Spanjaarden. De aanval der evangelische vorsten op Rees leidde door geldgebrek en naijver tot eene volslagen mislukkig en de
stad bleef als tevoren het hoofdkwartier van den Spaanschen opperbevelhebber. Eerst in 1600 werden langzamerhand de Rijnlanden van den vijand verlost.
In de bevrijding van Gelderland, die geleid werd door
Graaf Willem Lodewijk, had zijn broeder Ludwig Gunther
een zeer werkzaam aandeel gehad. Hij was het, die,
tusschen de vijandelijke legerbenden door, de bezettingen
der Geldersche vestingen, zooals Grol en Bredevoort,
van krijgs- en mondbehoeften was blijven voorzien, door
een buitengewoon snellen tocht met zijne ruiters den
1) Damps monographie over Broich is, ook antiquarisch, in
Duitschland niet meer te krijgen.
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vijand het kasteel Ulft had ontrukt, met gevangenneming
van de geheele ruiterbende, die het bezet hield, herhaaldelijk door krijgstochten naar Brabant de dorpen tot
de verplichte en zoo hoog noodige contributie gedwongen
had, en met zijn broeder de stad Doetinchem had heroverd.
Tot belooning zijner diensten was hij reeds den 14° Juli
1599 benoemd tot luitenant-generaal over de geheele
Staatsche ruiterij, op eene maandelijksche wedde van
600 gulden. Prins Maurits, die hem zeker wel voor dien
hoogen en gewichtigen post zal voorgedragen hebben,
stelde klaarblijkelijk een groot vertrouwen in den jongen
krijgsman. Overtuigd, dat de Oostgrenzen zooveel mogelijk tegen nieuwe aanvallen moesten beveiligd worden,
beraamde hij een tocht naar den Rijn, ten einde zich
meester te maker van een gewichtig en sterk punt, van
waar de toegangen naar het Westen konden beheerscht
worden ; hij vond dat punt in de vesting Wachtendonk
aan de Niers, die de verbindingslijn tusschen Rijn en
Maas bestreek. De uitvoering van dit krijgsplan droeg
hij, nog in den winter van 1599 op 1600 op aan Ludwig
Gunther, die het in hem gestelde vertrouwen niet beschaamde : den 23sten Januari viel de stad in zijne handen
en werd de Republiek meester over de gemeenschap
tusschen de beide rivieren.
Maar eene nog meer verantwoordelijke taak wachtte
hem, toen hij geroepen werd om deel te nemen aan den
gewichtigen of liever gezegd gevaarlijken tocht naar
Vlaanderen, die in den zomer van het jaar 1600 het
Staatsche leger in botsing stond te brengen met de nieuw
gevormde krijgsmacht van Albertus van Oostenrijk.
Den 2den Juli kwam het tot den beslissenden, terecht
beroemden slag bij Nieuwpoort.
leder weet welk een ruim aandeel in dien slag de ruiterij
had aan de overwinning, en hoe, na vele uren strijdens,
de onweerstaanbare ruitercharges de uitgeputte voetknechten aanspoorden tot eene laatste krachtisnspanning,
die de beslissing bracht. Die onstuimige ruiteraanvallen
worden geleid door Francis Vere en Ludwig Gunther,
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en, als door eene beschikking der voorzienigheid, stond
deze als bevelhebber der ruiterij tegenover den admirant
Mendoza, die het bevel voerde over de cavalerie van het
Spaansche leger, den doodsvijand van het geslacht Broich.
Maar in den aanvang van den slag, reeds na een uur,
was de admirant door eene ruitercompagnie van Ludwig
Gunther onder den voet gereden en geruimen tijd lag
hij hulpeloos en in voortdurend levensgevaar op het
slagveld, tot hij eindelijk werd herkend : hij vroeg en verkreeg lijfsbehoud, maar was een gevangen man. Prins
Maurits liet hem verzorgen en stelde hem in zijne nabijheid onder bewaking, maar toen de slag voorbij en de
zegepraal volkomen was, wees hij, als belooning van de
groote diensten, door de ruiter-regimenten in den zwaren
en langdurigen strijd bewezen, den admirant als gevangene toe aan hun dapperen bevelhebber Ludwig Gunther.
Niemand verheugde zich hartelijker in de eer en het
geluk, die den jongen man door deze openlijke erkenning
zijner verdiensten ten deel vielen, dan graaf Willem
Lodewijk, die zich haastte hem in de warmste bewoordingen geluk te wenschen. Nu kon hij — zoo voegde zijn
goede, altijd zorgzame broeder daaraan toe — ook
„zijn patrimonium vrijmaken" en zoodoende uit het
gebeurde een aanmerkelijk voordeel trekken voor zichzelf en voor de geheele familie. Inderdaad was het te
verwachten, dat het bedrag van den vast te stellen losprijs
voor den admirant aanzienlijk zou zijn, zooals dan ook
bleek : het werd bepaald op 100 duizend gulden, eene
schijnbaar zeer groote som, maar in werkelijkheid niet
overmatig : was niet vijf jaren tevoren voor den jongen
Ernst Casimir, destijds nog een vrijwilliger zonder rang,
door de Spanjaarden een losprijs van 10 duizend gulden
gevorderd ?
Maar het zou anders uitkomen.
(Slot volgt.)
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LAURENS VAN DER WAALS.

Het eerste wat Marieke gewaar werd na haar ontwaken
was het geritsel van stoeiende vogels tusschen de bladeren
van den wilden wijngaard, die langs haar open venster
zijn prilste loten vlocht, het klagend sjirpen van de jongen
die tusschen het donker vlechtwerk der takken veilig
genesteld waren en het veraffe gekraai van een laten
haan.
Zachte zonneschijn drong haar nog schaduwrijk
kamertje binnen en glansde in het koele zilver van den,
wandspiegel die, tegenover het venster, het wijde uitzicht over de rijpende wazige korenvelden, de blauwbenevelde verte en de lichtheid van den hoogen lentehemel weerkaatste.
Marieke lag, zonder dat zij daaraan aandacht schonk,
deze weerkaatsing gade te slaan. Nu en dan zag zij daarin
de sluierachtige geplooide gordijnen door den adem van
den wind be-wegen en de gekrulde wingerdranken onwillig trillen, somtijds ook een vogel die als een ylugge
schaduw voorbij vlood, doch eerst toen een tweetal
citroengele vlinders met wankele beweginkjes hun teeder
spel speelden, werd zij zich haar peinzend spieden bewust.
Want Marieke lag te peinzen, halfdroomend te peinzen
aan hetgeen den vorigen avond was geschied, niet zoo
dat haar gedachten tot duidelijkheid neigden, eerder
het tegendeel, zij vloeiden als een wazig stroompie, tus-
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schen droom en denken door en spiegelden haar herinneringen zooals een bedauwd riviertje de bloemen aan zijn
oevers bloeiend, weifelend weerkaatst. Dit alles bracht
in haar ziel een zoet geluk teweeg, een zonnige zachtzinnigheid die teeder openbloeide uit het duistere blauw
harer oogen, en het was alsof het licht behoedzamer
scheen op het zachte blond van het haar, het donzig
ivoor van haar blanke huid en de beslagen roodheid van
haren stil-glimlachenden mond.
Rustig verzonk zij in hare gepeinzen. Zij herdacht hoe
Leo den vorigen avond in de duisternis haar hand in de
zijne had genomen en hoewel zij deze na een korte wiji
teruggetrokken had, was het alsof er een innige atmospheer vol warmte om hen ontstaan was, waarin stemmen
schuchterder en melodieuzer klonken en waarin het
scheen alsof de luchtige scherts van vader een ernstigen
liefderijken achtergrond had verkregen.
Dan ving zij aan zich langzaam te herinneren wat zij
zich bij het slapen gaan had voorgenomen. Zij zag zich
reeds zitten aan den rand van het denneboschje aan de
overzijde van de Maas, niet ver van den hoog gelegen
korenmolen. Zij zag al hoe Leo langs den weg zou gaan,
komende van zijn werk en hoe hij haast verschrikt en
vol vreugde haar zou bemerken en zelfs meende zij reeds
als een zacht gezang de verzwakte echo te hooren van
de verre veerbel en later het loom rinkelend geluid van
den ketting waarmee de milder de voile zakken dalen
laat. Doch hoe zoeter zij zich in deze zonnige gezichtjes
ging verdiepen des te onwerkelijker schenen zij te worden.
Het geleken wel verkleinde beeldjes uit het verleden gepuurd die fijner en ijier van lijn werden, zachter en zijiger
van kleur dan ooit de werkelijkheid zou wezen en zij
gevoelde als een teere droefheid, die weifelend woog op
hare nog licht glimlachende lippen, twijfel rijzen of alles
wel waarlijk zoo gebeuren zou.
Toen Marieke opgestaan was, trad zij naar het open
venster om de wazig witte gordijnen te sluiten, doch
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terwip zij de zachte soepele stof in haar warme handje
hield en uitzag over de schoone verre gestrektheid der
glooiende korenvelden bedacht zij met een glimlachje,
dat dit toch eigenlijk overbodig was.
Uit den hof steeg de nog koele geur der bloemen tot
haar op, het zacht-klagend gekras van een pompzwengel
trok haar aandacht en, voorzichtig uit het raam leunend,
zag zij de oude Martha bezig hare emmers te vullen ;
even later hoorde zij haar arbeidend met water en bezem
op de tegelvloer van de nabije keuken. Een roodbruin
getijgerd katje zat in de groenachtige schaduw van een
lage heester gehurkt, te kijken naar de nog langzaam
neervallende druppels uit de pompbuis, zorgzaam schoof
het naderbij, behendig sluipend van schaduwvlekje
naar schaduwvlekje, tot het door de langer durende
tusschenpoozen, van vallende droppel tot vallende droppel, moediger wordend tot kort bij de pomp naderde ; een
nieuwe droppel die neer zonk deed het terugschrikken.
Toen was het druppelspelletje gedaan, doch het diertje
dat weer ineengedoken zat, bleef loeren tot het schrikkend voor het krachtige gekras van een groote kraai
plotseling opsprong en verdween onder het schaduwschakeerend loover der bloeiende veelverwige duizendschoonen.
Uit de verte drong tot haar door het lustige fluitkreetje
van een vertrekkenden trein en dan volgt zij oplettend
de stilte die niet anders meer spiegelt dan het rillend geritsel der zijig-zilveren blaadjes van de populieren en
het zachte bezadigder gemompel der stevige kastanjeblaren.
Zoo hield de stilte haar omhuld met een zuiverende
eenzaamheid waarin alle oneenzaamheid versmolt en
alle geluid tot stemmigheid verzachtte, het scheen haar
als een schoone droom waarin zijzelf zich zelf niet was,
doch een figuurtje van fijne lichtheid te midden der
lichtheden van het tot werkelijkheid verpuurde geluk.
Alles wat zij dacht dat dien dag gebeuren zou voorzag
zij helder met rage lijntjes en zonnig lichte tinten, als een
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rustig en ver visioen. De veerpont zag zij, en zij hoorde
het zangerig gerinkel van kettingen dat klonk, verkionk
en weer verklonk over het wazige water, traagkens over
de Maas varen ; zij vond zichzelve als een teer en pover
poppetje op het breede plankier staan en met zorgzame
bewegingen geleidde Jules, de veerman, haar naar de
blauwige helling van de overzijde.
De landen lagen dampend in de zon, de wankele wind
zeeg teruste in de kuivende korenhalmen en dreef iets
later wederom op langs de hoogere heesters bij de beek..
Boven de helling van het melodieuze korenveld rezen
de werkzame wieken van den molen gedurig en bedachtzaam als vluchtige schaduwen op en neer.
Dan zeeg allengs als een teere mist een stemmige angst
in haar hart bij het denkbeeld van haar voorgenomen
ontmoeting met Leo, en weer rees de twijfel in haar op
of die werkelijk wel zoo geschieden zou. Zou deze zich
kunnen voltrekken in de gesponnen kalmte van dit verwijderde visioen ? En terwip de weifeling de rust daarvan
reeds vervaagde en verloren deed gaan, riep de schorrige
schaterlach van een wekker die in een naburig vertrek
afliep, haar terug in de nabijheid van den tijd.
De zon was hooger gestegen en Marieke stond nu werkelijk to wachten op het breede plankier van de veerpont
op Jules de veerman, die maar niet kwam. Het langzaam
gezang van het stroomende water, het heel lichte gezoem
van den Zuidenwind en de verzwakte geluiden uit het
dorp omringden haar met een wankele ongestadige melodie, die als een liefkoozing vloeide over haar hart. Zoo
ook de zoele warmte, die bezwangerd met de vluchtige
geuren van hoven, landouwen en water, zich neervlijde
op haar gelaat en zich verborg in de lichte plooien van
haar luchtig gewaad.
Zij weifelde of zij den veerman nu toch zou gaan roepen,
of dat zij het niet zou doen, ...... tot zij eindelijk een be
sluit nemend zich op het bankje nederzette en rustig
bleef uitkijken over het gestadig bewegende water, dat
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de schitterende lichtheid van hemel en lucht verteederd
weerkaatste.
Aan de overzijde hing nog, bijna onzichtbaar, een waas
van dauw dat de toch reeds getemperde tinten verteerde
en samen deed vloeien tot een zeldzame rijkkleurige weerschijnendheid. Daar doorheen schemerde als een witgrijze
schaduw : de schoone schim van den ouden eikenhouten
molen, de aldoor rijzende en dalende duisternis der wieken,
en grooter en vlugger en doorzichtiger de schaduw daarvan zwevende over het gelende graan.
Zij wist het nu wel, al was zij op weg gegaan om Leo
te ontmoeten, dat dit in werkelijkheid niet geschieden
zou. Het verlangen was daarvoor niet sterk genoeg meer,
het lag tusschen haar gedachten en gevoelens zoo schuchter verscholen, dat het wel schijnen moest alsof al het
andere, de zoete zonnewarmte, het steeds voller wordende
licht en de opwekkende lustigheid der lentelucht het uit
haar hart hadden verdreven, zoodat er niets van overbleef dan een vleiend vleugje uit het verleden. Glimlachend erkende zij, terwijl zij bleef uitzien over de viotte
watervlakte, dat al haar voornemens als in het verleden
lagen ; het geleek wel alsof alles wat zij besloten had
te doen en later te zeggen reeds lang geleden eens door
haar gedaan of gezegd was. Was zij niet veel vroeger
reeds het voetpad langs den dijk afgegaan, met werkelijk
levend verlangen en had zij niet, toen inderdaad ongeduldig, op het pontpiankier op Jules, den veerman staan
wachten ?
En nu deze tocht, de bijna ziiinelooze herhaling van
iets dat niet te herhalen is.
Maar nogmaals glimlachend, met een lachje dat als
een blauwe schaduw langs haar zachtroode smalle lipjes
gleed, moest zij zichzelve bekennen, dat ze nu toch voor
het 66rst, school' vergeefs, op weg was om hem te ontmoeten, Bien zij gevoelde dat zij eens liefhebben zou....
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MORIE METZ-KONING.

MORGENSTOND.
De dag is stil ten horizon gerezen ;
De dag zal schoon en trotsch van afkomst wezen,
Als iedre dag die door mijn leven gaat.
Ik ken mijzelf en 't gouden zon-gelaat ;
Mijn eenzaamheid en de eenzaamheid van 't al,
Dat, naar zichzelf verlangend, wezen zal
Van eeuwige eenzaamheid, een god gelijk,
Vol trots van eenzaamheid in 't eigen rijk.
1k voel de boeien van mijn leven breken ;
Mijn stem van liefde zal van liefde spreken ;
Mijn handers zullen 't eeuwig offer geven,
En, de eeuw'ge kelk in eeuw'ge hand geheven,
Drink ik de zon mijn eeuw'gen heildronk toe.
En wie daar weent, bedorven, droef of moe,
Zal op mijn wenk ten eeuw'gen hemel schouwen,
waar eeuw'ge sterren eeuw'ge woorden bouwen.
1k ken alleen den lach die niet vergaat,
Den lach die afglanst van het zon-gelaat :
Den lach die God lacht over alles heen,
En licht is, in de tranen die ik ween.
1k weet de wereld in de glans van 't goede ;
De eeuwige bronnen, waar de nimmer moede
Zijn geest aan laaft in eeuwig rijke jeugd.
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1k weet der menschen blinke' en stille vreugd,
Dat, wat ze zelf niet kennen en niet weten ;
Dat, wat ze in blinden menschenwaan vergeten.
Ik weet mijn eigen lokken blond van zon,
En in mijzelf de blonde zonnebron.
Wijd in mijn ooge' is iedre liefde onthuld ;
Wijd in mijn borst vergiffenis voor schuld.
En als daar zangen van mijn lippen stroomen,
Dan zijn het woorden die van goden komen.
1k groet u, zon, gij koning van onze aarde,
Die wat daar schoon is in een god-lach baarde.
Wijd zijn mijn armen ; en mijn oogen, wijd,
Danken den morgen en zijn heerlijkheid.

AVONDSTOND.
De blanke peinzing rijst ten hemel op.
Een vogel fluit in iedre boomentop.
Mijn voeten, moede, door de velden fluist'ren ;
Wat schoon is, zal nu hooreloos verduist'ren.
Ik weet het niet, waarom mijn hoofd gebogen
Nog luistert naar een kleine liefdelogen.
Ik weet het niet, waarom mijn oogen gaan,
Waar ik een woord van weemoed heb verstaan.
Koel is de wind mijn denkend voorhoofd over.
Koel is de nacht in 't zwart-gebrande loover.
En in mijn borst mijn gansche levee schreit
Om eenen dag van eeuwige eenzaamheid.
Wie was er, die mijn trouwe handen nam ?
Wie was er, die ten troost bezij me kwam ?
Had ik een moeder ? Was mijn vader mijn ?
Zouden mijn broeders wel mijn broeders zijn ?
Mijn zuster's oogen logen wat ik zocht.
Mijn liefste vlood, waar ik om liefde vocht.
De avond is koel rondom mijn eenzaam hoofd.
Ik heb vergeefs den dag to schoon geloofd.
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En waar mijn zeek're blikken angstig gaan,
Zie ik het hooge schoon ter dood gedaan.
Bij bange lichten uit de huizenramen
Hokken die and'ren in hun armoe samen.
En ik alleen, een onbegrepen god,
Ben aan die alien ergernis en spot.
De hei wijkt thans naar de eindelooze nacht.
De nachtegaal vergaat in eigen klacht.
De weide ligt in nevels weggewischt.
De dag heeft in zichzelven zich vergist.
Mijn trotsche hoofd, in koele en moede pijn,
Weet maar alleen van eeuwig eenzaam zijn.
Gebogen in der schoud'ren drukkend juk
Weet ik de leege vrees van elk geluk.
Wat zal mijn hand nog bloemen breken gaan ?
Wat heb ik met mijn eigen vreugd gedaan ?
Aan ieder einder, heimlijk, lacht de dood.
Toch kleurt de lucht van late liefde rood.
Toch trilt het lacht van de avondster zoo vroom
Als wilt ze nog mijn eersten liefdedroom.
Toch ligt de wereld vol verlangen uit,
Als wachtte mij een blijde liefdebruid.
Toch streelt de wind mij als een liefdehand,
En geurt de vlierbloem aan den waterkant.
En Witte vlinders, die heur minnaars zijn,
Drinken der liefde zoete honingwijn.
En een gesuizel in de loovers spreekt,
Of in een zacht erbarmen alles breekt.
En in de tranen die ik zwijgend schrei
Gaat
waar ik langs ga, mij voorbij.
Zoekende handers zijn de bladers thans.
Rondom mijn lokken ligt een sterrenkrans.
En wat der menschen liefde mij niet biedt
Breng ik den menschen in mijn eenzaam lied
De bleeke weemoed, die ik heb verstaan
Den lach der ouden, die al sterven gaan ;
De blik van kinders, naar mij opgericht,
Een lief en niet begrijpend vrouw-gezicht.
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In mannen wat van schuwe eerbiedigheid ;
Een enk'le ziel die als de mijne strijdt.
En dan mijn eigen liefde, gode-groot,
En 't vreemde leven, dat verwinnend vlood.
En 't hijgend stijgen in mijn eigen pijn,
Om eindelijk, bij God, een mensch to zijn.

DE DROOM.
Loom door de open vensters zwevend ;
Fijn heur grijs gewaad doorwevend
Van het vochtig manelicht ;
Noodlot op het blind gezicht ;
Glimlach om den moeden mond ;
Lange lokken los en blond,
Sleepend in heur bleek gewaad,
Komt de blonde Droom, en staat
Bij de sponde.
Donk're wonde
Woelt zij om in 't rustend hart,
Bloed-geronnen, donker-zwart
Het ongeweten ;
Het reeds vergeten.
Het weer gewekte ;
Het pas ontdekte.
Het nooit gegrepen ;
Het niet begrepen.
Lath, die wil sterven gaan.
Vreugden die derven gaan.
Droom heeft heur oogen nu open gericht
Diep als de dood op het menschengezicht.
Bang als een prooi,
Stil in een kooi.
Heftige huivering ;
Krimpen in fluistering.
Loom heeft de Droom nu heur handen geleid
0. E. XX I 7
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Over de lokken als vlokken verspreid.
Loom op het voorhoofd dat rusteloos Wendt ;
Loom op de ziel die zichzelve niet kent.
Huivende sluier slaat
Over het mensch-gelaat.
Angstig verweren ;
Wringen en keeren.
Droom spreidt haar handen uit,
Waar zich een wonde ontsluit,
Wonde van donker bloed,
Die nog genezen moet.
Dood-diep heur oogen ;
Dieper gebogen ;
Mond op den menschenmond ;
Blond in heur lokkenblond.
Nimmer te weren ;
Nimmer te keeren.
Droom, zonder medelij,
Die maar zichzelve zei,
Zonder begrijpen,
Zonder te rijpen.
Grauw-grijze doodenwa,
Bode van godsgena,
't Slepende kleed bijeen,
Zweeft ze door 't venster heen,
Zweeft ze de luchten uit,
Zonder een zucht-geluid,
Zweeft ze de huizen in,
Weeft ze het leef-begin.
Allen omspant ze ;
Alles verbant ze.
Grijs, in een ruischlooze sluier van zij.
Zweeft ze de wakende zielen voorbij.
Bleek als een nevel waar maanlicht in trilt
Sluipt ze in de huizen van luist'rende

VERZEN
VAN

NINE VAN DER SCHAAF.

DE NEERSLACHTIGE.
I.
Wij willen ons niet naar de wereld bezinnen,
Zoo buigen wij ons naar het stille vuur,
Zoo heffen wij onze oogen naar de verre vuren,
Vatten in onze handen het leven.
— „Waarom, neerslachtige, rijst gij omhoog naast mij ?"
— „Zie nu het leven rijzen in mijn gestalte,
Zie nu het leven beven onder de strakke luchten,
Zie mijn gebogenheid rijzen naar het oneindige.
Zoo laat ik mijn tranen kussen door de wind,
Door het gebladerte danst wuft het zonnevuur,
Droomen van vreugde zie ik eentonig om mij vergaan
En gerezen ben ik naast u om mijn rouw to belijden."
II.
Stout ben ik getreden door veel stille dagen,
Te avond boden mij vogels hun vreemde kreten,
Zij waren nauw in het schemerlicht zichtbaar,
Klein spookgedierte bootsten zij na orkaangeluiden.
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Immer vreemder leefde ik in de stille dagen,
Waar grootsche bloemen dronken de zon tot de avond,
11K steeg de heuvelen op en zag in het wijde,
Neven de vogelenkreten ruischte het lied van de dooden.

Wie klaagde ik heb een levee verloren ?
Veel treurige dingen brachten de menschen tezaam
Een priestergebaar deed de treurende menschen zwijgen,
Dit uur is de stilte, in zijn stem brandt niet
De vraag der smarten.
Geen teeken hebben wij dan onze liefde,
Niet stijgen wij anders dan met doodlijke vleugels,
Om ons liggen de strevers die gevallen zijn,
En onze schoonste kinderen vertrouwen wij Heist aan
de dood.
IV.
Ik ben gekomen bij u om de vlam te zien,
Die uit uw hart straalt over de donkere weg,
Daarvoor doofde ik de eigen lichten,
Ik ben onzichtbaar, ik ben zee en woud,
1k ben lang verzwonden, ik ben lang verborgen,
1k ben de Vogel te morgen die u vOOr is,
Die vOOr u stijgt uit de droom der nachten.
V.
Die doodelijk gewond zijn en niet dra sterven,
Die heffen zich en meenen verdwaasd voorwaarts te gaan,
Wiji zij machteloos en verlaten achterblijven,
Het oord is veranderd en anders bij iedere oogopslag,
Als bij pijlsnelle voortgang van de ongetemden,
Zoo ijlt de ziel van die sterven gaat door de werelden.

DE FLUITSPELER.
De fluitspeler doet zijn toon hooren,
Die is niet anders bij leven en sterven gaan,
Waar is de dood ?
De dood is in het traag daglicht dat de paden doorsluipt,
Hoor naar de tonen,
Ween uw bloemen over de dorre paden.
Loom flikkert het leven uit roode gloei-oogen,
Avondlijk vuur brandt in de verre huizen,
Zullen wij nu nog verder gaan ?
Bloemen spreiden haar geuren wijd over ons,
Laten ze stil vervluchtigen in de luchten,
Al-oude verwachting vlucht in de luchten,
Wiji gouden klank de vermoeide wand'laars betoovert.
In de warrende struiken zijn duizende
Woningen verscholen, het breede gegons der insecten,
Dansende, stijgt als een slaap om onze hoofden,

't Leven gaat slapen, een kinderdroom
Stijgt en de velden luisteren, er fluiten
Zoo hooge tonen en oogen glanzen.
In bloemgewaden als blijde gemaskerden,
Vlieten de kindergestalten langs de hemel,
De stilte daalt,
Wuft dansen in de stilte de feestenden,
Wiji omlaag over de velden,
In avondschijn de fluitspeler onhoorbaar gaat,
Zijn laatste langzame tonen doet stijgen.

DE GEDE(YKSCHRIFTEN VAN KEIZERIN EUGENIE

DOOR

A. VAN HAERSOLTE-VAN HOLTHE TOT ECHTEN.

De gedenkschriften van Keizerin Eugenie, A. W. Sijthoff's Uitgevers Maatschappij, Leiden 1920, vertaald
door Dr. L. A. J. Burgersdijk, zijn niet echt, schrijft
de heer F. A. Buis in den „Gulden Winckel." Als bewijs
hiervoor haalt hij een brief aan van Franceschini Pietri 1)
den secretaris van de keizerin, in de Times, waarin deze
namens keizerin Eugenie verklaart dat zij geen memoires
heeft geschreven of zal schrijven en dat alle als zoo danige
uitgegeven geschriften onecht zullen zijn. Zoo pas heeft
de firma Sijthoff de bewering van den heer Buis weerlegd
met de verklaring dat in haar bezit is een door de keizerin
onderteekende overeenkomst die de firma als volkomen
voldoende beschouwt, of de heer Buis komt met een nog
sterker bewijs n.l. dat de firma Brockhaus, die eerlang
de memoires van Keizerin Eugenie in Duitsche vertaling
zal uitgeven, verklaard heeft in No. 61 van het „BOrsenblatt f. d. Deutschen Buchhandel" : „Kaiserin Eugenie
hat in ihrem Testament ausdracklich erklart dasz sie
keine Memoiren geschrieben habe. Die seit Jahren viel
umstritten Frau ist da her zu verneinen."
1) Van hem zegt Legge : ,,Pietri wist al de geheimen van het
tweede fransche keizerrijk".
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Het is niet noodig nog meer, nog sterker bewijzen te
vinden, want de firma Sijthoff laat zich toch niet overtuigen en vat anderen aangaat, welnu ...... Er is nog zoo
iemand geweest als Eugenie de Montijo. Wie die keizerin
Eugenie kent zooals ze voor ons verschijnt in memoires en
biographieen en beschouwingen van haar tijdgenooten,
zal aan de echtheid van deze memoires kunnen gelooven ?
0, voorwaar, de felle clericale Eugenie met haar veelbewogen leven, dat ze zoo inters heeft geleefd, zou
anders geschreven hebben en anders zou de polsslag
van de eeuw geklopt hebben in een werk van haar hand.
Dit droge boek met zijn eindelooze redenaties heeft
Eugenie niet kunnen schrijven, een historische iiguur
als deze laat niet met zich sollen.
Dit werk is een poppekast.
Het is alsof men een ornamentje uit een galanteriewinkel u wil verkoopen voor een kostbaar kleinood en
ga dan maar eens vergelijken en ga dan maar eens demon-.
streeren dat het namaak is, waardelooze namaak. Is het
dan wel noodig pier verder over te praten ?
Kent ge veel memoires, die allerliefste getuigenissen
uit vroeger dagen, die boeken waarin men zich zoo kan
verliezen, dat men wel zou willen huilen omdat het zoo
onherroepelijk voorbij is en omdat we haar nooit zullen
kunnen, haar, die ze schreef. ? Dan kent ge de bekoring
die er van die boeken uitgaat maar ook de betrouwbaarheid van deze bronnen om een indruk te krijgen van een
tijd. Dat is het verschil tusschen een geschiedenisboek
en een gedenkschrift. Een geschiedenisboek is nooit zoo
levend, het zal u vertellen, hoe het was en waarom het
zoo was. Wij eischen er niet meer van, maar van memoires
vragen we dat ze u spreken van vervlogen dagen, dat ze
u midden in haar tijd verplaatsen, ze mogen partijdig zijn
en dikwijls vol leugens maar ze zijn getuigenissen van
menschen die hebben geleefd en geluk gekend en verdriet en als zoodanig zijn ze waarachtig.
De „gedenkschriften van Keizerin Eugenie" zijn een
geschiedenisboek. Er staan weliswaar eenige details in
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die men in de werken van dien tijd niet zal vinden, eenige
gebeurtenissen warden zeer uitgesponnen maar bijna
alles kan men toch terugvinden bij schrijvers als b.v.
de Lana en Lolli6e. De vinnige memoires van Vieil
Castel, die van Madame Carette en Comtesse Stephanie
Tascher de la Pagerie am er slechts een paar te noemen,
werpen een beter licht op dit tijdvak, de werken van
Eduard Legge 1) zijn oneindig belangrijker.
Open het boek hier en daar, allerlei onwaarschijniijk
heden zullen u treffen.
Hoofdstuk IV van deel I. „geboorte en doop van den
keizerlijken prins" is voor het grootste gedeelte gewijd
aan een beschrijving van de doop door een hofdame.
Van de gevoelens die de keizerin in die dagen hebben
vervuld staat er niets. Zeer wordt uitgewijd over de wieg
aan het keizerlijk kind geschonken door de stad Parijs,
de pronkwieg, nu in het Carnavalet-museum. Lucien
Alphonse Daudet vertelt in „l'imperatrice Eugenie" van
het eenvoudige wiegje dat de keizerin bewaart in haar
klein Napoleontisch museum te Farnborough hill, met
vele andere dierbare en aandoenlijke herinneringen
daar zijn de blauwe en witte schoentjes, zijn jurkjes, zijn
uniformen en het gebedenboek met op de eerste bladzijde
in vergeelde inkt de woorden : „Chaque fois que to liras
ceci ce sera une pens& pour to mere." In die weemoedige
herinneringen leefde de ongelukkige moeder maar in haar
gedenkschriften spreekt zij alleen over de „pronkwieg"
van de stad Parijs.
Hoofdstuk XII, XIII en XIV van deel I handelen over
het hofleven en den vriendenkring van de schrijfster.
Ergerlijk is de terloopsche wijze waarop hier gesproken
wordt over de prinses de Metternich. Zij was de wufste
onder de wereldsche vrouwen van haar tijd en den kring.
van lichtzinnige mooie vrouwen bekend onder den naam
van „cocodettes van het tweede keizerrijk" heeft zij aan1) Legge — the empress Eugenie 1870-1910.
The comedy and tragedy of the second Empire, the Empress
Eugenie and her son.
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gevoerd. Zij was een vriendin van de keizerin op wie zij
grooten invloed had. Op blz. 226 van Deel I staat dat zij
verzot was op degelijke muziek. Maar kent gij haar dan
niet ? Hebt gij haar dan niet leeren kennen uit de geestige
causerie van Mr. van Rossem, „die Metternich Paulien,"
dansend door het leven, zingend de schuinste liedjes
in zoo menig salon ? Als ge haar zoo kent dan zal deze
zin u in de ooren knarsen, dan zal het u duidelijk zijn,
dat zij niet verzot kon zijn op degelijke muziek.
De beste, oudste en liefste vriendin van keizerin Eugenie
is geweest prinses Anna Murat, hertogin van Mouchy,
haar nicht. Deze vrouw was de eenige heel intieme vriendin van de keizerin, zij was haar heele leven 1) lang am
en bij Eugenie die haar geheel vertrouwde en hartelijk
liefhad. Hoewel aan allerlei anderen bladzijden gewijd
zijn, staat over prinses Murat in de twee dikke deelen
niets anders dan eenige malen haar naam en een keer
er achter vermeld „van wie ik veel hield".
Mevrouw Christine Vaughan de Arcos is een andere
levenslange vriendin van Eugenie geweest, die hoewel
zij geen eigenlijke functie aan het hof bekleedde vooral
in de latere jaren in Engeland steeds met haar was. Zij
is gestorven 24 November 1913, oud 78 jaar ; op haar
lijkkist lag een bos Zuid-Afrikaansche grasser door
Eugenie gestuurd en door haar zelve meegebracht uit
Zoeloeland van de plaats waar haar zoon sneuvelde ;
de requiemmis voor haar zielerust in de kerk van de Onbevlekte Ontvangenis in Farmstreet to London is de eenige
dienst in een Engelsche Metropolitaansche kerk die
keizerin Eugenie ooit bijwoonde.
Mevrouw de Arcos wordt in de „gedenkschriften" niet
vermeld.
In het heele werk staat niets persoonlijks, niets dat
alleen keizerin Eugenie en geen ander zoo had kunnen
schrijven en waarop men de theorie zou kunnen bouwen
1) In 1915 was prinses Anna Murat nog in leven en heeft Coen
bij de keizerin op Farnboroughhill gelogeerd.
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dat dit werk authentiek is. Zelfs is het zeer opmerkelijk
dat niet een van de belangrijke gebeurtenissen uit haar
leven door de keizerin zelve wordt beschreven. Wanneer
er iets belangrijks te vermelden valt, geeft zij het woord
aan generaals, hofdames enz. Het verhaal van hare ontvluchting uit Parijs in 1870 wordt gedeeltelijk door haar
zelve beschreven. Het is een nuchter verhaaltje en om
het zuiver te voelen moet men daarna eens hetzelfde
lezen bij Filon 1). Hoe anders trilt in wat deze heeft geschreven de spanning, de vernedering en de ellende van
dat alles wat hij zoo hartelijk heeft meegeleefd.
In deze gedenkschriften is met groote behendigheid
alles wat de keizerin misdaan heeft, de fouten van haar
leven die haar met schuld hebben beladen in de oogen
van haar tijdgenooten, weggepraat of anders uitgelegd.
Scherp zijn de gegevens belicht uit een zeer partijdig
oogpunt. Alle gebeurtenissen groepeeren zich heel handig
om de figuur van de keizerin en heel veel zorg is er aan
besteed die figuur in een zoo gunstig mogelijk licht te
staler'. De aanvallen op de keizerin zijn verwacht en
van te voren al gepareerd en kwistig is het boek doorstrooid van loftuitingen op de schrijfster.
Nog een enkele opmerking, Palmyre hier vermeld als
„Monsieur Palmyre" is een vrouw geweest en wel een
Mademoiselle. Daar zij met Madame Vignon alle toiletten
voor de keizerin maakte, moest deze dit weten.
De gedenkschriften van keizerin Eugenie zijn niet
edit. Zou de oude, oude Eugenie, door zooveel rampen,
door zooveel bitter leed gelouterd, zulk een verhaal van
dat alles te boek hebben gesteld ?
Zou het lange, moeilijke maar schoone leven dat ze
toen bijna ten einde had geleefd, haar geleerd hebben
zulk een zelfverheerlijkend geschrift de wereld in te
zenden ? Dat kunnen, dat behoeven wij niet aan te nemen,
daarvoor heeft haar eigenaardige gestalte te veel goeds.
1) Augustin Filon. Souvenirs de l'iinperatrice Eugenie. Hoofdstuk
VIII. Des Tuileries a Hastings.
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L. A. Daudet heeft haar genoemd, „celle qui n'aimait
que les certitudes et les lumiêres." Zeker is het, toen
haar leven het einde naderde waren de oude oogen gekeerd naar het licht.
Hoofdstuk X van deel II : „Het treurspel van Sedan".
begint aldus „Dit hoofdstuk is gebaseerd op mijn eigen
persoonlijke herinneringen en op die van velen uit mijn
omgeving, op onuitgegeven brieven, op verschillende
aanteekeningen, op gesprekken met verschillende medespelers in de hier beschreven tooneelen."
Hier ligt een antwoord op de vraag : hoe is dit boek
ontstaan. Iemand uit de 'waste omgeving van de keizerin,
een Bonapartist, die met hart en ziel haar zaak is toegedaan, misschien een der trouwe volgelingen die de weemoedige ballingschap op Chislehurst deelden 1), heeft
uit al de verschillende gegevens die hem ten dienste
stonden, gesprekken met de keizerin, papieren en aanteekeningen en brieven, dit boek samengesteld. Het
auteurschap van het werk zou aan een trouw vriend,
aan iemand die de „partij van de Keizerin" was toegedaan, moeten worden toegeschreven.
Zoo is dit boek een samenraapsel van menschen en
feiten en gebeurtenissen ; het is geen vrouwenpsyche
die zich aan ons openbaart, het is niet de belangrijke
geschiedenis van een veelbewogen leven. De feiten die
hier zijn weergegeven, we vinden ze overal, maar waar
leeft voor ons deze vrouw, waar zijn de fijne trekjes,
waar zijn de bijzonderheden die ons boeien en waar vooral
is het leven, het suizend, bruisend, brandend leven dat
trilde in de atmospheer van het Frankrijk van die dagen,
de droom van het tweede fransche keizerrijk, de jacht
van die lachende, schoone vrouwen naar geluk, naar
spel en zang en dans, van die mannen, die Rotschilds
en die Nababs uit het verre Oosten naar goud, de jakke1) Zeer waarschijnlijk is het iemand geweest die te Chislehurst
was, als men leest hoofdstuk VI deel II, bl. 115, waarin gesprekken voorkomen van den keizer en menschen uit zijn onmiddellijken
kring te Chislehurst gehouden.
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rende, wilde farandole, de dwaze, schaterende feestroes
van Parijs, waar is dat alles ? Deze „gedenkschriften van
keizerin Eugenie" zijn niet in het Fransch verschenen.
Mochten er ooit werkelijke memoires van Eugenie te
voorschijn komen, dan zullen die zeker in Frankrijk met
groote belangstelling worden ontvangen, want l'Espagnole,
de liefelijk lachende vorstin, die zeventien jaren dat
land heeft beheerscht in glorie en voorspoed, met een
vaste doorzettendheid die slechts een vrouw in zoo hooge
mate kan doorvoeren, is in Frankrijk nog niet vergeten.
En wie de bannelinge op Farnboroughhill in haar
ouderdom wil kennen, die leze de mooie psychologische
studie van L. A. Daudet 1) over haar. Het is een juweel
in de fransche literatuur.
Haar keizerrijk is met haar, waar zij ook is. Als die
beminnelijke geestelijken die een eigen Oratorium hebben
waar zij de mis kunnen lezen wanneer zij dat wenschen,
zoo maakt de keizerin een hof van de geparfumeerde
lanen van Villa Cyrnos, de kronkelend groene paden van
het park van Farnboroughhill, het dak van haar jacht,
de salon van een hotel, niet door een omslachtig protocol,
maar door de droevige waardigheid die van haar afstraalt.
Na vijfenveertig jaar blijft zij een majesteit, want de
majesteit van haar persoon plaatst zulk een afstand
tusschen haar en anderen, dat niemand dat een oogenblik vergeet. Het eenige oogenblik van den dag dat zij
een waarlijk vorstelijke handeling doet, is wanneer zij
's avonds haar omgeving goeden nacht wenscht : met
een lichte hoofdbuiging beantwoordt zij de diepe buigingen van alien en bij deze kleine beweging, vlug en wonderlijk beminnelijk geeft zij ieder een ceremonieuse Omlach of een- meer vriendelijken blik, kostbaar als een handkus. Als de menschen opzien is de keizerin al verdwenen.
In de verte zien zij haar de trap opgaan. Een haast onI) Lucien Alphonse Daudet, auteur van „l'imperatrice Eugenie",
heeft zoowel te Cap Martin, Villa Cyrnos, als te Farnboroughhill
veel bij de keizerin gelogeerd.
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merkbare geur van iris hangt in de lucht. De lichten
zijn uitgegaan.
Als de gedenkschriften van keizerin Eugenie ons waren
voorgezet onder een anderen naam, zouden ze in vele
opzichten een mooi en belangrijk boek zijn nu kunnen we
dezen „Ersatz" niet aanvaarden.
Daar is den belangstellenden lezer de brief van Franceschini Pietri niet voor noodig, daar behoeft F. A. Brockhaus niet aan te pas te komen, want deze gedenkschriften
van keizerin Eugenie spreken tegen zich zelf.

LEESTAFEL.

Sagen van Koning Arthur en de ridders van de tafelronde door
Nelly Montijn-de Fouw, gëill. door Arth. Rackham. Zutphen,
W. J. Thieme en Cie.
Al behooren wij niet tot het yolk dat de Arthursagen schiep, toch
zijn deze sagen reeds zoo vroeg op Nederlandschen bodem overgebracht,
dat zij tot nationaal bezit geworden zijn. In de zeventiende eeuwsche
litteratuur zijn geen sporen van bekendheid daarmede, maar sinds
de romantiek de Renaissance-litteratuur verving was de baan tot
wederkomst der Arthur-sage bereid. In den laatsten tijd is de liefde voor
deze dichterlijke wereld in West-Europa zoozeer toegenomen dat wij
deze sagen lezen alsof ze onze eigen droomen waren in oud-Europeesche
gestalte. De bewerking in den hier bovengenoemden bundel aan het
Nederlandsche publiek aangeboden, heeft dan ook alle kans van een
dankbare schare van lezers to vinden. Het mooi uitgegeven boek met
zijn grillig-fraaie Rackham-platen en zijn dichterlijke verhaaltrant, is
een aantrekkelijk bezit voor menigeen die gaarne met den geest in verre
werelden dwaalt. Alleen reeds de eigennamen die hier voorkomen en
die ieder lezer kent, zijn een poezie op zichzelf : Excalibur, Broceliande,
Brangwaine, Gumurun, Conduriramur. Toelichtende inleidingen verhoogen de waarde dezer bewerking.
B. de H.
Dr. K. H. de Raaf en J. J. Griss. Zeven eeuwen. Spiegel der
Nederlandsche letteren van 1200 tot heden. Vierde Deel : Stroomingen en gestalten. W. L. & J. Brusse's Uitg.-Mij. Rotterdam.
De aan dit werk voorafgaande deelen bevatten bloemlezingen uit
de Nederlandsche poezie en het proza sedert 1200. Het vierde deel,
waarmee het werk volledig is, geeft een geschiedenis der letterkunde.
Aanstonds treft aan dit boekdeel de royale en smaakvolle uitgave, de
goede druk en aesthetische verzorging, waardoor het niet op ouderwetsche manier als schoolboek aandoet maar als lees- en studiewerk trekt.
Wat de indeeling der stof aanga at : niet aanstonds is de lezer daarmee
verzoend. De schrijvers zijn twee in aantal en daarmee vermoedelijk
hangt samen een tweeheid in den opzet van het boek na een schildering
der letterkundige stroomingen van middeleeuwen en nieuwen tijd tot
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heden, volgt in een tweede gedeelte afzonderlijk een bespreking der
schrijvers en dichters van Roemer Visscher of tot heden. Het bock is
op deze manier twee boeken over hetzelfde onderwerp, daar de stof in
beide deelen dezelfde is al ligt in elk der beide de nadruk anders. In
het gedeelte dat de letterkundige stroomingen behandelt is het een
verdienste dat de Nederlandsche letterkunde in verband gebracht
wordt met de buitenlandsche. Toch lijkt het in sommige paragrafen
of de Schr. niet over de Nederlandsche, maar over de buitenlandsche
letterkunde het woord voert hetgeen de eenheid van het werk schade
doet. Deze bezwaren die wij te berde brengen, achten wij echter niet
van al te overwegend belang. Als leesboek heeft het werk van Dr. de R.
en den Heer G. voortreffelijke eigenschappen. Het is boeiend geschreven,
legt verband tusschen historische omgeving en letterkundige strooming
het teekent zijn figuren met liefde en met kleur ; daalt niet in nuttelooze details, vermoeit niet met overmaat van boektitels of vermelding
van levensbizonderheden waarom geen wijs mensch vraagt. Het is
breed opgevat, niet exklusief aesthetisch, maar psychologisch-aesthetisch en heeft waardeering soms ook voor letterkundig werk dat aan
litteraire schoonheid arm is, maar toch nog een waarde heeft die men
te licht voorbij ziet.
Daar kennis van en liefde voor de Nederlandsche letterkunde noodig
zijn voor onze beschaving, achten wij dat deze „Zeven eeuwen" bij
het tegenwoordig geslacht tot deze beschaving kunnen en zullen medeB. de H.
werken.

F. M. Dostojefski. „Booze geesten", uit het Russisch,
door S. van Praag. Amsterdam. Van Holkema en Waren
dorf.
Dostojefski in de mode ! De vertalingen van zijn werken volgen
elkander met korte tusschenpoozen op en groot en klein verslindt ze
gretig. Vanwaar deze late populariteit ? Laat ons de redenen niet zoeken,
maar slechts constateeren dat niemand minder geschikt is voor modeauteur dan deze, die den lezer zooveel te denken en te raden overlaat.
En dan is di t bock van al D's. grootere werken misschien wel 't allerminst geschikt voor een groot publiek, want de eischen die hier de
schrijver stelt aan de scherpzinnigheid van zijn lezer zijn enorm.
Edoch, de moeite wordt beloond, en wie het kolossale bock genoten heeft,
voelt zijn gemoedsleven en zijn kennis van de menschelijke natuur
verrijkt.
Over de vertaling kan ik helaas niet oordeelen, omdat ik geen Russisch
ken, maar het Hollandsch klinkt goed en het lijkt wel dat de persoonlijke still van den schrijver goed weergegeven is. Slordigheden zijn er
echter vele en heel de uitgave is te haastig in elkander gezet. Het gevolg
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naar de vertaier mij op een vraag om inlichting medetiaarvan is ook
deelde dat in den laatsten zin van het boek een zeer belangrijke vergissing geslopen is : in het Hollandsch staat dat de doctoren bij Nikolaas
Stawrogin (de hoofdpersoon) door onderzoek na den dood krankzinnigheid constateer den; de Russische uitgave vermeldt dat zij
waanzin v e r w i e r p e n. Het is goed dat Dostojefski in de mode
komt en vertaald wordt, maar men behandele hem dan met pieteit en
niet als een mode-auteur.
Ook de omslagteekening van Jordaan geeft den aard van het boek zeer
J. C. v. 0.
slecht weer.

Mr. W. J. van Balen. Zuid-Amerika. Met kaart en 22
platen. 's Gravenhage. Martinus Nijhoff, 1920.
Den schrijver moet ik crediet geven voor de juistheid van al het
vetenswaardige, dat hij in dit boek meedeelt over Zuid-Amerika en
de Zuid-Amerikaansche Staten ; mijne aankondiging van zijn werk
.kan niet anders dan den indruk weergeven, dien de kennisneming
daarvan maakt op den (laat ons zeggen) : „general reader". Die indruk
is, dat Mr. van Balen een uitnemende gids schijnt te zijn. Deel I van
zijn boek bevat als inleiding een beknopt aardrijkskundig en geschiedkundig overzicht met een beschrijving van de bevolking, haar taal,
kunsten en wetenschappen. Na dit algemeene deel volgen „capita
selecta" : Brazilie, de Plata-landen, en de Westkust. De schr. heeft
vier jaren in Zuid-Amerika doorgebracht, te kort, naar hij zelf zegt,
om een zoo uitgestrekt conti.:ent tot in alle onderdeelen zelf te bereizen.
Uitvoerig bespreekt hij de hem persoonlijk bekende streken, oppervlakkiger enkele andere, terwill hij Ecuador, Columbia en Venezuela
voorshands buiten beschouwing laat, oie bewarend voor een tweede
deel. Terecht, dunkt mij, onthield hij zich van veel statistische tabellen,
omdat in dlt overgangstijdperk „de statistiek een even verwrongen
beeld te zien geeft als weerkaatst wordt door een hollen spiegel" :
de oorlogsjaren vertoonen buitengewone omzet-cijfers, de vredesjaren leveren nog geen vergelijkbaar materiaal.
Zooals gezegd : wie in Zuid-Amerika belangstelt — en belangwekkend
is deze Spaansche en Portugeesche wereld in hooge mate — zal in dit
werk op allerlei gebied allerlei vinden, waarvan wij hier in Holland
bitter weinig of weten en dat toch ook voor ons uiterst wetenswaardig is
H. S.
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EERSTE BEDR I JF.
Gotische zaal in den burcht to 's-Gravenhage. Op den achtergrond
en links vensternissen, tusschen welke op de wanden de wapens van
Beieren, Holland, Zeeland en Henegouwen aangebracht zijn ; rechts
een deur. Op den voorgrond, een weinig naar rechts, aan een tafel
Graaf Willem en Meester Boudewijn ; zij spelen schaak. Als toeschouwer
zit bij hen Wouter van Egmont. In de vensternis links zit Mathilda
van Lancaster aan het borduurraam ; naast haar Gerrit van Wateringen,
met wien zij zacht spreekt. Aan een der vensters op den achtergrond
Willem van Duivenvoorde en Jan van Steinvoorde, eveneens in fluisterend
gesprek. Twee knapen bij de deur rechts.
MEESTER B.:

Heer, 't is uw beurt.

Ik meende toch...... Speel ik,
heer Wouter ?
't Is uw beurt, heer ; meester Boud'wijn
EGMONT:
nam in de laatste dracht een uwer venten.
Coed, dezen ridder dan.
WILLEM :
Te haastig, hertog !
EGMONT:
MEESTER B.: Nu staat hij ongedekt hier voor mijn rots ;
hij is verloren.
Och, ja ......
Zoo ?
WILLEM :
Behaagt
MEESTER B.:
het spel u niet ? Het schijnt mij, dat uw geest
zeer afdoolt, heer. Gij zijt toch wel, of keerde
die doffe druk in 't hoofd, die door mijn zalf
van leliewortelen gebannen werd,
soms weer ?
Neen, waarde meester, ik gevoel
WILLEM :
mij zeer gezond en helder.
Deo gratias !
MEESTER B.:
WILLEM (haastig) :
Aan 't spel !
(Zij verdiepen zich in het spel. Van rechts Margaretha en Dirk
van Wassenaar, in levendig gesprek).
Zie, Wassenaar, zoo gij het nu
MARGAR. :
aanschouwt, zoo stil en onbewogen zweven
hier onze dagen in den hofburcht om.
De middagstonden, vaak den avond ook,

brengt mijn geliefde zoon aan 't schaakbord door,
terwijl zijn vrome gade vlijtig voor
het altaar der kapel borduurt. Dit vredig

WILLEM DE BEIER.

WASSEN. :
MARGAR.
WASSEN. :

WILLEM :

WASSEN. :

KNAAP :

MARGAR. :
KNAAP :
MARGAR. :

WATERING. (tot
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familieleven schenkt mij blijde en gansche
vervulling mijner moederlijke wenschen.
— Maar waarde sir, 1 ) hoe gaat het in uw ambacht
te Leiden ?
Driester worden steeds de poorters
en boeren, vrouwe.
Houd den trog hun leeg,
mijn waarde, dat maakt hen wel mak.
Och, als
zij niet steeds rijker werden ook.
(Groetend) : God zeeg'ne
uw dag, mijn eed'le heer ! Den uwen tevens,
mijn hooge vrouwe ! Heeren, weest gegroet !
(Allen groeten).
Heer Dirk, vergeef mij ; hier de medicijn,
mijn tegenkamper, viel mij met twee venten
en met zijn koningin plots in de flank ;
ik was zoo zeer verdiept dus in mijn redding,
dat ik u niet ontwaarde ......
Boven mij
gaat het genoegen van mijn heer.
(Een knaap treedt binnen).
Er kwam
een bode voor den hoogen graaf met dit
geschrift !
Van wien ?
Een schrijven van den schout
Sint-Geertruidenberg.
Geef mij het, jonker ;
de graaf is nog bij 't schaakspel.
(Zij leest).
Zeg dien bode,
dat hij ons antwoord beide.
(Terwijl de knaap heengaat, tot van W assenaan)
Sir, een woord,
als het u schikt !
(Zij spreekt zacht met hem).

Mathilda): Weldra zien wij de moeder
van uw gemaal zich in den kolder gorden

1) Met ,,sir" werden in dezen tijd de edelen ook bij ons te lande
vaak aangesproken. De namen Sirjansplaat en Serooskerke (= Sir
Joostkerke) herinneren nog daaraan.
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en hem aan 't spinrad draaien ; hier gebieden
de vrouwen.
En dat wil u niet behagen ?
Wel voel ik, vrouwe, mij een lafaard in
uw bijzijn, maar toch duld ik kwellingen
als in geen krijg. Ach, kon ik toch uw juk
afwerpen !
Poog het dan ; 't is mij om 't even.
Gij gaaft mij gist'ren minder wreed bescheid.
Ik vat u niet, heer Gerrit.
0, gij moet
het u herinn'ren, vrouwe ; Coen ik u
ten vederspele noodde. Zie, de Mei
toog lief'lijk in het land en tooide der
warande boomen en struweelen door
zijn tooveradem.
Vol gevoel. Zoo schoon
haast spreekt gij als uw meester Maerlant, sir.
Die kende ook minne wel.
Dit hof rijdt nimmer
ter valkenjacht.
Laat ons dan 't voorbeeld geven.
Ik smeek om niets u, wat onvoegzaam ware ;
kies zelve de gezellen uit, gebiedster.
Mijn peregrijnen zijn bereid. 0, het
genot zoo naast u onder 't fluist'rend loover
der wouden voort te dolen, zoo gansch zonder
den hoofschen dwang van deze zaal !
Ik ben
de gade van uw heer.
Ach, bitter lot !
Mij werd verkondigd, dat gij mij slechts tot
uw dame hadt verkoren, om een gril,
een eigenzinn'ge luim te volgen, slechts
tot uw vermaak.
Bij God, slechts tot mijn kwelling !

MARGARETHA (tot

van Wassenaar):

Wij roepen dus de Hoeksche ridders van
Maasland en Dortrecht met hun knechten op
ter hulp aan onzen trouwen schout.
(Willem en Egmont springen van hun zetels op)
Bedaard !
Blijft kalm ! Mijn waarde zoon, let op uw spel,
want meester Boud'wijn zet u anders in
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twee drachten mat. De zaak is van te weinig
belang, dat ze u mocht storen in uw edel
vermaak. De schout van Sint-Geertruidenberg
bericht, dat de schotboortigen het tiend
hun heeren weig'ren — de oogst zou zijn mislukt, —
en daar ook tevens oproer weder onder
de poorters smeult, zoo schijnt het mij gewenscht,
dat zwaard en piek een lust'gen dans er houden.
1k weet, dat ooze trouwe Hoeken lang
reeds weder snakken naar een goede vangst
van Kabeijauwen. Wat dunkt u, sir Gerrit ?
WATERING.:
Dat dunkt mij ook ; men mag die boeven en
rabauwen nimmer sparen.
MARGAR.:
En wat meent
gij, heer van Wassenaar ?
WASSENAAR : Ik ben gansch van
dezelfde meening, vrouwe ; men moet daar
een voorbeeld stellen.
MARGAR.:
Trouwe ja, zooals
mijn oudste, Lodewijk, gesteld heeft in
de Mark, waar hij het onkruid danig wiedde :
tweehonderd boeren zijn de lengte van
hun koppen toen daarbij te kort gekomen.
WILLEM (tot Boudewijn) :
Kom, wijze meester, aan het schaakspel dus !
Het is mij liever, mij te hoeden voor
uw lagen dan voor die der koddebeiers,
en daar mijn goede moeder alle zorgen
mij liefdevol bespaart en deze hooge
ervaren heeren haar hun bijval schenken,
welaan, zoo zijt gij nu mijn een'ge vijand.
EGMONT :
De hemel schenke u nimmer and're, hertog !
MARGAR.:
Zoo scherp en bitter is uw toon, heer Wouter.
Wat meent gij wel daarmede ?
EGMONT :
Hooge vrouwe,
daarin vergist gij u ; het was een noodige
oprechte zegenwensch slechts voor het huis
van Beieren.
MARGAR.:
Beschutten ons geslacht
dan vele dapperen hier niet ?
EGMONT :
Zeer waar
dit vredig spel bewijst ten minste wel
een wijs bestuur der landen.
MARGAR.:
Sir !
EGMONT :
En God
schenke u nog vele jaren, vrouwe, tot
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hun heil.

MARGAR. :
EGMONT :
MARGAR. :
WILLEM :

Dat klinkt beleedigend !
Ik weet
toch immers, hoe onmisbaar gij hier zijt.
Doet dit u leed soms ?
Vriend, wat mort gij toch.
Bewaar den vrede en zwijg !

(Een knaap).
De heer van Swieten

KNAAP :
verzoekt gehoor.
MARGAR. :
WILLEM :

Hij zal ons welkom zijn.
Ongaarne zie ik mijn partij gestoord
ik schenk hem 't eerbetoon dus.

(Heer Dirk van Swieten treedt met een diepe buiging
binnen).
Heer van Swieten,
mijn zoon wil spelen en hij stelt u vrij
van huldiging.
V. SWIETEN (buigend) : 1k nijg voor de eed'Ie vrouwen
en groet de hooge heeren. Dat de hertog
nog speelt, belet niet, dat ik ais vazal
hem eerbied schuldig ben. Wel kan hij van
zijn rechten afstand doen, ik echter van
mijn plichten niet.
(Hij knielt voor Willem).
Mijn heer en graaf, God en
Zijn lieve heil'gen zeeg'nen u en uw
geslacht !
WILLEM :
Sir Dirk, ik dank u wees gegroet.
Zie daar, gij draagt een ganschen akker in
mijn huis ! Wanneer gij weggeld moet betalen
is dat niet zonder grond uw beenen zijn
beslijkt tot aan de knieen.
Heer, ik kwam
SWIETEN :
to voet en al den dag was ik op weg.
WILLEM :
Te voet ? Hoe dat zoo ?
Sedert vOOr een jaar
SWIETEN :
mijn eed'le hakkenei gestorven is,
kleefden er ezelsharen aan mijn zadel,
maar nu is grauwtje ook dood en daarom loop 1k.
WATERING.:
Een edelman !
Een edelman, jawel heer,
SWIETEN :
maar daar mijn hoevelingen armoed lijden,
betalen zij geen cijns meer.
MARGAR. :
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WATERING.:
SWIETEN
WILLEM :
SWIETEN :

En gij duldt dat ?
Het schijnt mij beter, dat de heer te voet gaat,
dan dat de schalken op het kerkhof rusten.
Kies uit mijn stal een paard, vriend.

Och, het zou

aan haver, gerst en hooi ontbreken, heer.
WILLEM :
Maar waarvan leeft gij dan ?
SWIETEN :
Van jacht en tuinbouw.
MARGAR.:
Gij moedigt de rebellen aan. De bodem,
hoe stug en dor ook, brengt genoeg toch op
voor heeren en voor onderzaten. Slechts
uw leenheer, die ze schonk, vermag het van
uw rechten u te ontheffen, niet gijzelve,
en wie de teugels viert, is vijand van
orde en gezag.
SWIETEN :
Juist daarom kwam ik, vrouwe,
om over weigering van schuldige plichten
mij te bekiagen en zoo noodig ook
uw bijstand te verzoeken.
MARGAR. (tot Mathilda):
Lieve dochter,
ik bid u, deze ridders te onderhouden
door aangename kortswijl.
(Wassenaar, Egmont, Duivenvoorde, Steinvoorde en Wateringen
omringen Mathilda).
NiATHILDA :

Spelen wij
op het verkeerbord of het biechtspel, heeren ?
STEINVOORDE : Het biechtspel, vrouwe ! Deel uw booze zonden
ons mede.
NiATHILDA :
Keen, sir, liever hoor ik de uwe.
STEINVOORDE : Gij absolveert mij met een lichte boete ?
MATHILDA :
Ik loof een prijs uit voor de hoogste deugd.
STEINVOORDE Rijk God, kwam het op mij aan, zoo beloonde ik
de zonde !
MATHILDA :
Heer van Duivenvoorde, laat
mij dan bij u beginnen.
(Duivenvoorde knielt voor haar ; zij fluistert met hem).
EGMONT (tot Wassenaar):
Dit is nu
het hof : de graaf aan 't schaakbord en zijn gade
met de edellieden beuzelend, terwiji
daar buiten 't yolk van honger sterft.
(Wassenaar haalt de schouders op).
MARGAR. :
SWIETEN :

Ik luister,
van Swieten. Waartoe kwaamt gij hier ?
Om tot
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mijn graaf te spreken.
Ik zal hem vervangen.
Vergeef mij, vrouwe, maar sinds gij met hem
te Bergen het verdrag sloot, ben ik zijn
vazal slechts.
De gravin van Holland staat
MARGAR.:
hier voor u.
Neen, de moeder van den graaf.
SWIETEN :
WILLEM (opstaand) :
Stijfkop, hier ben ik dan. Wat wenscht gij ? Spreek.
Heer, 't gaat ons slecht.
SWIETEN :
Als ik mij wel herinner,
WILLEM :
is u ook 't klooster Eng'lendaal cijnsplichtig.
SWIETEN :
Den geur van een kapoen is het mij schuldig.
Den geur ?
WILLEM :
Den geur alleen zoo staat het in
SWIETEN
de perkamenten. Lang reeds was stilzwijgend
die plicht vervallen, maar de huidige abt
is mij niet welgezind nu schrijdt hij met
zijn regulieren jaarlijks statig naar
mijn burcht en kiest al naar den wind zijn stookplaats.
Dan zweeft de geur van 't sappige gebraad
mij over 't schamel maal van kool en look
en smullend schreeuwen al de monniken :
„Den heer van Swieten brengen wij zijn cijns !"
Jaagt gij hen niet met knuppels weg ?
WILLEM :
Het staat
SWIETEN :
zoo in de perkamenten.
Maar wat wenscht gij
WILLEM :
dan, sir ? Wat voert u herwaarts ?
Zie, dat de
SWIETEN :
schotboortigen met Bamis en Midvasten
niet meer betalen, och, dat duid ik hun
niet euvel, want zij lijden zelf gebrek
maar op de plichten, die hun huid niet deren,
pots marter, heer, daar sta ik op ! Wanner
mijn vrouw, mijn goede Meine, op 't kraambed ligt,
zijn zij mij schuldig om de gaaien, die
op 't vroonhof kakelen en krassen, uit
de boomen te verdrijven en hun nesten
te storen.
Wonderlijk gebruik !
WILLEM :
Een maand
SWIETEN :
geleden nu beviel mijn gade van
den twaalfden zoon en 't ging haar nauw aan 't leven,

MARGAR.:
SWIETEN :
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inaar ongestoord hoorde ik dien ganschen dag
de kollen schreeuwen.
WASSENAAR (die nadergetreden is) : Hebt gij dat geduld ?
Plaats galgen op uw erf en zij verjagen
de gaaien uit de gansche wereld. Wat
een zonderlinge meester zijt gij toch !
WILLEM :
Heer Dirk !
MARGAR. :
Zoo is het recht is recht.
SWIETEN :
Mijn graaf,
hoe oordeelt gij ?
WILLEM :
Twaalf zonen hebt ge ?
SWIETEN :
Och heer,
de winternachten zijn bij ons zoo lang !
WILLEM :
Bylo, sir, gij behaagt mij en ik zal
u recht vers.chaffen.
(tot een knaap :)
Jonker, wilt gij ons
een kanne malvezij bezorgen, want
mijn vriend zal moede en dorstig wezen. Ruim
mijn vriend uw plaats in, meester Boudewijn.
(Boudewijn staat op en begeeft zich naar de groep der edelen).
Zet u hier naast mij, vriend.
SWIETEN :
Mijn graaf is zeer
genadig.
(Hij gaat zitten en spreekt fluisterend met Willem).

tot Boudewijn) : Hoe gelukkig zijt gij toch.
lk, heer ?
EGMONT :
Daar gij zoo daag'lijks met den hertog
moogt spelen.
BOUDEWIJ N :
Bij Sint-Maarten, heer, ik brouw
nog liever honderd zalven dan dat ik
slechts Unmaal met hem voor het bord zit.
EGMONT :
Hoe ?
BOUDEWIJ N :
De hertog gluurt steeds rond en let op alle
wenken en fluisteringen, niets ontgaat hem.
(Zij gaan naar den achtergrond).

EGMONT

BOUDEWIJ N :

(tot Wateringen, die voor haar knielt) :
Het is uw beurt belijd mij nu vol wroeging
uw zondental.
WATERING.:
Ik heb u lief.
MATHILDA :
En verder ?
WATERING.:
0, vrouwe, liefste vrouwe, ik kan het niet
MATHILDA

122

WILLEM DE BEIER.

verduren langer, neen, bij God, ik wil
dit schertsen niet verdragen meer ! Ik heb
u lief ! Met elke stonde laait mij 't vuur
met wilder gloed door de aad'ren en verteert
mijn laatste krachten, Ach, spreek dan een woord,
een enkel woord slechts, dat mij hoop of pijn
beneemt. — Zie, hoe de zon zoo heerlijk straalt ;
hoor, 't zwoele ruischen in de bladeren ......
Men kon ...... Ik ben......
MATHILDA :
Ik zweer u, dat geen blaam
WATERING :
u treffen zal.
Maar niet alleen.
MATHILDA :
Kies de
WATERING :
gezellen zelve.
Een korte rit, niets meer.
MATHILDA :
Niets
WATERING :
Daar steekt geen kwaad in.
MATHILDA :
Gij stemt toe ?
WATERING :
Wanneer ? — Nog heden ? — Nu ?
Neen, dat moet ik
MATHILDA :
eerst overleggen, ...... neen.
Ach nu !
WATERING :
Nu niet !
MATHILDA :
Een woord slechts, als gij wilt.
WATERING :
Ten teeken, dat ik
MATHILDA
bereid ben, reik ik u wel met een list
mijn gouden gordelgesp.
Mijn valken zijn
WATERING :
gereed.
Zijn zij gereed ?
MATHILDA :
0, liefste, heden ?
WATERING :
Mijn gesp zal 't u verkonden, vriend.
MATILDA :
Het schijnt,
WILLEM (nadertredend) :
sir, dat u groote zonden kwellen.
Hertog
WATERING (verschrikt) :
(Een knaap treedt binnen).
KNAAP :

WASSENAAR :

Met lossen teugel rent zoo juist een ruiter
uit Leiden op het buitenhof ; hij zoekt
den heer van Wassenaar.
Mij ?

Onverwijld
vraagt hij gehoor, sir.
Sta mij toe......
WASSEN. (wil heengaan) :
KNAAP :

MARGAR. :

Neen, laat
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dien bode komen !
(Knaap of ; de

Wat is er, bode ?
Een ongeluk.
Spreek op !

WASSENAAR :
BODE:
WASSENAAR :

bode treedt binnen).

Heer !

BODE :
WASSENAAR :
BODE :
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De heer van Raephorst ......
Mijn neef !

Een boerendeern begeerde hij
uit Soeterwoude, die eerst onlangs huwde
met een der hoevelingen en zich weerde
ter wille hem to zijn. Toen zij nu gist'ren
ter mis was, sloeg de heer met eigen hand
den kerel dood en hing zijn bloedig hart
bij Naar aan 't kot.
EGMONT :
Ha!
SWIETEN (tot Wassenaar) :
Zie, dat noem ik nu
een zonderlingen meester.
WASSENAAR :
Hij was steeds
een weinig driftig. — Is dat al ?
BODE :
Keen, heer.
In woede ontvlamd, berende 't yolk met knotsen,
vlegels en kodden het kasteel. Zij waren
niet op dien storm bedacht ; bet werd genomen.
Ternauwernood nog konden de ingenooten
zich Bergen, maar den burchtheer......
WASSENAAR :
Wat ? Ga voort !
BODE :
Den burchtheer sloot men in een kuip, die gansch
met nagels was doorslagen en men rolde
die onder woest gehuil van het gemeen
duin op, duin of en eind'lijk in een poel.
EGMONT :
Ha, er zijn dus nog mannen !
WASSENAAR :
Dus gij schenkt
dien zwijnen bijval ?
EGMONT :
De gerechtigheid
schenk ik mijn bijval !
WASSENAAR :
Sir, hij was van mijn
geslacht.
EGMONT :
Een slechte vrucht.
WASSENAAR :
Een eed'le stam
draagt nimmer slechte vrucht.
EGMONT :
Dan was de stam
wel rot.
WASSENAAR :
Ha!
BODE :
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Staakt uw twisten ! Laat den bode
nu verder spreken.
WASSENAAR :
Meldt gij nog meer rampen ?
Spreek, onheilsbode ! Waarom aarzelt gij ?
Ben ik een kind ! De rotte stam, dien ik
ontsproot, vreest voor den God-zij-bij-ons met
zijn gansche hel niet.
BODE :
Na die lichte zege
\vies der schavuiten macht met tal van dorp'ren
en schuimsel uit de stede Leiden aan.
Zij togen noordwaarts, plunderden het slot
van Warmond en bedreigeti Teilingen
en Alkemade nu.
MARGAR. :
Dat waagden zij ?
WILLEM :
De razenden !
WASSENAAR :
Dat roept om wraak !
MARGAR. :
Zie, sir,
dit zijn nu de gevolgen van uw mildheid.
Waarom roeit gij in vredestijden ook
het overtollig ongediert niet uit ?
Ik ken hen : weinigen op den betaaldag,
maar velen bij het oproer zoo was 't steeds
net het gespuis der keerlen !
EGMONT:
Graaf, gij spreekt niet,
gij zwijgt ?
MARGAR :
Wat meent gij, Egmont ?
EGMONT:
Vrouwe, ik richt
mijn woord tot Hollands graaf. Hier wordt met hoon
het recht vertreden zijner onderzaten.
MARGAR. :
Mijn zoon denkt zooals ik.
EGMONT:
Hij heeft het niet
gezegd.
WILLEM :
Mijn moeder sprak.
EGMONT :
Is dit uw eenig,
uw laatste woord, beer ?
WILLEM :
Ja.
EGMONT (Zijri zwaard afwerpend) :
Hier ligt mijn zwaard,
neem het ! Dan ben ik ook niets anders dan
een oproerling !
MARGAR. :
Verraad !
WILLEM
Kom, neem uw wapen
weer op, sir, en bedwing uw dolle zinnen
ik mag dat niet. Zie, zulke dwazen maken
mij 't leven hier nu zuur, van Swieten. Ik
wensch vrede en rust in mijn paleis, ik houd
MARGAR. :
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van der menstreelen zangen en muziek
en van het schaakspel, maar die wilde geesten
bezweert weer elke stonde een nieuwe storm.
— Mijn moeder zal met u te rade gaan
en hulp u schaffen, Wassenaar. Mathilda,
hebt gij hun aller biecht gehoord ? Loof dan
den prijs uit, bid ik u.
(Terwij1 Egmont zijn zwaard weder op neemt, omringen de
an deren Mathilda).
EDELEN :
Ja, vrouwe, schenk
ons de belooning !
WILLEM (tot Mathilda) :
Wilt gij een bokaal,
een helmtooi, edelsteenen ?
MATHILDA :
been, ik dank u ;
mijn , gouden gordelgesp is wel voldoende.
WATERING.:
Uw ...... gordelgesp !
MATHILDA : Van alle boetelingen,
die diep gebogen mij hun schuld beleden,
be y ond ik u, heer Gerrit, wel het minst
bevlekt door zonde. Ontvang dus uit mijn hand
't verdiende loon der wankellooze deugd.
(Zij reikt Wateringen, die voor haar knielt, haar gesp).
WASSENAAR (tot

Wateringen) :

Oprecht bled ik u mijn gelukwensch aan.
STEINVOORDE : Ik eveneens.
DUIVENV. :
1k ook.
WATERING.:
Ik dank u, heeren.
WASSENAAR :
Bij alle heil'gen vrouwe, die belooning
zal hem ook voortaan niet van 't pad der deugd
doen wijken.
EGMONT (ter zijde) :
Eindlijk dus. Zoo moest het komen.
Het schemert reeds. Ik schenk u oorlof, heeren.
Gij zijt mijn gast straks aan den disch, van Swieten.
SWIETEN :
Heer, gaarne smul ik weder eens van een
kapoen, want lang genoot ik slechts den geur.
WILLEM :
U wacht ik in mijn kamer, heer van Egmont.
(Slechts aarzelend maakt men aanstalten om te gaan).
Ik groet u alien. Niemand anders blijve
dan slechts van Egmont !
(Allen behalve Willem, Egmont en Margaretha af).
WILLEM :

MARGAR. :

Voelt ge u wederom
niet wel, mijn zoon ?
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WILLEM :

Maar uw stem

MARGAR.:

beef t, dunkt mij.
Neen.

WILLEM :
MARGAR.:
WILLEM :

MARGAR.:
WILLEM :
MARGAR.:

Ook zijt gij bleek. Ontroerde
de tijding van dien opstand u te zeer ?
Van alle zorg word ik door u bevrijd.
(tot Egmont) :
Sir......
Wijst gij mij de deur ?
Vergeef mij, moeder,
maar gaarne zou ik met van Egmont spreken.
Dan ga ik ! Coed !
(Zij gaat toornig heen).
Vriend Wouter, laat uw ros

WILLEM :

optuigen !
EGMONT :

Hoe ?
Nog dezen nacht moet gij

WILLEM :

het hof verlaten.
EGMONT :

Dezen nacht nog ?

Ja.
Waarheen gebiedt gij mij dan te vertrekken ?
Naar Kennemer- en Rijriland.
WILLEM :
Dus mijn zending
EGMONT :
staat met het oproer in verband ?
Zoo is het.
WILLEM :
Ca ik alleen ?
EGMONT :
Neen, reeds koos ik voor u
WILLEM :
een begeleider.
En gij hebt die boodschap
EGMONT :
zoo juist ontvangen eerst.
Toch koos ik reeds
WILLEM :
een metgezel.
Wie is het ?
EGMONT :
Ik !
WILLEM :
Gij, beer ?
EGMONT :
Stil ; demp uw stem, vriend. Luister, 't diepst geheim,
WILLEM :
dat in mijn ziel besloten rust, zal ik
u toevertrouwen ; 't is mijn schoonste hoop,
mijn liefste droom, mijn vrijheid en mijn leven.
Gij wilt ? ......
EGMONT :
WILLEM : Verhef uw stem niet, bid ik u ;
ik ben omringd door speurders hier. Wee mij,
indien ik openlijk de huich'larij,
WILLEM :

EGMONT :
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WILLEM :

EGMONT :
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die mij behoedt, afschudde, indien een ander
mij zien mocht, zoo gij mij nu ziet. — Gij kunt
mij straffeloos verraden.
Heer
Mijn vriend,
vergeef mij. 0, ik weet, dat deze stonde,
die ik verbeidde met onwankelbaar
geloof, niet liegen kan de stonde, die
in onbegrensde trouw ons saam verbindt,
de heil'ge stonde, die de jammerlijke
gehate mom mij afrukt en uit stille
geheime droomen van geluk mij heerlijk
ter eindelijke waarheid wekt. Wanneer
het leven om mij golfde en raasde en ik
zoo vreemd, zoo ongeroerd en hulpeloos
u alien scheen, o, dan genoot, verstond ik
mijn hooge roeping waarlijk eerst. Geen woord
ontging mij, geen gebaar en geen gedachte
ik, die daar traag en koud en stom in 't duister
neerzat, ik las in 't diepst der harten en
aanschouwde klaar der luide veinzers heimlijk
verholen lust en streven. In mijn zwijgen
rijpte het god'lijkst plan en vlammend straalde
het in mijn ziel, maar nimmer zaagt gij mij
het voorhoofd fronsen, nimmer op mijn moede
gelaat een Blimp zelfs van bewogenheid.
Slechts een, — mijn moeder, sloeg met ijverzucht
en argwaan mij steeds gade, speurend, of
niets van mijn vader, van mijn goeden vader
zich nog in mij verried. Van al haar zonen
erfde ik toch slechts zijn milden geest mijn broeders
Albrecht en Lodewijk zijn van haar bloed,
van 't stugge heerschersbloed der Hennewieren.
Maar nu gelooft ook zij zelfs aan een laffen
ontaarden zoon en nu werp ik de zelfomklonken kluisters eind'lijk af. 0, hoor
mijn heimlijk plan, hoor, welke zekerheid
van zege mij bezielde, wanneer ik
mijzelven koel verloochende, terwijl
het louterst vuur der jeugd mijn ziel doorgloeide.
0 spreek, wie zijt gij dan, wat wilt gij ? Spreek !
Is 't menschenhart dan waarlijk eerder open
voor 't booze dan voor 't goede ? Is de verachting
zoo licht en zoet, dat niemand haar weerstaat ?
-- En toch, mijn vriend, reikte mijn grenzenlooze
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verachting nooit tot u ; uw naam was steeds
een klank mij vol belofte en troost. Dat gij
mijn stil vertroliwen soms door luiden twijfel
mij slecht vergoldt, dit deed u in mijn achting
slecht, stijgen, maar dat gij zelfs nu nog zOO vraagt...
Wat ik dan wil ? — Ik wil regeeren ! Niet
als een verblinde dwingeland, niet eenzaam
op ongenaakbaar hoogen zetel, maar
als mensch en onder menschen ; niet als hoogstverhevene der edelboortigen,
maar als een naaste der bescheiden eed'len
van geest en arbeid !
Heer
EGMONT :
0, goddelijk
WILLEM :
is 't vredesvorst te heeten, waar de vlijt zwoegt
en 't ambacht hamert, waar de kunst ontbloeit
en zich de handel rept, waar diep zich wortelt
wat deeg'lijk is en baat ! 0, goddelijk
een trow tts en een steun te zijn, tot wien
het yolk in nood en druk betrouwend optrekt !
Ja, goddelijk ! Heer, voelt gij in u kracht
EGMONT :
en moed dit te volbrengen ?
Ik geloof,
WILLEM :
aan 't hooge doel van mijn bestemming !
Dan
EGMONT :
zult gij haar waardig zijn ! Ik ben uw man
in leven en in sterven ; bij den Heiland,
ik zweer het u !
(Hij knielt).
WILLEM : Ik wist het, vriend. Sta op ;
reik mij de hand. — Nu luister ; wij verlaten
den burcht nog dezen nacht en in 't geheim.
Vertoon u zoo gij zijt ; gansch Holland zal u
EGMONT :
vol geestdrift juichend volgen.
Ook mijn moeder ?
WILLEM :
UW moeder......
EGMONT :
Ach, dit is de schrille wanklank,
WILLEM :
die door den jubel van mijn hoop vaak schrijnt,
de droeve schaduw, die het rijzend licht
der blijde toekomst duister overspreidt,
de huiv'ring, die mijn vuur'gen moed zoo wreed
vaak koelde en doofde : die het naaste mij
bestaan, mijn moeder en mijn broeders en
mijn gade ook, zij verstaan mij niet ; hun denken,
hun gansch gevoel en wezen zijn te zeer
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EGMONT :
WILLEM :
EGMONT :
WILLEM :
EGMONT :
WILLEM :

EGMONT :
WILLEM :
EGMONT :
WILLEM :

EGMONT :
WILLEM :

EGMONT :
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verwassen met den stuggen bodem van
het trotsch meedoog'loos erfrecht.
Maar gij zijt
de sterkste.
Krijg dus tegen 't eigen huis
en burgerkrijg ?
't Verzet is dra betemd.
Om dra zich krachtiger te weren nog.
Ter zijde staan u alle goede mannen.
Maar tegen mij zijn alle slechte. Neen,
om mijnentwille mag geen druppel bloed
vergoten worden.
Gij zijt schuldeloos ;
het heil der landen eischt het.
Maar de schande ?
Die kome neer op 't hoofd der schuldigen.
Toch zal ze in toekomst dan mijn naam, den naam
van mijn geslacht, van Beieren slechts dragen.
Eens stond ik onbezonnen, willoos in
mijn jeugd'gen overmoed reeds tegenover
mijn moeder, maar de dag der zege was
voor mij een vreugdelooze en eeuwig dank
den hoogsten God, die mij berouwvol tot
mijzelven in deed gaan, dat ik de hand,
die ik bloedschendend, zondig had geheven,
haar ter verzoening reikte en boete deed.
Het pantser, dat haar voortaan schut, de naam
is 't, dien zij draagt, daar hij de mijne ook is.
De tijd schenkt zeker de rechtvaardigheid
de zege, maar hij wischt geen smet ooit op
den naam uit ; hij vergroot haar. Wee, wanneer
het loutere metaal der eer bevlekt wordt I
Wat hebt gij dan besloten ?
Wij begeven
ons heimlijk naar de streek van 't oproer gij
kent land en yolk daar. Beide hooren en
aanschouwen wij de gronden van 't verzet,
te goeder ure maak ik mij den leiders
bekend, verleen vrijdom van schat en lasten
en daag, mijn banderol ontplooiend, dan
den adel voor mij, om in mijn naam en
dien mijner moeder te berechten. Laat
van deze plannen echter niets verluiden ;
wij gaan ter jacht, zal 't heeten.
Stil. Uw moeder I
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(Margaretha komt).
MARGAR.:

Stoor ik ?

WILLEM :

Van Egmont zou mij juist verlaten.
Dan kom ik nog te rechter tijd ik zoek hem.
Mij, vrouwe ?
Ja, sir onverwijld moet gij
naar onze goede stede Dortrecht reizen
met dezen brief.
Met oorlof, vrouwe, maar
dat kan ik niet.
Hoe ?
1k heb hem van noode.
Lijdt dat geen uitstel ? Kunt gij in zijn plaats
geen ander ? ......
Juist hetzelfde dacht ik u
te vragen, moeder. Zou een and're bode
niet dienen kunnen ?
Hij dunkt mij de beste.
Den brief kan ook een knaap bezorgen.
't Schrijven,
moet worden toegelicht.
Er zijn aan 't hof
veel edellieden rad van tong.
Dan stel ik
de boodschap liever uit tot morgen. Zijt
gij dan tot mijn beschikking, heer ?
Neen, moeder,
ook morgen niet.
Ha ! — Sir, laat ons alleen.
Wacht in de wapenzaal op mij.
(Egmont af).

MARGAR.:
EGMONT :
MARGAR.:

EGMONT :
MARGAR.:
WILLEM :
MARGAR.:
WILLEM :

MARGAR.:
WILLEM :
MARGAR.:
WILLEM :
MARGAR.:

WILLEM :
MARGAR.:
WILLEM :

MARGAR.:

WILLEM :
MARGAR.:
WILLEM :
MARGAR.:
WILLEM :

Die boodschap
was slechts een pure fabel ik vcrzend
geen brief naar Dortrecht en den /leer van Egmont:
acht ik niet hooger dan een ander.
Dat
verheugt mij.
Maar zoo heb ik u den argwaan
bekend, die in mijn ziel ontwaakt is.
Wat
voor argwaan, moeder ?
Dat ik op mijn hoede
moet zijn voor
Dan ware ik toch mijn eigen
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en ergste vijand, want te zeer is 't mij
bewust, hoe gij mijn heil steeds onvermoeid
beoogt. — Er huizen zwijnen in ons woud,
hoorde ik, en daar heer Wouter meesterlijk
de speer hanteert, verzocht ik hem met mij
ter everjacht te gaan.
Dit hof rijdt nimmer
ter everjacht.
Laat ons dan 't voorbeeld geven.
Daar ge argwaan koestert, moeder, spijt het mij,
dat gij zijn diensten niet behoeft, want gaarne
ware ik bereid geweest nu, hem te ontberen.
Dit aanbod neem ik aan.
Die boodschap was
een fabel slechts, hebt gij bekend.
Dat is zij.
Dan hebt gij hem niet noodig.
Om het even.
Met moedwil wilt gij mij berooven dus
van een vermaak ?
Ik wil hem van u scheiden.
Voor grillen wijk ik niet !
En ook niet voor
bevelen ?
Ik ben graaf van Holland, moeder !
Ha, nu verraadt gij u ! Ik wist wel, dat
dit eind'lijk komen moest. Gij zijt de graaf ;
jawel, door mij slechts. 0, dat ik zoo dwaas
geweest ben toen, geroerd door uw berouw
en overreed door oom Beaumont, dien titel
u of te staan Nu acht gij u gerechtigd
en 't uur gekomen, om mij gansch ter zijde
te stooten en de aanbeden god te worden
van 't muitende gespuis, niet waar ? Daarom
die vriendschap voor van Swieten plots'ling, dat
bedekte spotten met van Wassenaar,
en wanneer Egmont met vermeet'le krenking
verraad pleegt en zijn zwaard ter aarde werpt,
spreekt gij hem vrij en kiest hem tot gezel.
Slecht zijt ge als zoon en slechter nog als heer ;
vergeefs zoek ik een hoofsche deugd bij u ;
lichtgeloovig, huichelachtig, slinksch en traag
en dorpscri vertrouwd met zwakkelingen en
reb,llen ! Maar bij den gekruisten God
ik vrees u niet ; waag het mij te weerstreven,
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ik vel u neer en niets zal van u resten
dan slechts een smaad voor Beierens naam !
0 moeder,
zoo spreekt gij ? Ach, hoe goed gevoelt gij, waar
ik kwetsbaar ben, hoe wreed rijt gij een nauw
geheelde wond mij open in de ziel,
hoe sluw verschanst gij, door het schild gedekt
der onaantastbare eer, u in de onschendbaarheid van moeder- en van maagschap ; dit,
— hoe wel doorziet gij en benut gij het, —
is 't een'ge, wat mij kan doen wankelen.
Maar nu hebt gij u ook verraden, moeder,
hebt hart'loos dreigend mij uw scherpst geweer
getoond. 1k zeg u echter, dat de tijden
met schande niet, maar, — zoo spreekt mij het hart, —
met roem en eer van mijn rechtvaardig streven
eenmaal gewagen zullen, maar u tevens
gedenken zij dan als de moeder, die
het smetteloos blazoen van haar geslacht
schond in haar zoon, die zonder vrees of blaam
het fier tot hooger glans nog heffen wilde !
Mijn lieve zoon, ik ben te ver gegaan,
moet ik bekennen, en het doet mij Teed ;
vergeef mij. — Spreekt gij niet ? 0, antwoord mij.
Gevoelt gij niet, mijn zoon, hoe zwaar het mij
moet vallen, mij zoo te vernederen ?
Voor de eerste maal spreek ik het woord vergeving
nu uit ; nooit smeekte ik om vergiffenis,
nooit schonk ik haar ; nu echter bid ik u,
vergeef mij.
Moeder, laat het ons vergeten.
Nooit keere zulk een stonde weder ; dat
zij de aanvang wezen moog' van wederzijdsch
vertrouwen
0, dat geve God !
— Mijn zoon,
waarheen wilt gij met sir van Egmont gaan ?
Dat zeide ik reeds.
Ga niet, blijf hier ; er heerscht
nu immers vrede tusschen ons.
Dat kan
ik niet.
Waarom niet ?
Daar ik gaan moet.
Dat
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noemt gij dus wederzijlsch vertrouwen ; maar
ik ken wel middelen om to vernemen,
waarheen gij gaat.
Ter jacht zeide ik u toch I
Ik voel mij heden zeer gezond en sterk
en 't doet mij zeker goed. — Hoed u en zend
geen speurders uit, want soms verdwaalt de speer.
Dus zoo veracht gij mij ?
Ik zweer u bij
mijn naam, dat u geen haar gekrenkt zal worden.
Gij gaat dus ?
Dezen avond nog. — Wie komt daar ?

(Een knaap).
KNAAP
WILLEM :
KNAAP
WILLEM :
KNAAP
WILLEM :
MARGAR. :
WILLEM :

Mijn vrouwe en heer, ik meld u, dat de disch
is aangerecht.
Knaap, zorg, dat men mijn paard
uitrust ; ik rijd ter jacht.
De valkenier
is reeds ontboden in de stallen, heer.
De valkenier ? ......
Vrouwe Mathilda gaf
hem reeds bevel, heer.
Knaap ! — Mijn gade zoU ?....
Haha ! Ik ben het niet, die 't smetteloos
blazoen ......
Moeder ! Bij God, dat is...... Neen, neen.
— Meld, jonker, dat men slechts bevelen wachte
van mij, en steek een fakkel aan, dat ik
ter tafel mijn geliefde moeder leid.
— Sint-Geertenminne zullen wij daar drinken.

TWEEDE BEDRI JF.
Voorhof van het kasteel van Raephorst.
Links een vleugel van het slot ; de vensters zijn verbrijzeld en de
deur is uit haar hangsels gelicht.
Op den achtergrond een muur met kanteelen, waarin een geopende
poort, door welke men een duinlandschap ontwaart. Rechts duiden
eenige vruchtboomen aan, dat zich daar de boomgaard bevindt.
Bij de poort Wigbolt en Seger, met pieken gewapend ; Wigbolt draagt
een blauwgeruite sjerp over zijn buis, Sego' heeft een trompet in de
hand.
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Stijg op den toren, Seger, en ziet uit,
of onze mannen nog niet naderen,
en steek de tromp, wanneer gij hen ontwaart,
dat ik dan 't godsgauw plund'rend boerenpak
van 't slothof jaag.
(Seger treedt het slot binnen. Van achter den vleugel
komt Lammekijn).
Reeds weder een. Kom hier, boer !
Wat draagt gij mede ?
Laken, om daarvan een
warns te maken.
En waar zat gij, toen
wij tegen piek en .hellebaard en door
een stroom van kokende olie en een wolk
van pijlen dit kasteel berenden ? Spreek !
Hierneven in het duin.
Ja, in een spijker
verscholen en uw paternoster staam'lend.
De hooge heer had mij geen kwaad gedaan ;
waarom zou ik het hem dan doen ?
Pots marter,
en toch besteelt gij hem !
De deur staat open ;
men waagt er niets bij.
Scheer u weg ; vooruit,
weg, galgenaas, of op uw bollement
krijgt gij een tas
(Lammekijn snel door de poort af. Uit het slot komt
de oude Brecht).
Waart ons, die ook ! He daar,
gij oude kween, strijkt ge ook nog krom en kuchend
en tand'loos met de raven neer ? Hoor eens,
is 't waar, heks, wat men zegt, dat gij den burchtzaat
steeds rijkelijk van deernen hebt voorzien ?
0, o, dat is een leugen, grove leugen !
En toch heeft men gezien, hoe gij in 't duister
de preutsche maagden met welsprekende
schildguldens hebt gelokt, om ze dan heimlijk
door de achterpoort te tronen, hun in de ooren
een laatsten raad nog fluist'rend en hun schoonheid
benijdend, die gij gaarne wel om niet
geofferd hadt, he, koppelmoer. — Wat bergt gij
daar in uw schort ?
Niets, vriend, niets, lieve vriend !
Laat zien dan, totebel ! Zoo, zoo, een sluier
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is 't uit de waarderobe. Wijs gekozen ;
bedek voortaan daarmede uw valsche tronie.
Zij neemt den sluier aan !
Haha, den sluier !
Ha, jonkman, wel gezegd ! Haha, den sluier !
— Zij neemt den sluier aan ! God zegene u ;
de heil'ge maagd en alle santen en
santinnen zeeg'nen u ! „Stamp, stamperken,
stamp, stamp !" — Haha, zij neemt den sluier aan !
(Waanzinnig lachend en dansend af).
In kokend sulfer zult gij drijven, feeks !
(Heilke komt uit het slot).
Wigbolt, gegroet.
Ei zie, zijt gij het, Heilke ?
Bij den soudaan van Babylon, ik ben
verheugd u weer te zien. Geef mij een kus
en nog een ; — zoo, zoo !Weet gij nog, hoe vaak
wij, voor ik steewaarts toog, te zamen in
de duinen koosden en hoe ik u dan
met paarse weed'rik kranste ? — ja, dat was
een zaal'ge tijd. 0, steeds wil ik als toen
u „kuische maagd" nog noemen. Wat gewoonte
toch al vermag !
Maar ......
Zoetelief, zijt gij
om mij hierheen gekomen ?
Trouwe ja.
Kwaamt gij dan niet uit gindsche deur ?
Hoe meent gij ?
Wat steekt daar in uw keurs ? Een gordeltasch,
sameet met goud ! Die naamt gij uit den schrijn ;
ontken het niet. Zij plund'ren immers alien ;
zelfs de pastoor sloop met een outerdoek
en zilvren wierookvat voorbij. Waarom
zoudt gij dus anders zijn ? Uw keus getuigt
van wijs beraad ; in deze tasch kunt gij
de schellingen bewaren, die de heer
u zeker telkenmaal vereerde, als hij
uw hemdeke geschuurd had !
Lastertong !
De nikker zal u grijpen !
Dat gij zijn
slaaplief geweest zijt, dat verhalen aile
baardschrappers en klappeien langs den weg.
Ik,
ik ?
0 mijn, zoo schuld'Ioos als een vischje

136

WILLEM DE BEIER.
ben ik !
Begoten met Sint- Jorisvischsop !

WIGBOLT :

(zingt :)
Zij namen daar elkander
en gingen Unen gang
tot onder de linde groene ;
daar klonk des nachtegaals zang".
Ha, met mijn nagels zal ik u
(Trompetgeschal).
WIGBOLT :
Zij komen.
Weg, kijvekat ! Loop, of ik stel u aan
de kaak voor heel den omtrek !
HEILKE :
Dat Gods wonden
u schenden !
(Zij gaat snel naar rechts af. Door de poort Herfog Willem,
van Egmont, Zweder, Allaart en andere Kabeliauwen, Seger uit
het slot).
WIGBOLT :
Welkom, Zweder, Allaart...... Wie
zijn dat ?
Dit is de heer van Egmont, die
ZWEDER
ons welgezind is,
(wijst op Willem :)
en dat is zijn knaap.
Is alles voorbereid ?
In 't elzenbosch
staan dertig schubbejakken ons ter hand.
Zij zullen dra van noode zijn ; de Hoeken
ZWEDER :
vergaad'ren dezen avond hier in 't slot.
In dit kasteel ? Hier in het slot van Warmond ?
WIGBOLT :
Hoe weet gij dat ?
Een dienstman van den heer
ZWEDER :
van Duivenvoorde is een der onzen ; hij
verried het mij.
Maar waarom kozen zij
WIGBOLT :
juist dezen burcht ?
Daar hij veroverd is,
ZWEDER :
scheen hij hun 't veiligst voor een overval.
Haha, zij zullen dansen ! Geen ontkomt !
WIGBOLT :
WILLEM (tot Egmont, die spreken wil) :
Zwijg.
Neen, geen bloed meer. Laat ons toch bedenken,
ZWEDER :
dat wij des graven vrede zwoeren, toen
zijn felle moeder hem de landen afstond.
HEILKE :

WILLEM DE BEIER.

137

Die vrede is door den geilen moordenaar
verbroken, dien wij zoo gepekeld kuipten.
Niets meer van vrede ; vrede is lafheid ! Wraak
zij voortaan slechts de leuze, wraak de daad,
wraak de bevrijding van het eeuwenlang
in haat verbeten lijden ! Geen erbarmen,
noch eeden mogen onze betilen sparen !
WILLEM :
En als uw wraak gelijk de zwarte dood
heeft rondgewaard, als zij van 't gruwzaam moorden
verzaad is, als de dreven in een kerkhof
herschapen zijn, dan zweert de maagschap der
verslaag'nen weder bloedige vergelding.
Aan wien de schuld dan van een eindeloozen
verwoeden burgerkrijg ? Hij baat u niet
en niemand. Meent gij door den dood van enk'le
verstokte heeren 't onkruid uit te wieden,
dat uwer rechten eed'le plant verstikt ?
Is dan uw haat tegen de dwingelanden,
zoo fel en blind, dat hij u zelven tot
een dwingeland maakt ? Wie vrijwillig voor
den algemeenen wil tot aller heil
niet buigt, is een verrader !
WIGBOLT :
Ja moordam,
zoo mag een edelknaap als gij licht spreken !
WILLEM :
Als gij den raad niet opvolgt, zoo behoeft
gij op des graven bijstand niet te reek'nen.
WIGBOLT :
Wat ijs'lijk dreigement ! Alsof de graaf
ons anders bijstand schenken zou ! Dat zult
gij ook wel beter weten.
WILLEM :
Hoe ?
WIGBOLT :
De graaf
is een onmondig ziek'lijk kind, dat — God
zij het geklaagd
ondanks 't verdrag steeds aan
den leiband zijner moeder loopt, terwijl
zijn gade met de heeren van het hof
boeleert.
WILLEM (hem woedend aangrijpend) :
Wat durft gij ? ...... Ha !
(tot Egmont en anderen) :
Terug, gij alien ;
mij gaat dat aan ! — Ik zelf, ik ben de graaf
van Holland, man !
WIGBOLT (ontsteld, knielend) :
0, heer ......
WILLEM (na een kort zwijgen) :
Gij hebt mij dood'lijk
beleedigd ; dat eischt wraak. Ik kan u dooden,
maar ik betem mijn wraaklust en ik schenk
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u 't leven, man. Verneem dit en besef,
hoe het onmondig ziek'lijk kind, dat u
een raad gaf, nti ook door een daad u voorging.
Dat van mijn gade was...... dat was gelogen.
WIGBOLT :
0, edel heer......
WILLEM :
Sta op, gezel.
WIGBOLT (zijn sjerp losknoopend) :
Ik ben
beschaamd en niet meer waardig dit te dragen.
Heer, neem mijn schubbenband ; hij is het teeken
van het bevel over de klauwers. Tot
den dood zijn zij u trouw. Heil onzen graaf !
ALLEN :
Heil onzen graaf !
WILLEM :
Bewaar dien band, sir Egmont.
Verwijdert u gezellen ; waarschuwt ons,
wanneer gij nader van de Hoeken hoort.
(Allen door de poort af, behalve Willem en Egmont).
WILLEM (droevig) :
EGMONT :

WILLEM :

EGMONT :

0 Wouter, vriend ......
Zoo moedeloos plots, graaf ?
Zooeven nog zoo fier en ridderlijk
en nu zoo moedeloos ?
Dat zij mij honen,
zie, dat bedroeft mij niet ; zij kunnen mij
niet achten nog ; maar dat men onder 't yolk
zoo van Mathilda spreekt ...... Het is gelogen,
zeide ik ; mijn God, het is gelogen, laster !
Juist nu de schoonste toekomst voor mijn blik
zich heerlijk opent, moet de giftslang van
den laster kruipen op mijn pad en door
haar steek mijn arm verlammen, door haar zeever
mijn eer bezoedelen !
0, laat op dezen
gewijden dag geen stem, heer, in u klinken
dan slechts de blijde van den hoop. 0, laat
geen zwarte schaduw twijfel barende,
zich spreiden voor de meizon, die zoo heerlijk,
geluk verkondend, zie, het jongbelooverd
foreest bestraalt, dat Hollands duinen zoomt.
Laat bij de aanschouwing van dit wonderschoon
en vredig landschap u de god'lijkheid
doorgloeien van uw vredestaak. Bedenk,
hoe onverhoopt, hoe wonderwel reeds alles
beschikt werd ; scheen het ons onmoog'lijk schier
den adel te beroepen, ongedaagd
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komt hij reeds herwaarts achtten wij het hach'lijk
de keerlen te bedwingen, de overmoed
van een legde u 't bevel reeds in de hand.
Kondt ge u bedienen van een tooverspreuk,
die elken wensch vervulde, de uitslag ware
niet gunstiger geweest.
Maar zie eens om
u heen welk een verwoesting ! Deuren, vensters
verbrijzeld, deelen opgebroken, huisraad
versplinterd en de schoonste wandtapijten
aan flarden.
In hun dollen drang naar nieuwe
veroveringen lieten de bestormers
het huis nog ongerept, opdat de vrouwen
en kinderen hun woede en hebzucht dan
bevreed'gen konden. Een verrassend schouwspel
voor onze heeren straks.
Indien ik eenmaal
ook sours in mij de neiging tot tiran
bespeuren mocht, dan zou mij de herinn'ring
aan dit kasteel den moed daartoe ontrooven.

(Zweder).
ZWEDER :

WILLEM (tot

Met oorlof, heeren, er staat ginds een deerne,
die naar den hoogen graaf vraagt. Ik beweerde
van uw aanwezigheid hier niets te weten,
maar zij hield vol en bidt u om gehoor.

Egmont) :
Ca tot haar, sir, en vraag, wat zij begeert.
(Egmont af).

WILLEM (tot
ZWEDER :

WILLEM :
ZWEDER :

EGMONT
WILLEM :
EGMONT (tot

Zweder) :
Hoe sterk zijn wel de Hoeken ?
Slechts acht zwaarden,
mijn graaf zij meenen, dat wij allen noordwaarts
getogen zijn.
En hoeveel mannen telt
uw troep ?
Vijftig, mijn graaf, met zeisen, knodsen
en morgensterren.
(Egmont komt haastig terug, gevolgd door Berta).
Heer
Wat is er, vriend ?

Zweder) :
Verwijder u.

(Zweder af).
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Wat is er ?

WILLEM :

Edel heer,

BERTA :

uw moeder komt hierheen.
WILLEM :

BERTA :

WILLEM :
BERTA :

EGMONT :
BERTA :
EGMONT :
BERTA :

EGMONT :
WILLEM :
EGMONT :
WILLEM :
EGMONT :
WILLEM :

BERTA :

WILLEM :
EGMONT :
WILLEM ;

hier ? —
Mijn moeder
Wie zijt gij, dat ik u gelooven zal ?
Ik ben een dienstmaagd uwer moeder slechts
en moest haar volgen op haar tocht. Toen hoorde ik,
hoe onderweg twee boeren spraken van
den heer van Egmont en vermoedde, dat
gij zelf hier ook wet tegenwoordig waart ;
dus bleef ik aehter in 't struweel verscholen
en rende door den duinslag dan, om u
te waarschuwen.
Is zij nog ver ?
Een uur
ben ik haar wet vooruit ; het ruiterpad
is kronkelig en slecht en zij rijdt langzaam.
Weet gij ook, met welk doet uw meesteres
hierheen komt ?
Om met een'ge ridders te
vergaad'ren.
Koos zij zelve deze plaats ?
Neen, sir ; op den herhaalden aandrang van
de heeren slechts besloot mijn vrouwe tot
de reis hierheen.
Bij God, zij willen haar
met opzet plaatsen tegenover U !
0, mijn verloren hoop !
Maar wij zijn sterk !
Slechts hij is sterk, die in de stonde der
beslissing zijn gevoel bedwingen kan.
Als zij de macht ziet, die ons hier omringt,
geeft zij wel toe.
Zij stoot mij of door haar
meedoogenlooze stugheid, ik haar door
't bewustzijn van mijn recht. Toegeven, zij !
Indien ik need'rig u een raad mag geven,
hoed u dan voor uw moeder, heer, want zij
verheelde niet haar woede.
Zwijg !
De tijd
verstrijkt ; besluit, wat er geschieden moet.
Mijn ziel verstart tot ijs, mijn kracht verlamt.
1k met mijn moeder ; dezen tegenstrijd
bemant'len veinzerij en leugen niet ;
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hier slaan de vlammen open uit, verslinden
de moeder of den zoon en hullen om
mijn reinen naam hun zwarten walm, die hem
verduistert.
Handel, handel, heer, al spreekt
het hart ook !
Neen, ik ruim haar 't veld ; ik zou
het niet verdragen haar te ontmoeten.
Hebt
gij haar zoo lief dan nog ?
Mijn goeden naam
heb ik zoo lief !
De vlucht kan u niet baten ;
zij brengt u schande slechts. De keerlen vatten
uw innerlijken strijd toch niet ; zij bouwen
nu op uw hulp en gij verraadt hen, als
gij vlucht. De schuld van and'ren kan u 't leven
verbitteren, maar eigen schuld onteert het.
Ik kan niet strijden tegen haar. Gij weet,
wat ik reeds eenmaal daardoor Teed. Kom, laat
ons gaan !
En als de klauwers in hun wanhoop
dan wederkeeren tot hun eerst besluit ?
Wat ?
Als zij die bedreiging met een bloedbad
vervullen en misschien uw moeder tevens ? ......
Ik blijf ! Verzamel
Ha, bij den hemel, dat
de mannen, laat het slot omsingelen,
zend speurders op den weg ! Ga, spoed u ; ik
wacht hier !
(Egmont snel af).
Ik waande met mijn jonge kracht
het doel zoo wankelloos reeds te berennen ;
wachermen, als een pluimbal word ik nu
willoos geslingerd tusschen vrees en neiging
en moet lijdzaam aan God en 't goed geval
den afloop laten.
(tot Berta):
Zijt gij daar nog ? Straks
was ik wat ruw ; vergeef mij. — Hoe lang dient
gij bij mijn moeder reeds ?
Twee jaren, heer.
Ik zag u nooit. Hoe beet gij ?
Berta, heer.
Zoo jong en schoon en dan bij het bejaard

142

BERTA :
WILLEM :
BERTA :
WILLEM :

BERTA :
WILLEM :

BERTA :

WILLEM :

WILLEM DE BEIER.
gezinde mijner moeder ; voortaan zult gij
mijn gade dienen.
Heer, veroorloof mij
te blijven, waar ik ben.
Is dan de dienst
u daar zoo lief, kind ?
U ten nutte, heer.
Hoe ? — Ja, gij sneldet herwaarts om mij voor
het dreigende gevaar te waarschuwen.
Ken ik dan zelf al mijn getrouwen niet ?
— Maar wat een dienst schijnt, kon toch ook een weg
wel tot verraad zijn......
Heer
Ik haat de noodzaak,
verdenking steeds te moeten koesteren
en als 't verraad zich tooit met zulke trekken
ben ik ontwapend. Liever schijn ik and'ren
lichtgeloovig, dan mijzelven onrechtvaardig.
- Spreek, waarom bracht gij mij die tijding, kind ?
Gij bloost en beeft. Zijt gij bevreesd voor mij ?
Spreek vrij en wat ook de oorzaak wezen moge,
geen leed zal u geschieden.
Waarom zou ik
het ook verzwijgen ? Al zult gij het antwoord
belachen, wat zOO uit het hart komt, kan
niet kwetsen.
Heer, ik ben een Kenn'mer deerne
en hoorde steeds bij ons verhalen van
een grooten held, van Witte, heer van Haamstee.
Hij was een vriend van 't yolk en hij bevrijdde
het land ; — gij zult dit ook wel weten, heer.
Mijn vader streed toen naast hem ; het is lang
geleden reeds, maar ieder eert zijn naam
in onze streken nog en heeft hem lief.
- Toen ik nu aan het hof kwam bij uw moeder
en u daar zag zoo vorst'lijk en zoo minzaam
daarbij toch, was 't mij, heer, of gij die Witte
van Haamstee waart, zooals hij in mijn droomen
zoo vaak naar hun beschrijving voor mij stond,
en zoo vereerde ik u in stilte, tot
ik hoorde, hoe u onheil dreigde, en ik
verheugd was, dat ik u wellicht een dienst
Duid mij 't niet euvel, heer.
bewijzen kon.
U euvel duiden ? — Liefste kind, hoe zeer
verblijdt mij uw genegenheid, al doet zij
mij tevens smartelijk gevoelen weer,
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hoe eenzaam ik wel ben.
BERTA :

WILLEM :
BERTA :
WILLEM :
BERTA :

WILLEM :

BERTA :
WILLEM :

BERTA :
WILLEM :

Ja, dat is waar, heer ;
juist daarom, dacht mij, moest u trouw van mijnsgelijken, trouw van slechte nederboort'gen
gevallig zijn.
Aan u heb ik getwijfeld !
0, gij zijt eenzaam, heer, gij zijt zeer eenzaam,
eenzamer nog, dan gij wel weet.
Wat meent gij ?
Dat gij rondom bedreigd wordt, dat de haat
waakzaam en onverzoenlijk u vervolgt,
en dat gij sidd'ren moet voor iedere
minuut. — 0, hoe onzegbaar vrees'lijk ging
het toe bij ons dien nacht, toen gij het hof
verlaten hadt. Als een bezetene,
zinlooze dreigementen uitend, rende
uw moeder door de zalen rond ; toen haar
uw gade tegentrad, werd zij door duizend
beschimpingen verjaagd, uw naam riep zij
van woede schuimend slechts met wilde vloeken ;
te middernacht dreef zij den heer van Swieten
ter poort nog uit, den torenwachter deed
zij sluiten in den stok en liet ons alien
ten slotte bleek en bevend van den hemel
't gruwzaamst verderf afsmeeken over u.
De zwakheid mijner stem slechts heeft mij voor
de razende bewaard, want zacht bad ik
voor u om hulp tot Onze lieve Vrouwe.
0, gij beseft niet, kind, hoe die bezorgdheid,
die onvermoede vriendschap mij verkwikken.
Wat zou ik vreezen nog, nu mij een engel
door zooveel weldaad plots'ling sterkt, een engel
in zoo bekoorlijke gestalte. Gij
zijt schoon, bij God ! 0, leer mij de betoov'ring
van zulk een blik, zoo rein en zacht, gansch kennen,
zie mij in de oogen, kom ! Hoe beeft uw hand,
hoe gofft uw boezem !
Heer ......
Laat ons de bloemen
der lente plukken, zoo bereid ter minne als
ten kampe vaardig.
0, gij weet, hoe weerloos
ik ben bij u en toch — gij zaagt mij nauwlijks.
Daar het geluk zoo laat komt, waar' het beter
voor immer het te mijden ? Zijn wij dan
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zoo rijk aan vreugde, dat wij stonden hoopen
op stonden, en 't genot van 't oogenblik
niet smaken zouden ? Had mijn oog, dat nu
zoo schoon u ziet, u gist'ren heerlijker
gezien ? — Berta !
Ik ben een arme deerne
BERTA :
en gij de hooge, macht'ge graaf.
Is dan
WILLEM :
de macht een aad'mend wezen, dat ik aan
het hart kan drukken en in de armen sluiten ?
Heeft zij twee oogen dan, wier warme straal
mij zoet doorgloeit, heeft zij dan lippen, naar
wie 't een verrukking is te luisteren,
wier ademing des hemels voorsmaak is ?
De macht, de koude macht, — de graaf ! 0, laat mij
een korte wiji vergeten, dat ik 't ben ;
voor mij is 't eigen huis zoo doodsch en eenzaam !
Versta mij wel ; mijn moeder heeft mij lief,
Mathilda is mij trouw ; daarom benijden
maar 't is
de gaden en de zonen mij
zoo zoet het hoofd te vlijen aan den boezem
der dierbare, die onder 't kussen aan
verraad niet denkt.
(Hij trekt haar tot zich).
0, laat mij sterven nu ;
BERTA :
meer zaligheid kan 't leven mij niet bieden !
Berta......
WILLEM :
Tot zulk een heil hadden mijn droomen
BERTA :
zich nooit verstout.
(Zij staan in een korte omhelzing ; dan komt Zweder).
De Hoeken, heer, de Hoeken !
ZWEDER :
Zij komen, ha !
WILLEM :
Wij wachten uw bevelen.
ZWEDER :
WILLEM (tot Berta):
Kom merle.
Sta mij toe, tot de gravin
BERTA :
mij weder te begeven.
Ja, 't is beter.
WILLEM :
aarwel dan.
Dat Gods gratie u behoede !
BERTA :
(Door de poort af).
WILLEM (tot Zweder) :
Gij sluit de poorten op mijn eersten wenk.
lk hoor hen reeds ; daar zijn zij !
ZWEDER :
Vlug, verberg u !
WILLEM :
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(Beiden snel naar rechts af. Voor de poort stijgen

Dirk van Wassenaar, Gerrit van Wateringen, Willem
van Duivenvoorde, Jan van Steinvoorde, Jan van Polanen
en Albrecht van V elzen van hun paarden, die door
hun knechten worden weggeleid ; zij treden binnen).
WATERING.:

Vervloekte slechte wegen !

Ja, mijn hengst
was driemaal haast gestruikeld.
En geen gastheer
STEINV. (lachend) :
verwelkomt ons.
Die zal verhinderd zijn.
POLANEN
Santhorst en Asp'ren echter moesten hier
WATERING. :
toch zijn.
Let op, die komen niet.
VELZEN :
Die danken
POLANEN :
voor 't avontuur.
DUIVENV. : De teerling wees hen aan
voor het gevaar der daad ; zij stemden zelf
voor loting.
Wat een waagstuk ! Met gesloten
WATERING.:
vizier verkiaren zij Naar tot gevang'ne ;
niemand herkent hen en onze eed verplicht ons
te zwijgen.
Zijt gij er verzekerd van,
VELZEN :
dat wij gansch veilig zijn ?
Er zijn hier in
DUIVENV. :
de buurt slechts oude wijven.
Laat ons thans
WATERING.:
ten zaal uitzoeken, heeren misschien zijn
zij binnen wet.
(Hij treedt het slot binnen).
1k ga voorloopig zitten ;
STEINV.:
die klepper heeft mijn darmen doorgeschud.
Een mooi kasteel !
VELZEN :
Maar zie die vensters eens !
POLANEN
WATERING. (terugkeerend) :
Er zijn geen zalen meer ; de delen in
de vloeren zijn te tellen !
Wat ?
VELZ. EN POLANEN :
Ziet zelf !
WATERING.:
(Zij zien naar binnen).
VELZEN :
Satan !
Wat een verwoesting !
WASSENAAR :
Dus mijn knecht
DUIVENV. :
DUIVENV. :
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WASSEN.:
POLANEN :
WASSEN.:
POLANEN :
WATERING.:
STEINV. :
POLANEN :
WASSEN.:

WATERING.:
WASSEN. :
DUIVENV.:
POLANEN :
WASSEN. :

DUIVENV.:
WASSEN. :

WATERING.:

WASSEN. :

WATERING. :
WASSEN.
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heeft mij belogen, toen hij zeide dat
het slot nog onbeschadigd was ; dat zal
hem heugen.
Waar ontvangen wij nu de
gravin ?
Hier ; als in oude tijden zullen
wij dagen.
Neen, dat waar' onridderlijk.
Onridderlijk is 't gansche plan.
Als zij
niet komen, neem ik haar gevangen.
Ook
de knechten konden 't doen.
Neen, bij den hemel,
van 't y olk mag geen aan haar de hand slaan !
Schenk
mij toch gehoor, zoo lang 't nog tijd is, heeren.
Wat gij daar uitbroedt, is een euveldaad.
Een zeker plan.
't Is eerloos.
Maar noodzaakl'ijk.
Het is besloten.
Toen ik er niet bij was,
maar ik maak aanspraak op mijn recht om mede
te stemmen.
Voor den duivel, ga dan heen,
als gij 't verkiest !
Het is te laat gij hebt
mij ook in hinderlaag gelokt ; door u
misleid, heb ik haar zelf ter samenkomst
bewogen. De aanslag, dien gij op haar pleegt,
treft mij ook, maar al vlucht ik, van de schande
word ik niet meer bevrijd.
't Was wijs gehandeld,
de list u te verhelen ; gij verlaat
de goede zaak der eed'len.
Neen, met open
vizier sta ik haar eerlijk voor, maar gij
bevlekt uw recht door misdaad. Hoe kunt gij
van de oproerlingen onderwerping eischen,
wanneer gijzelve ook opstaat tegen uw
rechtmaat'gen heer ?
De hertog koos de zijde
der Kabeljauwen !
Dat vermoedt gij slechts.
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VELZEN :

't Is zeker.

WASSEN. :

Zij het zoo ; zijn moeder echter
behoort tot de onzen en zOO wilt gij nu
haar vriendschap loonen.
Vangen wij de moeder,
dan hebben wij den zoon in onze macht !
En als hij haar nu eens niet vrijkoopt ?
Hadden
wij hem gevangen, zij hood ons geen schelling,
maar Willem was altijd een goede zoon.
Ginds langs den blinkerd komt een stoet !
Zij is het
Hoort, heeren, gij begeert niet anders dan
't herstel der oude heerenrechten en
vergoeding der geleden schade ; dit
is toch het doel, dat gij door snood geweld
bereiken wilt ?
Dat is ons doel.
Als 't mij
gelukt nu, u dit alles to verschaffen
door Naar......
Waanzin !
Vergeefsche hoop !
Dat kan
zij immers nooit, want hij regeert de klauwers.
Zij heeft in Duitschland macht'ge bondgenooten.
Al kon zij het, toch zou ze ons nimmer goedschiks
en zonder wederdienst of onderpand
verleenen, wat wij door een driesten slag
ons moeiteloos en ongekort heroov'ren.
De grafelijke macht, al is zij ook
op onze hand, al heet zij ook Margaretha,
zal steeds den adel tot haar eigen baat
de wieken korten.
Ja, zoo is 't.
Ik koester
ook weinig hoop, ik wil 't bekennen, maar
ik bid u, heeren, laat het mij nochtans
beproeven, gunt mij 't woord.
Beproef het dan
en onderhandel met haar, maar wij toonen
weinig geduld, dat zeg ik u !
Het is
mijn een'ge hoop.
Daar is zij !

WATERING.:
WASSEN. :
DUIVENV.:

POLANEN :
VELZEN :
WASSEN. :

WATERING.:
WASSEN. :

DUIVENV.:
VELZEN :
STEINV. :
WASSEN. :
DUIVENV. :

POLANEN :
WASSEN.:

WATERING.:

WASSEN.:
VELZEN :
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(Margaretha en gevolg te paard voor de poort zij
stijgt af en treedt binnen, terwiji het gevolg zich op
den achtergrond houdt).
WASSEN. (op haar toetredend) :
De vazallen
betuigen der hoogeed'le vrouwe met
vereering en in trouw hun hulde.
MARGAR. :
Dank !
(tot het gevolg) :
Doorzoekt de duinen !
(Gevolg af. Tot Wassenaar :)
Een der deernen van
't gevolg is afgedwaald.
(rondziend :)
De heeren van
Steinvoorde, Duivenvoorde en Wateringen.
Wie zijn die and'ren ?
WASSEN. :
Sir Jan van Polanen
en Sir Albrecht van Velzen, vrouwe.
MARGAR. :
Een wolk
van heeren op zoo'n handvol bijster land.
— Laat ons dan binnengaan.
WASSEN. :
Zeer tot mijn spijt
ben ik gedwongen een beroep te doen
op uw toegevendheid van 't slot staan slechts
de buitenmuren nog. Een valsche tijding
misleidde ons.
MARGAR. :
't Was uw
u zekerheid
eerst te verschaffen.
WASSEN. :
Weinig hoffelijk
moeten wij zeker schijnen ......
MARGAR.:
Oneerbiedig !
DUIVENV. (zacht tot Wateringen):
Zij is zoo vriend'lijk als het pikken van
een oude hen.
WATERING. (zacht) :
Een goed begin. Dien hoogmoed
leert haar de kerker af.
DUIVENV. (zacht) :
Santhorst en Asp'ren
dagen nog steeds niet op.
WATERING. (zacht) :
Die komen wel.
MARGAR.:
Ter take, heeren spreekt, maar spoedt u, want
het schemert reeds en ik kan in een voorhof
niet overnachten. Sir van Wassenaar,
wat wenscht gij ?
WASSEN. :
Vrede slechts en anders niet.
STEINV. :
Vrouwe ......

WILLEM DE BEIER.
WASSEN. :
MARGAR.:
STEINV.:

MARGAR.:

STEINV.:
MARGAR.:

DUIVENV. :
MARGAR.:

POLANEN :
MARAGAR. :

VELZEN :

MARGAR.:

WATERING.:

MARGAR.:

DUIVENV. :
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Aan mij wa y 't woord, sir.
Laat hem spreken.
Sedert graaf Floris werden onze rechten
allengs gekort, vernietigd ; daarom slechts
verzetten zich de keer'len nu. Wij eischen,
dat men ze gansch herstelt.
Dat is voorwaar
wat veel verlangd. Om u mijn willigheid
te toonen echter, zal ik u vergunnen,
ze mij te noemen.
Ik verbied mijn lieden
een testament te maken.
Daar de bodem
met alles, wat er op is, u behoort
en gij den levenden bezit kunt weig'ren,
kunt gij 't den dooden ook. 't Is toegestaan.
In mijn gebied mag men geen huizen bouwen
van meer dan een verdieping.
Dat is billijk ;
indien zij hooger zijn, kunt gij van uw
donjon den omtrek niet verkennen meer.
Wanneer een huisman zich in laken kleedt,
zal hij mij cijns verschuldigd zijn.
Met recht ;
een koddebeier, die zich opschikt, luiert
en moet betalen.
Ik begeer het recht van
den eersten nacht, want er zijn in mijn ambacht
veel fiksche maagden en aan bruiloften
was er nog nooit gebrek.
In trouwe, gij wilt
een ware vader uwer hoor'gen zijn. —
En gij, p eer Gerrit, wat wenscht gij ?
Ik wensch,
dat ieder edelman zich openlijk
een uitverkoren dame wijden en
haar kleuren voeren moge, als in helaas
vervlogen schoonen riddertijd, waarvan
de maren ons gewagen.
Ha, ik vat u. —
Gij zijt een koddenaar, sir. — Niettemin
Uw rechten
was het een edel hoofsch gebruik.
herstel ik, heeren.
Maar zal ook de graaf ze
bevestigen ?
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Sir s
(Willem en Egmont komen met gesloten vizier door
de poort binnen en blijven op den achtergrond staan).

Asperen en Santhorst.
(fluisterend) :
Wie zijn dat ?
WATERING.:
Knapen. Sla geen acht op hen.
Ik hoorde een woord, dat ik niet meer wil hooren.
MARGAR.:
VOOr u staat de gebiedster, de gravin ;
mijn wil is wet hier en wat ik beveel
eerbiedigt ieder, — ieder en altijd.
Uw rechten zijn hersteld dus ; echter eisch ik
voor mij de boeten, die 't gespuis betaalt,
wanneer 't verslagen is.
Die heffen wij.
STEINV.:
DUIVENV.
Die zullen onze schaad'loosstelling zijn.
Ik zorg voor krijgsvolk.
MARGAR.:
't Is ook uw belang.
WATERING.:
dat de opstand wordt bedwongen.
Gij vertoornt haar.
WASSEN. (tot Wateringen):
WATERING :
Bij 't vagevtiur, om 't even !
Waarom was ik
MARGAR.:
zoo dwaas hierheen te komen !
Om 't gemeenzaam
WATERING :
gevaar te keeren, dat gij vreest.
Gemeenzaam
MARGAR.:
gevaar, dat ik zou vreezen ? Ha !
Uw zoon
WATERING.:
staat aan het hoofd der keerlen.
MARGAR.:
Moet ik weder
aan hem herinnerd worden ? Als een alf
der tweedracht, waart hij onder ons, verhit
ons de gemoed'ren en verdooft het billijk
erbarmen, dat ik koesterde. Mijn zoon,
waar hij ook is, wat hij ook wil en dreigt,
het deert mij niet ; zijn misstap zal mij nooit
de macht ontrooven, nooit zal ik haar u
lafhartig off'ren en gij zult gevoelen,
hoe zij, al is 't in vrouwenhand, dan toch
in ijz'ren hand berust !
DUIVEND. (zacht) :
Wij moeten hand'len.
WASSEN.:
Om Gods wil......
STEINV.:
Ik roep Asperen en Santhorst.
POLANEN :
Zij daagt ons uit.
WASSEN. :
0, luistert ......
VELZEN

MARGAR.:
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't Is te laat !
Wat fluistert gij ? Wat steekt gij daar de hoofden
bijeen ?
WASSEN. :
0, vrouwe, dreig hen, tart hen niet ;
geef toe, ik smeek het U.
MARGAR.:
Gij doet mij schrikken.
Wat zijt gij dan van zins ?
WASSEN. :
Ik, vrouwe, niets ;
ik zweer het u, mij hebt gij niet te vreesen.
MARGAR.:
Dan hen soms ?
WASSEN.:
Neen, neen, vrouwe, niemand, neen
want gij zult mild en edelmoedig zijn
en afzien van de boeten ; door den krijg
zijn zij zoo zeer verarmd.
MARGAR.:
Beveelt gij mij
of smeekt gij ?
DUIVEND.:
Tevergeefs !
STEINV. :
Het is te laat !
MARGAR. (plotseling begrijpend) :
Wapen, ik ben hier in een val geloopen !
WATERING. (tot de ridders op den achtergrond) :
Komt, heeren, aan het werk !
WASSEN. (trekt zijn zwaard) :
Neen, niemand zal haar
genaken !
WATERING. (met de anderen hem terugdringend) :
Weg dat zwaard ! Terug !
WASSEN. :
Eerloozen,
ik spuw op u, ba !
MARGAR.:
Opgesloten in
een kooi van laffe zwaarden !
(Willem en Egmont naderen haar).
WATERING.:

MARGAR.:

WILLEM :

Vrees niets, moeder ;
ik ben 't.
(Zij slaan het vizier op en roepen :)
Voor Beieren en Holland ! !
(Egmont hangt Willem de sjerp der kabeljauwen om).
Wigbolt, Zweder, Allaart en andere keerlen met pieken
knodsen en morgensterren komen van alle zijden.
De poort wordt gesloten).

EDELEN (verschrikt door elkaar) :

De keerlen ! — Ha !

Mirakel ! — Vloek ! — De
hertog !
(Zij trekken de zwaarden).
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Jawel, ik ben 't, de hertog, Hollands graaf ;
te rechter tijd juist, schurken, om den losprijs
u te betalen ! Steekt uw zwaarden op ;
tot openlijk verzet zou toch uw moed
niet reiken. Ja, slaat het vizier maar neder,
bergt het gelaat van woede en angst verwrongen
maar in uw helmen, kruipt als laffe honden
bijeen maar in een hoek. — Van Wassenaar,
kom naderbij, sir ; gij zijt geen verrader
als die schavuiten daar , haha, die meenden,
niet waar, dat zij zoo sluw hun lagen legden,
terwijI zij zelven zich in 't grofste net
verstrikten. Zeide u 't hart dan niet, verblinden,
dat dit slechts een beproeving was, dat wij
uw waren aard slechts kennen wilden, dat
de keizerlijke weduw Margaretha
zich niet vernedert door verdragen met
hebzucht'ge dwazen, dat zij rechteloos
geen aanspraak maakt op 't hoogst gezag, dat zij
haar zoon, den graaf, niet dreigt en niet beleedigt.
— 0, moeder, moeder, zoo diep konden zij
u krenken, te gelooven, dat gij 't bloed in
uw aderen, uw rang, uw naam, uw trots,
moeder te zijn, verlooch'nen zoudt ; zij konden
't gelooven, zij gevoelden niet, dat men
den band des bloeds niet zoo verbreken kan,
dat zooveel schuld geen menschelijke ziel
bezoed'len kan.
0, dankt den hemel, dat
zij veinsde slechts, want, had zij waar gesproken,
bij 't kruis, gij alien hadt den hals gelaten,
daar ik nimmer geduld had, dat slechts een
getuige harer schuld op aarde leefde.
— AI spreekt de zoon u echter van den dood
ook vrij, de graaf beschikt naar recht en wet
over uw leen en have. Roovers, beulen,
waart gij in plaats van meesters ; ik verklaar
krachtens mijn volmacht als een graaf des rijks
voor eeuwig u en uw geslacht van leen
en heerschappij vervallen, lijf de landen
van Wateringen, Steinvoorde, Polanen,
Velzen en Duivenvoorde onmiddelbaar
bij 't graafschap in en ban u uit de palen
van Holland. Uaat, de weg is vrij, tenzij
't u lust te kampen met mijn mannen. — Niemand ?
(tot de Kabeljauwen :)
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Mannen, gij neemt hen veilig in uw midden
en leidt hen buiten ons gebied dan !
(De Kabeljauwen omringen de edelen en trekken
met hen door de poort af.)

Margar.) :

Moeder,
het schemert reeds ; vergun mij u den beugel
te houden. In een uur bereiken wij
het huis van Swieten ; onze trouwe vriend
verheugt zich zeker, als hij dezen nacht
ons gastvrijheid betoonen kan.
Ik zal
MARGAR. (bits) :
dien heer geen last bezorgen ; al moest ik
den ganschen nacht ook rijden, naar den hofburcht
wensch ik onmidd'lijk weer te keeren en
van daar, hoort gij, ten spoedigste naar mijn
kasteel te Quesnoi, om nimmer dit
vervloekte land hier weder te betreden.
WILLEM :
Moeder......
MARGAR.:
Ik ga.
WILLEM :
Ik redde u uit hun handen !
MARGAR.:
In ketenen nog never in hun handen
dan vrij te midden van 't gespuis ! Noblesse
oblige !
Ach, hoor mij......
WILLEM :
Spaar uw woorden verder
MARGAR.:
en volg mij niet. Dat God eenmaal uw dorpsch

WILLEM (tot

verdorven hart verkeeren moge !
Moeder ! —
(Zij gaat af met trotsche houding zonder Willem of Egmont
nog een blik toe te werpen. Willem volgt haar eenige schreden
en blijft dan met een wanhopig gebaar staan).

WILLEM :

EGMONT :

Verheug u, heer, want alles is gewonnen.

WILLEM (bitter) :

Alles gewonnen, maar ach de eer verloren !

(Slot volgt.)

VERGETEN NASSAUS
DOOR

Prof. F. J. L. KRAMER.

II (Slot).
De mare van de overwinning bij Nieuwpoort verspreidde zich wijd en zij d, en de namen van de talrijke
aanzienlijke aanvoerders en van de edellieden uit Albertus'
gevolg, die in de handers der overwinnaars waren gevallen,
stonden vermeld in alle berichten. Het kon niet uitblijven
of die berichten bereikten ook gravin Anna van Manderscheid te Essen, en aanstonds wekten deze bij de jonge
vrouw de gedachte, dat de tijd gekomen was om recht
en vergelding te verkrijgen voor den moord op haar
man en wellicht ook teruggave van of schadeloosstelling
voor diens geroofde bezittingen. Maar tot wien zou zij
zich wenden, wie onder de machthebbenden in de Nederlanden zou zich hare klachten en aanspraken aantrekken ?
De overweging van die vraag bracht haar op het denkbeeld
de tusschenkomst in te roepen van graaf Jan van Nassau
te Dillenburg, dien zij weliswaar volstrekt niet kende,
maar van wien zij wist dat hij in vriendschappelijke
betrekking gestaan had tot haar echtgenoot, en onverwijld gaf zij aan die ingeving gehoor. Den 20sten Juli,
slechts achttien dagen dus na den slag, schreef zij graaf
Jan een brief. Zich verontschuldigende wegens de vrijheid, die zij zich veroorloofde, onbekend als zij was, een
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beroep op zijne hulp te doen, vroeg zij zijn raad : kon zij
zich wenden tot de Staten-generaal ? Of tot Z. E. den
prins ? Zou zij het schriftelijk kunnen doen ? Of was
het beter persoonlijk te handelen ? En dan, graaf Jan
had altijd haar man zoo vaderlijk behandeld en beschermd : zou hij niet haar voorspraak willen zijn bij
Z. E. voor diens tusschenkomst bij de Staten-generaal om
recht te verkrijgen : bestraffing van de schuldigen en
teruggave van het geroofde ? Alle „Zeitungen" (tijdingen)
vermeldden dat Mendoza, en vele andere „colonellen"
gevangen genomen waren, en ook „Don Louis de Velasco",
die „zoo vele goederen, paarden en zilverwerk had weggesleept." Zou graaf Jan haar willen helpen in haar
smart en ellende ? De brief was door gravin Anna onderteekend, maar niet door haar geschreven : vandaar de
niet zeer juiste schrijfwijze en waarschijnlijk ook de verwarring van Don Luiz de Velasco met Don Luiz de Villar,
die de belegering van Broich had geleid en bij Nieuwpoort
in gevangenschap geraakt was.
Het antwoord ligt niet in minuut onder 's graven
papieren, zooals de brief zelf, maar het is zeer waarschijnlijk dat de begeerde raad gegeven en de gevraagde hulp
verleend werd. Den 2den October immers vindt men haar
— het is Anthoni Duyck die het in zijn dagboek aanteekent — op het slot te Buren bij Philips van Hohenlohe,
den echtgenoot van prins Maurits' halfzuster Maria van
Oranje, zij vertoeft daar een geruimen tijd en gaat vandaar
naar Den Haag ; in het begin van November komt zij
weder in 's-Gravenhage, wacht daar de komst van
Hohenlohe of „om zijne intercessie", en dient dan, den
14den van die maand, een klaagschrift in bij de Statengeneraal, recht vragende tegen Mendoza en Don Luiz de
Villar voor den moord op haar gemaal, die den lande
zoovele diensten bewezen had, en teruggave of vergoeding
van het geroofde goed. Het stuk werd den admirant
ter verantwoording voorgelegd, maar deze antwoordde
alleen hoe het bewees dat de gedoode graaf door schending zijner onzijdigheid zelf zijn lot had veroorzaakt

156

VERGETEN NASSAUS.

en het had verdiend. En wat de geroofde goederen betrof,
men was van oordeel, dat het niet aanging van den te
eischen losprijs der gevangenen gelden of te nemen om
die voor schadeloosstelling van de verwanten van den
Cleefschen graaf te bestemmen.
Maar het duurde langen tijd eer ten opzichte van de
ingebrachte klacht eene beslissing genomen was : in
Februari 1601 was de zaak nog altijd hangende, en in
verband daarmede bleef de jonge weduwe in de Nederlanden, hetzij dan in Den Haag of te Buren, wat niet
nader uit de gedrukte of geschreven bescheiden blijkt.
In dezelfde maand November van het jaar 1600, waarin
gravin Anna haar klaagschrift indiende, keerde graaf
Ludwig Gunther van Nassau in Den Haag terug van een
tocht naar Weert en het Maasdal, dien hij in den loop van
October had aangevangen, maar spoediger dan verwacht
was had moeten opgeven, omdat de onderneming,
waaraan hij moest deelnemen, niet tot het beoogde doel
leidde. Bij zijne terugkomst moest hij dus onvermijdelijk
in aanraking komen met Anna van Manderscheid, en
het is niet gewaagd te veronderstellen, dat de zaak van
den admirant Mendoza, waarbij beider belangen zoozeer
betrokken waren, hen nader tot elkander bracht ; metterdaad besliste hunne ontmoeting over hun lot.
Den 12den Januari 1601 schreef de jonge graaf nog
aan zijn vader, dat de heer Van Oldenbarnevelt hem
gezegd had dat hij zich tevreden zou moeten stellen met
een losprijs van 100duizend gulden voor zijn gevangene,
den admirant Mendoza, en verklaarde hij dat hij gaarne
die som, zoodra hij ze ontvangen zou hebben, in haar
geheel zijn vader zou overzenden, maar ernstig vreesde
dat hij, bij het heerschende geldgebrek der Staten, zich
wel zou moeten vergenoegen met eene jaarrente. Het is
mogelijk, dat de bedoeling van die zending de „vrijmaking
van zijn patrimonium" zou hebben moeten wezen,
waartoe zijn broeder Willem Lodewijk hem geraden
had, maar het is meer waarschijnlijk dat het bedrag be_
stemd zou zijn geworden om den ouden graaf Jan tegemoet
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te komen in zijne dringende behoefte aan baar geld,
voortkomende nit zijne overtuiging dat hij zich floodzakelijk wapenen en versterken moest tegen een dreigenden inval in zijn land : over die nijpende behoefte aan
geld werd juist in die dagen in cijferschrift eene ernstige
briefwisseling gevoerd tusschen graaf Jans zonen Johan
den jongeren en Willem Lodewijk. Maar hoe dit zij, een
korten tijd daarna werd eerst Willem Lodewijk, daarna
ook Graaf Jan de oude verrast door eene mededeeling van
geheel anderen aard : graaf Louis liet zijn broeder en
zijn vader kennis geven van zijn voornemen om de hand.
te vragen van gravin Anna van Manderscheid, laatstgenoemde verzoekende zijne toestemming tot het huwelijk
te geven. Willem Lodewijk was klaarblijkelijk over het
bericht, dat hij door tusschenkomst van zijn rentmeester
Groterhuis ontving, zeer ontsticht, te meer omdat er
bijgevoegd werd, dat de jonge graaf reeds te ver gegaan
was om zich nog terug te trekken. In zijn antwoord, gedagteekend van den 25sten Februari, uitte hij zijne verhazing over hetgeen hem medegedeeld was 1). Wel verheugde het hem te hooren dat zijn broeder ernstig berouw
had over zijne „jeunesses et impietes" en vast voornemens
was zijn leven te beteren, maar hij vreesde, dat zulks
maar een „ruse" was om zijn doel te bereiken, en dat,
wanneer de „passions et grande affection" voorbij waren,
de „debauches" weer zouden beginnen. Wilde hij echter
inderdaad door een christelijk huwelijk zich tot een ordelijk leven schikken, het zou niet anders dan tot zijn geluk
kunnen strekken, maar ...... hoe zou hij daartoe in staat
zijn, hoe zou hij, die niet eens alleen van zijn jaargeld
leven kon, eene huishouding kunnen bekostigen en zijn
staat ophouden ? Ernstig moest hij hem vermanen den
raad te vragen van zijn vader en, zoo de vervulling van
zijn wensch vooreerst niet mogelijk mocht blijken, gedach1) De brief is door Mr. Groen van Prinsterer slechts ten deele
-uitgegeven : het begin is geheel weggelaten. Het schrijven van graaf
Jan daarentegen, schoon in den aanvang niet minder streng van
toon, is volledig afgedrukt.
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tig te zijn aan het voorbeeld van hem, Willem Lodewijk
zelf, die zeven jaar gewacht had vOOr hij de toestemming
en de middelen om een huwelijk te sluiten had kunnen
verwerven, en in al die jaren zich verre gehouden had
van alle „ordures et paillardises." Zacht was die brief,
hoe broederlijk en goed ook bedoeld, zeker niet. Of de
jonge man werkelijk zoo lichtzinnig geleefd had als uit
de gebezigde uitdrukkingen valt of te leiden, is niet uit
te maken. Zoowel graaf Willem Lodewijk als zijn vader
hadden zeer strenge beginselen en eene daaruit voortvloeiende zeer nauwgezette levensopvatting. Hoogelijk
zullen zij daarom een misstap van Ludwig Gunther
hebben afgekeurd, dien zij als zedeloos en daarom goddeloos moesten beschouwen : hij was, blijkbaar nog kort
geleden, vader geworden van een zoontje : de „kleine
Philips" wordt hij drie jaren later nog genoemd ; de
naam van de moeder wordt nergens vermeld. Het is
verre van onwaarschijnlijk, dat de onzachte bewoordingen van den ouderen broeder alleen clAdrop betrekking
hebben.
Ook de vader bediende zich van soortgelijke uitdrukkingen. Gunther — zooals zijne bloedverwanten hem
noemden, terwijl hijzelf steeds zijne brieven teekende
met den naam Louis, in een gemeenzamen brief zelfs
met Lux—Gunther had, waarschijnlijk wel bezwaren
voorziende, een zijner ritmeesters, Nicolaas Schmelzing,
dien hij blijkens zijne brieven als een vriend en vertrouweling behandelde, met de behartiging van zijne belangen
in de zoo kiesche zaak van zijn huwelijksaanzoek belast.
Hij droeg hem op naar Dillenburg te reizen en daar zijne
wenschen te kennen te geven aan de gravin, zijne stiefmoeder, en deze te verzoeken er zijn vader mede in kennis
te stellen en diens toestemming te vragen. Hij, Schmelzing, moest zijne zaak „rhetorigerweise" voordragen.
Mocht zijn vader bedenkingen maken, dan Wilde hij wel.
wachten tot de graaf zijne uitverkorene zelf gezien zou
hebben, „maar slechts een korten tijd," en in elk geval
wenschte hij zijn woord te mogen geven, opdat hij mis-
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schien niet achter het net zou visschen. Ook moest
Schmelzing vooral nauwkeurig uitvorschen hoe het met
de actie van zijne „allerliefste" tegen den admirant stond,
en dat mededeelen aan zijne moeder en daarna ook aan
zijn vader. Werd de toestemming verkregen, dan moest
Schmelzing aanstonds naar Essen reizen, daar den brief
door de „allerliebste" laten „openbreken" (natuurlijk
het aanzoek om haar hand), en hem het antwoord onmiddellijk opzenden door een bijzonderen bode, die het
hem persoonlijk ter hand moest stellen.
Deze „instruction" — waarin van de zaak op diplomatieke manier geheimzinnig als van een koop en van,
koopwaar gesproken wordt, tevens echter van de „allerliebste" en van „mevrouw von Brug," wie Schmelzing in
zijn naam „ihre schOne Hand" moet kussen — zijn waarlijk vermakelijk, zoo van inhoud als van vorm. Gemakkelijk was de uitvoering van de opdracht zeker niet, maar
het bleek dat zij in vertrouwde hand gegeven was : met
groote warmte, schreef graaf Jan aan zijn zoon te Leeuwarden, had Schmelzing de zaak voorgedragen. Daarmede evenwel had hij de ernstige bezwaren, die bij den
ouden man rezen, niet overwonnen. Onverwijld wendde
deze zich, als naar gewoonte, tot Willem Lodewijk, om dien
te vragen wat hij van de zaak dacht, ten einde met diens
meening bij zijn besluit rekening te houden, en liet tegelijkertijd inlichtingen inwinnen omtrent de dame, die
zijn zoon tot vrouw begeerde. Tot antwoord zond Willem
Lodewijk hem een afschrift van zijn brief aan Gunther,
met de bijvoeging dat het voor raadgeving wel te laat
zou zijn, omdat de zaak al te ver gevorderd was : het was
geen „res Integra" meer ; men moest nu van twee kwaden
wel het beste kiezen. Maar in geen geval moest het huwelijk in Den Haag plaats hebben : dat zou ongehoorde
sommen kosten. Het best was wanneer het bij een van de
verwanten der bruid kon gesloten worden, of anders te
Arnhem.
De uitkomst zijner overdenkingen schreef. graaf Jan
aan zijn zoon Gunther zelf den 10den Maart. Hij herin-
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nerde hem aan de vermaningen, die hij hem bij zijn laatste
bezoek te Dillenburg gegeven had tegen losbandigheid en
zedeloosheid, en prees het als een geluk, dat hij aan een
christelijk huwelijk dacht, vooral met eene vrouw, die,
naar hij vernomen had, „ohne Fehl" was en uitblonk
door deugd, verstand en vroomheid, daarenboven zijn
gelijke en bekend met de Nederlandsche taal en zeden,
en, naar hij hoorde, hem, Gunther, zeer genegen. In een
tijd van zoo voortdurend gevaar was het een buitengewoon geluk, zoo hij eene vrouw kon krijgen, die zijn
lot wilde deelen. Maar „van de liefde kan men nu eenmaal
niet leven, na de kusweken geldt geen rouwkoop", en
„voorraad is beter dan achterraad." Daarop volgde dan
eene uitvoerige uiteenzetting van de geldelijke bezwaren.
Het slot was : „ik overleg en overweeg het pro en het
contra, en blijf de zaak bedenkelijk vinden."
Maar zoo werd de brief niet verzonden ; een tweede
werd opgesteld.
De uiteenzetting van de geldelijke moeilijkheden,
waarin het grafelijke huis verkeerde, werd geschrapt, de
bedenkingen werden verzacht, en het slot bevatte de
gewenschte toestemming tot het voorgenomen huwelijk,
mits dit in stilte en met zoo weinig mogelijk kosten gesloten werd, bovendien niet te Dillenburg, maar te Arnhem of elders 1). Een recht vaderlijk schrijven, dat den
braven ouden graaf in al zijne zorgzaamheid en liefde
teekent.
Of Schmelzing daarop naar Essen gereisd is en „de
allerliefste" met een handkus Gunthers brief heeft overhandigd ? Het staat niet meer vermeld, maar is ook van
geen belang : zeker is dat graaf Gunther hem een zware
gouden keten ten geschenke gaf, dat het aanzoek door
de verloving werd gevolgd, en weldra door graaf Georg
Eberhard van Solms namens den vader der bruid, Hans
Gerhard van Manderscheid, en door Johan van Nassau
1) De brief, met het opschrift ,,Also abgegangen", staat afgedrukt
in Groens Archives.
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den jongeren namens zijn vader, de huwelijksvoorwaarden
opgemaakt werden en graaf Jan aan prins Maurits,
Hohenlohe, de abdis van het stift te Essen en andere
verwanten of belanghebbende bekenden eene kennisgeving zond, dat het huwelijk zou worden voltrokken, en
zulks met zijne voile instemming.
Het was waarlijk niet zonder reden dat Ludwig Gunther
den 16den April zijn vader eene dankbetuiging zond
voor zijne toestemming, voor zijne raadgevingen, die
hij ernstig beloofde ter harte te zullen nemen, en voor
zijne „liloêralites." Ondanks zijne geldzorgen immers
schonk die vader, bij den bruidschat van 3000 rijksdaalders, die de graaf van Manderscheid zijne dochter
bij haar eerste huwelijk had toegekend en haar thans,
bij het tweede, ter beschikking liet, zijnerzijds dezelfde
som, en bovendien, als „morgengabe" voor de bruid,
nog 1000 gulden, benevens eene tweede som van 1000
gulden „in plaats van een gouden keten."
Tot uitstel van de huwelijksvoltrekking bestond nu
geen enkele reden meer, en den 7den Mei trok de jonge
bruidegom naar Essen om zijne bruid af te halen. Hij
deed dit, vergezeld van „een zeer sterk vrijgeleide",
zoo sterk, dat het zijn vader aanleiding gal tot eene ernstige waarschuwing zijn krijgsvolk toch te beletten in
de streken van het Duitsche rijk baldadigheden te plegen,
zooals zoo dikwijls voorkwam. Maar het was geen vrijgeleide : de Staten hadden den tocht naar Essen als eene
welkome gelegenheid aangegrepen om den bevelhebber
hunner ruiterij drie vendels met den noodigen mondvoorraad en ook munitie mede te geven, die hij op zijn
terugweg onverhoeds naar Wachtendonk moest voeren,
om die stad voor mogelijke aanvallen te beveiligen. Zoo
toog hij inderdaad met deze sterke bende als geleide naar
Essen, keerde den laatsten Mei met zijne bruid over
Nijmegen, waar hij de wagens had achtergelaten, terug,
en bracht vandaar zijne vendels met zulk eene snelheid
binnen de stad, dat hij reeds den 2den Juni weder te
Nijmegen was, tijdig genoeg voor feestelijkheden bij het
0. E. XXI 8
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huwelijk, dat op den 7den Juni gesloten werd. „In stilte"
had dit waarlijk niet plaats : bij Duyck niet alleen, maar
ook bij Van Meteren wordt melding gemaakt van de
vier prachtige feestmaaltijden, door den graaf van Solms
van wege de bruid, prins Maurits van wege den bruidegom
en daarna nog door Philips van Hohenlohe en den bruidegom zelf aangericht, alsook van het schitterende gezelschap vorstelijke en hoogadellijke personen, leden der
Staten en stedelijke overheidspersonen, opperofficieren
en andere hooggeplaatsten, die daarbij aanzaten. Moest
men prins Maurits, en graaf Willem Lodewijk al missen,
den eersten van den tweeden feestdag af, dan tweeden
geheel, omdat hunne tegenwoordigheid in het leger gevorderd werd, de jonge Frederik Hendrik — toen nog
graaf Hendrik genoemd — Ernst Casimir, de graaf en
gravin van Cuylemburg — laatstgenoemde de eigen
zuster der bruid, — de heer van Brederode, behoorden
onder de talrijke gasten.
Het waren verrukkelijke, zonnige zomerdagen, niet.
het minst de 7e, toen in de Groote Kerk het jonge paar
in den echt verbonden werd, en misschien heeft de veel
beproefde bruid dien zonnigen dag wel beschouwd als
den eersten van een nieuw levenstijdperk, dat Naar
na bijna drie jaren het verloren geluk zou terugbrengen.
Van de innige wederzijdsche genegenheid der jonggehuwden getuigen de schrifturen van hunne hand, hoe gering
ook in aantal, duidelijk genoeg om elken twijfel uit te
sluiten, en voor verstoring van het huiselijk geluk door
geldelijke zorgen behoefde geen vrees meer te bestaan.
De jaarwedde van 7200 gulden als luitenant-generaal,
vermeerderd met 300 voor elke maand te velde, de rente
van den dubbelen bruidschat, die in dien tijd 6 % en dus
meer dan 1000 gulden bedroeg, vormden reeds een vrij
belangrijk inkomen, maar dit werd nog aanmerkelijk
verhoogd door een huwelijksgeschenk van de Staten van
Gelderland ten bedrage van 6000 gulden. Niet lang daarna
rees ook het vooruitzicht op de eindbeslissing over den
losprijs van den admirant van Arragon. De onderhande-
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lingen toch over de voorwaarden van diens invrijheidstelling spoedden ten einde, don Luiz de Villar was reeds
uit zijne gevangenschap ontslagen. Inderdaad kwam het
in den v6Orzomer van 1602 tusschen de Staten-generaal
en den admirant tot een vergelijk en werd deze, na aanneming van de vrij bezwarende voorwaarden, op vrije
voeten gesteld. Zooals te verwachten was lieten de Staten
de zaak van den moord te Broich en den roof der Falkensteinsche eigendommen rusten : de vordering der gravin
van Manderscheid leidde dus evenmin tot de gewenschte
uitkomst als haar klacht over den moord en het verzoek
om berechting der schuldigen eenige genoegdoening gaf.
Maar ten aanzien van den losprijs deden de Staten hunne
toezegging aan graaf Ludwig Gunther gestand : den
16den Juni werd het besluit geteekend, waarbij hem
„wegens zijne dapperheid en de groote diensten aan den
Staat bewezen," het rantsoen voor den admirant, hem
door Z. E. den opperbevelhebber als gevangene toegewezen, werd toegekend en daartoe „voor hemzelf en
zijne nakomelingen of erfgenamen" eene jaarrente werd
vastgesteld van 6000 gulden, in te gaan „den 18den
Januari 1601," zijnde de interest van een kapitaal van
100 duizend gulden. De jonge man vertoefde juist in
Den Haag, toen het besluit gevallen was, op het punt
met het leger van prins Maurits te velde te trekken :
den 19den zou van Nijmegen uit de veldtocht ondernomen worden. In voile vreugde zond hij den 18den,
ofschoon hij den dag tevoren geschreven had, een brief
aan zijne vrouw — „Herteken", zooals hij haar noemde,
of ook „Mon Coeur" om haar te troosten met zijne
afwezigheid, die wel niet langer dan eenige weken zou
duren, zijn eigen leed te betuigen over de scheiding van.
zijn „leivguen" (liefje), maar eigenlijk om haar de verblijdende tijding te brengen van het gewichtige Statenbesluit betreffende de jaarrente. „Je le t'ai donne,"
schreef hij in zijn weinig nauwkeurig Fransch, „absolument et le te donne encore absolument par ceste, d'aussy
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bon coeur a toy et aux tiens que je desire estre tousiours en
tes bonnes grases ...... "
Een verzoek om hem nog een bericht te Nijmegen te
zenden, waar hij den volgenden dag zou doorreizen,
sloot den brief, waaruit zoo duidelijk de voldoening
spreekt over de beslissing, die hem in staat stelde zijne
jonge vrouw als geschenk, maar ook als vergoeding voor
den roof op het slot Broich, den losprijs aan te bieden,
waartoe de man zich gedwongen zag, dien zij beschouwde
als den bewerker van het ongeluk, dat over haar huis
gekomen was.
Nog in hetzelfde jaar was er opnieuw aanleiding tot
vreugde. Graaf Gunther wenschte in Arnhem een huis
te koopen, dat door ligging en ruimte voldeed aan de
behoeften van zijn stand en maatschappelijke positie.
Hij had daartoe het oog geslagen op het Gramaye huis,
aldus nog altijd genoemd naar een vroegeren eigenaar,
den raad en rekenmeester Thomas Gramaye, na diens
dood herhaaldelijk in andere handen gekomen en eindelijk
aangekocht door de gewestelijke Staten ; het stond aan
de groote markt, achter het stadhuis. Dus liet hij door
zijn vertrouwden raadsman, den rentmeester van de
Veluwe Johan van Goltstein, uit zijn naam tot de Staten
het verzoek richten het hem in koop of te staan. Dat verzoek werd in de drie kwartieren besproken en daarop
in den landdag gebracht. Daar nu werd den 2lsten October
het besluit genomen graaf Ludwig Gunther het huis
met al zijn toebehooren ten geschenke aan te bieden.
Sindsdien heette het „het Hof van Nassau".
Drukkende zorgen van stoffelijken aard waren dus
niet te vreezen : ook bij het voeren van een zekeren staat
behoefde, bij genoegzaam overleg, de toekomst geen
reden tot ongerustheid te geven.
Het scheen werkelijk, dat de gelukszon het jonge gezin
ging beschijnen, en in hetzelfde najaar van het jaar
1602 werd het huiselijk geluk nog vergroot door het
vooruitzicht op de aanstaande geboorte van een zoon of
dochter, die in de lente van 1603 verwacht werd. In het
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begin toch van dat jaar teruggekeerd van een bezoek
te Essen vond gravin Anna eene uitnoodiging van hare
schoonouders — naar het schijnt niet de eerste — om
hen te komen bezoeken te Dillenburg, maar moest die
beantwoorden met eene betuiging van grooten spijt dat
zij daaraan geen gevolg kon geven, omdat zij „nog
slechts zes weken te gaan had en hoopte dan eene gelukkige verlossing te zullen hebben." Inderdaad bewijst
een post op een staat van ontvangen gelden, dat de
landdag van Gelderland haar een geschenk bij haren
„Kindtauf" aanbood van 220 rozenobels (f 2460), maar
verder blijkt uit het geringe aantal der bewaard gebleven
brieven en stukken niets van de geboorte ; toevallig
echter heeft Von Erath, de directeur van het Nassausche
archief in het laatst der achttiende eeuw, in zijn Conspec,
tus van de geschiedenis der verschillende takken, waarin
het huis Nassau gesplitst was, eene aanteekening ingelascht, vermeldende dat in Mei 1603 graaf Ludwig Gunther
in Den Haag een dochtertje geboren werd, dat echter
eenigen tijd daarna overieed.
Die teleurstelling was het begin van den ommekeer
in het geluk van het echtpaar.
Behoefden de stoffelijke omstandigheden geen reden
tot bezorgdheid te geven, een andere grond daartoe was
niet als denkbeeldig te achten. Het voortdurende gevaar,
waaraan een krijgsman, niet het minst een ruiterbevelhebber, onvermijdelijk blootgesteld was — een gevaar,
waarop bij de overweging van het huwelijksplan in Maart
1601 graaf Jan van Nassau zijn zoon gewezen had —
viel niet gering te schatten en moest eene jonge vrouw
noodwendig onrust baren. Wel waren de jaren na den
slag van Nieuwpoort niet rijk aan zulke gewichtige krijgsverrichtingen als tevoren, wel was het middelpunt van
den oorlog drie jaren lang het belegerde Ostende, maar
ook elders rustten de wapenen geenszins, en reeds aanstonds na graaf Ludwig Gunthers huwelijk was de strijd
in de streken van Maas en Rijn, in het Brabantsche en
het Luxemburgsche, in vollen gang. In de maand Juli

166

VERGETEN NASSAUS.

1601 trok het leger naar de veel betwiste Rijnlanden,
het tooneel van Mendoza's krijgstocht in 1598 en 99,
waar de Spanjaarden zich nog staande hielden in het
heroverde Rijnberk en een punt van aanval hadden op de
weder onbeschermde grenslanden. Die stad nu in handers
te krijgen was prins Maurits' doel : den 30sten van de
zelfde maand Juli moest zij zich overgeven en rinds dat
tijdstip namen de strooperijen en brandschattingen
der Spaanschen in die streken een einde. Was daar waarschijnlijk Ludwig Gunther niet tegenwoordig, in October
was hij weder bij prins Maurits' leger in Brabant, in
November nam hij deel aan het beleg van 's -Hertogenbosch, eene moeilijke onderneming, die, tot Maurits'
groote teleurstelling, niet slaagde : den 27sten November
moest het beleg worden opgebroken.
Maar vroeg in het voorjaar van 1602 was de tijd voor
nieuwe tochten alweder aangebroken, en moest Anna
van Manderscheid opnieuw in eene scheiding van haar
man berusten.
In de laatste dagen van Februari kwam de tijding, dat
de jonge graaf Georg Eberhard van Solms, die in commissie van de Staten-generaal in Duitschland nieuwe
vendels zou werven, den 22sten op reis plotseling overleden was. Zijne weduwe Sabine van Egmond, de dochter
van Alva's slachtoffer, den vermaarden Lamoraal, was
ontroostbaar en zoo diep ternedergeslagen, dat prins
Maurits tot Anna van Manderscheid het verzoek richtte
een tijdlang bij haar te komen vertoeven om haar eenzaamheid te verzachten. Zoo reisde zij dan den 2den
Maart naar Delft, waar de gravin van Solms woonde,
terwij1 vermoedelijk graaf Gunther voor zijne commissie
naar Duitschland vertrok. Heeft daarop de zomer man
en vrouw weder voor korten tijd vereenigd, in het najaar
stond Ludwig Gunther weder te velde te trekkers : den
3den November ondernam hij een langen tocht doorGulik
naar St. Vith in Luxemburg, dat den 1 lden veroverd
werd, en doorkruiste vandaar uit het gansche Luxemburgsche land om, de gewone contribution of te dwingen.
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Eerst laat keerde hij door de Eifel terug, waar hij gelegenheid vond zijn schoonvader op Gerolstein een bezoek te
brengen.
Arm aan ondernemingen was het volgende jaar 1603,
waarin niet veel meer dan mislukte of afgelaste ruitertochten te vermelden waren en alle aandacht op Ostende
gericht bleef, maar grooter planners bracht het jaar 1604,
dat voor den graaf en de gravin van Nassau zoo noodlottig zou worden.
Reeds in April was alles voor een gewichtigen veldtocht gereed : het plan gold eene poging tot ontzet van
Ostende en de verovering van Sluis. Den 20sten April
zouden de troepen te Willemstad bijeenkomen.
Het is alsof Ludwig Gunther een onbestemd voorgevoel heeft gehad, dat hij van dien tocht niet meer terug
zou keeren. Toen hij den 20sten April in Gorcum op het
punt was scheep te gaan om zich bij het leger te Willemstad te voegen, schreef hij een kort Fransch briefje aan
zijne vrouw, waarin hij, na een paar regels over zijn hoop
op een gunstigen wind, haar nogmaals uitdrukkelijk de
jaarrente van 6000 gulden schenkt, met zijn stal, al zijn
geld, zijne roerende goederen en alles wat hij tijdens zijn
huwelijk verworven had. Van dezen brief nu, alsmede
van dien van den 18den Juni 1602, waarvan hij blijkbaar de minuut of een afschrift bewaard had, maakte hij
eigenhandige duplicaten, die hij, met het opschrift „copie"
voorzien, bewaarde of in bewaring gaf en die op die wijze
nog onder de bescheiden berusten, betrekking hebbende
op zijne nalatenschap, ongetwijfeld als schriftelijke bewijsstukken voor zijn uitersten wil in het belang zijner
vrouw. Dien uitersten wil had hij, zooals hij, „in seinem
praesagierten Hertzen", niet lang vOOr zijn vertrek naar
Vlaanderen mededeelde aan Erasmus Stover, den trouwen en beproefden dienaar en raad van zijn vader, die
dikwijls voor diens zaken in het land kwam, in bewaring
gegeven aan de gravin van Egmond, de bovengenoemde
weduwe van den jongen graaf van Solms ; het stuk bleek
later gedagteekend van den 28sten Juli 1603 en hield in,

168

VERGETEN NASSAUS.

dat hij al zijne „acquisita" ad vitam vermaakte aan zijne
vrouw, onder voorwaarde, dat zij op haar beurt dat
alles, met hetgeen er bij mocht komen, ook bij testament
zou vermaken aan een zijner broeders, die haar het aangenaamst zijn zou, tegen schadeloosstelling van haar
dochtertj e.
Weldra zouden deze schriftelijke beschikkingen hun
dienst moeten doen. Het plan van den tocht in April
1604 gold hoofdzakelijk eene poging tot ontzet van
Ostende. Wel gelukte het niet den vijand tot opbreking
van het beleg te noodzaken, maar Kadzand, Aardenburg
en IJzendijke werden veroverd en daarna het beleg geslagen voor Sluis. Tevergeefs beproefden de Spaansche
troepen van Spinola prins Maurits' leger van de stad te
verdrijven : zij werden teruggeworpen, en Sluis zag zich
genoodzaakt den l9den Augustus de poorten voor den
prins te openen. Het kwam er toen op aan de stad zoo te
versterken en met forten te omringen, dat zij als voormuur en tevens als operatie-basis tegen het Zuiden de
plaats van Ostende kon innemen, en daartoe bleef het
leger tot in September in het kamp voor Sluis. Den 12den
van die maand o. s. gaf toen Ostende zich over, en voegde
zich de bezetting bij het leger van prins Maurits, die de
troepen in zijn kamp ontving en uit naam van den staat
dankte voor de betoonde dapperheid en trouw. Ludwig
Gunther was nog bij de ontvangst tegenwoordig, maar
het was de laatste inspanning, waartoe zijn wil zijn
lichaam dwingen kon. Reeds onwel toen hij te paard
steeg, hield hij zich nog tot in den namiddag op de been,
maar moest toen besluiten te bed te gaan : hij gevoelde
zich ziek, braakte en klaagde over hevige pijnen in de
maag. Prins Maurits zond hem aanstonds zijn lijfart§,
die de aandoening voor koliêk hield, een verwarmende
pleister op de maag en het gebruik van Spaanschen wijn
voorschreef alsmede, tot lessching van den dorst, Rijnwijn
met muskaatnoot en foelie. Zijne bedienden, die zeer veel
van hem hielden, voegden daarbij nog wat gember en
kaneel, omdat hij dien drank zoo „indifferent" vond.
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Daar bleef het echter niet bij. Ondanks de waarschuwingen van Willem Lodewijk raadpleegde de zieke, terwiji
zijn broeder met prins Maurits voor dienstzaken afwezig
was, een „empiricus", m. a. w. een kwakzalver, die hem
„zijn gewone geneesmiddel" ingaf, namelijk een sterk
purgeermiddel (euphorbium), dat hem „14 sedes" veroorzaakte en hem zoo aangreep, dat Willem Lodewijk,
bij zijn terugkomst, zich gerechtigd achtte hem op eigen
gezag een „theriacum" toe te dienen, d.i. een in de zeventiende eeuw veel gebruikt opium-praeparaat. Maar noch
het een noch het ander baatte : den 2lsten September
was de lijder stervende, en in den namiddag blies hij den
laatsten adem uit. Bij de opening van het lichaam, dat,
als gewoonlijk bij personen van hoogen rang, gebalsemd
moest worden, bleek een deel van de maag geheel zwart
door geronnen bloed, en zoo ook de longstreek, waardoor
Willem Lodewijks vrees, dat de dood het gevolg was
van de „contrarie-geneesmiddelen," niet bewaarheid
werd, maar veeleer de groote waarschijnlijkheid rees,
dat de oorzaak te zoeken was in de ziekte, die in het leger
heerschte en vele slachtoffers maakte. Ook prins Maurits
werd er door aangetast, doch mocht gelukkig herstellen.
Zoo stierf, evenals zijn broeder Philips op negenentwintigjarigen leeftijd, alweder een noon van graaf Jan
van Nassau in en door den dienst der Nederlandsche republiek, die zijn geslacht reeds zoovele offers had gekost,
wel niet door een bloedigen dood, maar niettemin door
eene der verschrikkingen van den oorlog : den dood door
besmetting.
Toen hij zijn einde voelde naderen legde hij eene uitvoerige belijdenis of van zijn christelijk geloof en zijn vertrouwen op Jezus Christus, den heiland en. zaligmaker.
Een korten tijd barstte hij, door hevige pijnen overmand
en daardoor zichzelf niet meester, in „ongeduldige en
bijna wanhopige woorden" uit, maar liet zich door de
toespraak van Willem Lodewijk en den hofprediker
Uyttenbogaert tot bedaren brengen, verzocht dat men
zich aan zulke uitvallen toch niet zou ergeren, omdat hij
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die deed zonder het te willen en te weten, nam toen afscheid van prins Maurits en al de andere omstanders,
en ontsliep daarna in zoo kalme en christelijke gemoedsstemming, dat Uyttenbogaert den wensch uitsprak zelf
zulk een heerlijk en christelijk uiteinde deelachtig te
mogen worden. Prins Maurits en vele anderen, zoo hoog
als laag geplaatsten, betreurden „met weenende oogen"
zijn dood. „Een kloek en dapper jong heer," zegt Van
Meteren, „zeer beklaagd, die zich zeer liet gebruiken in
vele diensten."
Wat zijn oude vader gevoeld heeft bij de tijding van
het nieuwe verlies, dat hem trof, zal hij zeker wel hebben
geuit in een antwoord aan zijn oudsten zoon, die ze hem
gezonden had, maar de brieven van zijne hand zijn niet
alle zoo goed en zorgvuldig bewaard gebleven als die,
welke hij zelf ontving. Met diepe smart, tegelijk echter
met voldoening, zal hij zeker Willem Lodewijks woorden
gelezen hebben : „wat mij betreft, ik heb zulk een broeder
en zoon verloren, dat ik hem wegens zijne uitnemende
eigenschappen en groote deugden niet genoeg roemen
kan" 1). Voor dien broeder was hij inderdaad een vader
geweest.
Twee maanden later, den 20sten November werd het
stoffelijk overschot van Ludwig Gunther, overeenkomstig
zijn wensch op het sterfbed, bijgezet naast dat van zijn
broeder Philips in de Groote Kerk te Arnhem ; het geschiedde met groote staatsie, evenals zulks met dien
broeder gebeurd was, in tegenwoordigheid van eene
breede schaar vorstelijke en aanzienlijke personen uit
den lande.
Weinige kerkgangers, die het voorportaal der Groote
Kerk doorschrijden, zullen achtslaan op de wapens of
namen, die daar gebeiteld staan op de grafzerken, en,
zoo zij er al op letten mochten, die namen en wapens
zouden hun waarschijnlijk weinig zeggen : het zijn die
1) Willem Lodewijks brief aan zijn vader d.d. 28 September 1001
is afgedrukt in Groens Archives, maar met groote uitlatingen.
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van vergeten Nassaus. Welke aanleiding zou er ook zijn
zich hunner te herinneren ? Maar indien men hunne
nagedachtenis wil doen herleven, dan blijve men der
waarheid trouw. Ludwig Gunther en zijne vrome, lieve
gemalin hebben er zich niet toe verlaagd een huwelijk
te sluiten „v6Or nog de asch van den vermoorden graaf
van Falkenstein koud was" en geen reden gegeven tot
den minachtenden toorn van diens boezemvriend. En de
teekening van de arme jonge weduwe, die de geheele
wereld kent uit „De Pleegzoon," is valsch, zij geeft een
onwaardig spotbeeld.
VOOr zijn uiteinde, doch nog bij zijn voile bewustzijn
had Ludwig Gunther zijn broeder Willem Lodewijk, wien
hij altijd „een kinderlijk vertrouwen toegedragen had",
in kennis gesteld met zijne testamentaire beschikkingen
ten bate zijner vrouw, er bijvoegende dat hij die gemaakt
had, „uit overweging van hare godsvrucht, deugd, liefde,
hulp en trouw, hem bewezen, alsook dat hij bespeurd
had dat God hem door haar merkbaar had gezegend."
Op het allerlaatst
schreef Willem Lodewijk — had
hij hem daarom „allerheftigst gesmeekt te beloven, dat
dit alles zou worden nagekomen" ; de goede, liefdevolle
broeder had dat gedaan en den stervende een rustig
uiteinde bereid door er de belofte bij te voegen, dat hij
zijne schoonzuster „nimmer zou verlaten."
Anna van Manderscheid was als verpletterd door den
slag, die haar trof. Aileen met haar zevenjarig dochtertje
Margaretha Maria van Falkenstein, ver van alle verwanten, zoo van haar eigen geslacht als van dat van
haar overleden man, moest zij den zwaren last van haar
leed dragen zonder dat zij het voor iemand kon uitstorten
dan voor den beproefden vriend van haar huis, Johan
van Goltstein, en den voortreffelijken, algemeen geachten
predikant Johannes Fontanus, twee mannen, die haar
met zeldzame toewijding en hulpvaardigheid hebben
bijgestaan in hare smart en ...... hare zorgen. „Wij vinden
haar," schreef Fontanus den 23sten December o.s., dus
den 2den Januari 1605, „zoo perplex, bedroefd en variabel,
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dat wij geen raad met H.G. wisten (nirgends mit I. G.
hinaus gewist)," en een paar maanden later, den 22sten
Februari, meldt Ernst Casimir zijn broeder Willem Lodewijk ; „elle se porte raisonnablement bien, mais aussitot
qu'on faict seulement mention de feu mon Frere pleure
a l'accouturnee. Elle est extremement dèfaicte, maigre
et triste ...... , tout le monde a compassion d'elle ...... "
Zijn deze getuigenissen al sprekend genoeg voor hetgeen in het gemoed dier vrouw omging, geen duidelijker
bewijs van de lief de, die zij haar overleden man had toegedragen, dan haar verlangen diens natuurlijk zoontje,
wiens moeder naar alle waarschijnlijkheid, misschien
reeds bij de geboorte, gestorven was, tot zich te nemen.
„Ik geloof," schreef Fontanus, die ook hierbij de tusschenpersoon was, „dat het H. G. eene heilzame afleiding zal
geven",.en zoo bleek het ook : „aus Worten, Werken und
Geberten", meldde hij in zijn brief van den 23stenDecemher, heb ik niet anders kunnen bemerken dan dat „het
kind zeer welkom en aangenaam is." En zes dagen later
schreef zij zelf aan Willem Lodewijk : „Der kleine Philips
ist auch wohl tiberkommen, ist ein Lieb kind und mir
von hertzen angenehm weil es mein hertzallerliebsten
herren seligers kiend is. Weil er aber noch so gar klein
ist, Wil ich in noch ein Jar bei mir halten ehe ich in zur
schollen schick ...... Ich Koff gott sall in in seinnen gottlichen friichtten (furcht ?) lassen aufwachsen, dan ich
sal gern mein best darbey dhun soviel als mir meuchlich
sal seyn."
Tot rust komen en zich wijden aan de beide kinderen,
voor wie zij voortaan te leven had, kon de arme vrouw
echter niet : zij werd inderdaad overstelpt door zorg en
verdriet. Nauwelijks was haar gemaal naar zijn laatste
rustplaats gebracht, of zij ontving de tijding, dat haar
zuster, de abdis te Essen, zeer ernstig ziek was : „ik kan
u zelf niet antwoorden", schreef zij den 24sten November
aan graaf Jan van Nassau, „omdat mijn smart nog vergroot is door de ziekte mijner zuster, Madame d'Essen,"
en enkele weken later reeds verloor zij die zuster door den
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,dood. Het bleek, dat de abdis, die haar met haar dochtertje gehuisvest had na de ramp van Broich, het kleine
meisje tot erfgename van hare bezittingen benoemd had,
om haar het verlies van haar deel in het vaderlijke goed
eenigszins te vergoeden. Maar tegelijkertijd kwam het
bericht dat de Katholieken in het stift zich tegen die
erflating verzetten, op grond dat de abdis als kettersche
gestorven was en daarom hare bezittingen aan het stift
vervallen waren ; ook de pauselijke legaat „schreef",
zooals Fontanus het uitdrukte, „vuur en vlam er tegen."
Ondanks hare vele beslommeringen aarzelde gravin Anna
geen oogenblik : zij reisde in de droeve dagen zelf naar
Essen om de belangen van haar kind te behartigen, en
schijnt werkelijk geslaagd te zijn in hare pogingen om het
recht van haar dochtertje te verdedigen : bij het begin
Loch van het twaalfjarig bestand zouden de toenmalige
voogden der minderjarige een rechtsgeleerde met uitgebreide volmacht naar Essen, om daar verzet aan te teekenen tegen een beslag, dat, op grond van beweerde schuldvorderingen, op goederen uit de erfenis gelegd was.
Die bezwaren en verdrietelijkheden vergrootten inderdaad de smart, waaronder Anna van Manderscheid
gebukt ging, en niet minder de zorgen, die haar drukten.
Reeds in zijn brief aan zijn vader, den 28sten September uit het leger bij Sluis geschreven, had Willem Lodewijk
hem medegedeeld, dat zijn . overleden broeder schulden
had achtergelaten, die met de kosten der begrafenis wel
het bedrag van 20 duizend gulden zouden overschrij den,
met de opmerking, dat voor de eer van den doode, maar
ook die van het huis Nassau, daarop zoo spoedig mogelijk
orde behoorde gesteld te worden. Werkelijk bleek bij
het opmaken van den stand van zaken in het sterfhuis,
dat het bedrag nog hooger was, en het viel niet te loochenen, dat Ludwig Gunther op grooter voet had geleefd
dan zijne inkomsten veroorloofden : bijna al de schuldposten betroffen zoogenaamde huisschulden. Tenauwernood nu was zijn overlijden bekend geworden, of de schuldeischers kwamen opdagen, en de treurende weduwe werd
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dagelijks lastig gevallen — „angelaufen" zooals zij zich
uitdrukt —, door enkelen zelfs op „onbeschaamde" wijze.
Radeloos wendde zij zich tot Goltstein en Fontanus, en
de brave mannen deden wat zij vermochten, maar voor
het oogenblik vielen geene afdoende maatregelen te
nemen. Op hun raad schreef Anna aan hare bloedverwanten, haar vader en broeder dus, dock dezen antwoordden, dat, aangezien de erfenis van den overledene later
weder tot zijn eigen verwanten moest terugkeeren, dezen
ook verplicht waren de daarop drukkende schulden op
zich te nemen. Aan de andere zijde viel het bezwaarlijk
van graaf Johan van Nassau en zijne zonen te vergen,
dat zij zich daarvoor aansprakelijk zouden stellen, terwijl
de bezittingen en inkomsten uit den boedel van den
overledene door diens testament voor een vermoedelijk
langen tijd in handen der weduwe zouden blijven en
daarna nog alleen tegen eene passende vergoeding teruggevorderd konden worden. Indien ten slotte de weduwe
zelve verantwoordelijk moest gesteld worden voor het
verschuldigde bedrag, dan zou door de afbetaling niet
alleen de inboedel, maar jarenlang ook de geheele jaarrente van de 100 duizend gulden, door de Staten-generaal
vastgesteld, verslonden worden en de erfenis haar in de
grootste moeilijkheden brengen.
Dat alles kwam na afloop van Ludwig Gunthers teraardebestelling ter sprake en bracht gravin Anna in
de grootste onrust, steeds gaande gehouden en verzwaard
door de „crediteurs qui ne cessent journellement de
la molester et importuner," zooals Ernst Casimir den
22sten Februari aan zijn broeder schreef. „Die onderhandelung disses ellendigen fall meines hertzallerliebsten
herren seligers, geschitt zur zeitt seiner L. seliger begraffenisse, in meiner greuster bedreubnisse," zooals
zij in haar verhollandscht Duitsch die bespreking kenschetste, had haar geheel ternedergeslagen. In roerende
bewoordingen deed zij een beroep op de belofte van haar
schoonvader en haar zwager, in het huwelijkscontract en
aan het sterfbed van haar man gedaan, haar altijd te
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zullen bijstaan, en dat beroep was niet vergeefsch : graaf
Jan, die diep getroffen was door haar „grosse affection"
voor zijn overleden zoon en ontsteld over hare bittere
klachten, verklaarde al het mogelijke te zullen doen om
te vermijden wat haar bedroeven kon, „maar", schreef
hij aan zijn zoon, „ik ben 70 jaar, ik heb mijn tijd bereikt,
en ik moet ook naar mijne andere kinderen zien," en
van dezen, dat is van zijne zonen Jan (den jongeren)
en Georg, kwam het verzet tegen de beschikkingen van
hun gestorven broeder, waarschijnlijk te berde gebracht
door Johan Ernst, den zoon van eerstgenoernde, die als
jong officier in het leger der Republiek diende en bij de
begrafenis tegenwoordig geweest was. Doch een even
doortastend als liefdevol beschermer vond de jonge
vrouw in den braven, edelmoedigen Willem Lodewijk,
die haar inderdaad als een vader ter zijde stond, gesteund
door zijn broeder Ernst 'Casimir, die zich eveneens bij
zijn vader voor de belangen zijner schoonzuster in de
bres stelde. Beiden drongen er bij graaf Jan eerbiedig,
maar ernstig op aan zoo spoedig mogelijk gemachtigden
te zenden om de zaken van het sterfhuis te komen bespreken en er genoegen mede te nemen, dat prins Maurits
en de oude heer Walraven van Brederode na het gehouden
overleg de beslissende uitspraak zouden doen. Twee
rechtsgeleerden, Dr. Bernard Voeth en Gerlich van der
Capellen, werd het onderzoek van het huwelijkscontract
en het testament opgedragen, en reeds den 23sten November dienden dezen hun advies in, gevolgd door een rapport, in overleg met Johan van Goltstein en ds. Fontanus
uitgebracht, waarin het testament in zijn geheel als
volkomen rechtmatig en onafhankelijk van het huwelijkscontract verklaard werd ; wilde men echter dat de weduwe
afstand zou doen van hare douairie, dan behoorden de
gezamenlijke natuurlijke erfgenamen, en later degeen,
die in het genot der admiranten-jaarrente zou treden,
zich te belasten met de opvoeding van den kleinen Philips,
die „van een moeder uit eerlijke ouders was." Tegelijkertijd maakte de weduwe, ondanks haar kommer en hare
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vele beslommeringen, voor Willem Lodewijk een eigenhandigen staat op van alle geldelijke verplichtingen en
evenzoo van haar eigen vorderingen op den boedel, beide
tot in de kleinste bijzonderheden.
De bejaarde graaf Jan betoonde zich zoo tegemoetkomend mogelijk. Hij begon met aanstonds zijne schoondochter uit te noodigen zelf naar Dillenburg te komen
,om de zaak te bespreken, maar de brief, reeds den 3den
Januari 1605 verzonden, bereikte haar eerst den 27sten,
na haar terugkeer van den droevigen tocht naar Essen.
Kort daarop vaardigde hij Dr. Johan von Leiningen en
Erasmus Stover, zijne vertrouwde raden, als gemachtigden af, om over een vergelijk te beraadslagen. Gravin
Anna reisde toen zelf naar Den Haag om met hen te overleggen, verblijf houdende bij de gravin van Solms te
Delft, die nu trachten kon haar den troost te bieden,
waaraan zij zelve twee jaren tevoren zooveel behoefte
had gehad, toen haar vriendin naar Delft was gekomen
om hare droefheid en haren rouw te deelen.
Toen de Nassausche gemachtigden de zaak onderzocht
en een voorstel ontworpen hadden, traden Willem Lodewijk en Ernst Casimir op om voor de belangen der weduwe
van hun broeder op te komen : met opzet hadden zij
zich tot het zoo ver was van inmenging onthouden, om
volkomen vrij te staan tegenover hetgeen hun zou worden
voorgeslagen. Den twee en twintigsten April 1605 werd
het vergelijk geteekend en gezegeld door prins Maurits,
Walraven van Brederode, Willem Lodewijk, Ernst Casimir en Anna Margaretha van Nassau, gravin van Manderscheid, maar de laatste deed het niet dan schoorvoetend
en alleen, „om niet opiniater te zijn" en omdat zij een
„anime dispute et grande dissension" wilde vermijden.
Zoozeer trok zij zich den afloop der onderhandeling aan,
dat zij drie weken ziek te bed moest liggen, en ook daarna
was zij hare diepe teleurstelling niet te boven. Zij gevoelde
zich verongelijkt, en anderen hadden dezelfde opvatting :
reeds in Februari schreef Ernst Casimir aan zijn ouderen
broeder : „il y a tels, et gens de qualitê, qui osent bien
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dire que nous luy faisons grand tort..... Elle cependant ast
toute sa fience et espoir en vous et en moy." Dat vertrouwen hadden de gebroeders niet beschaamd. Het
testament van Ludwig Gunther werd in het vergelijk in
alien deele geeerbiedigd, zoodat zijne weduwe den onbetwisten eigendom verwierf van al zijn roerend goed, zijn
gereed geld en de jaarrente van het admiranten-rantsoen.
Maar zij hadden moeten toegeven, dat zij afstand deed
van haren Nassauschen bruidschat en hare douairie,
daarenboven echter de nagelaten schulden voor hare
rekening moest nemen, waartoe men haar in staat zou
stellen door aan de Staten-generaal te verzoeken een zesde
deel der jaarrente van 6000 gulden als kapitaal uit te
keeren, dus omstreeks 17000 gulden. Onbillijk waren de
voorwaarden van het vergelijk niet, maar bezwarend
zeker wel. Eene bepaling echter stuitte de beklagenswaardige vrouw geweldig tegen de borst. Het Nassausche
hof, haar huis, door aankoop van een kleiner en een stuk
grond als hof of tuin vergroot en verbeterd, zou zij levenslang mogen bewonen, en haar dochtertje na haar overlijden nog 3, 2 of 1 jaar, naar gelang zij binnen 5, 10 of
15 jaren kwam te sterven, met dien verstande echter,
dat het te alien tijde voor 4000 gulden, of zooveel het
bij billijke taxatie meer of minder waard zou blijken,
van haar gekocht zou kunnen worden. Aandoenlijk zijn
de brieven, aan graaf Jan te Dillenburg, aan hare beide
.schoonbroeders en zelfs aan hare stiefschoonmoeder,
waarin zij bijna smeekt haar toch de vrije beschikking
over haar huis te laten, of anders het terstond te koopen :
zij kon juist een goed huis krijgen, dat haar paste. Bovendien was zij bevreesd, dat er, indien zij kwam te sterven,
van den koop niet veel komen zou : uit Dillenburg immers
kwam het geld niet dan „difficilement", en „wat zou zij
dan voor „un petit orphelin" kunnen verwachten" ?
Ook Willem Lodewijk en Ernst Casimir bleven er op
aandringen, dat men de verlaten en zieke vrouw in die
zaak „de si peu d'importance" genoegen zou geven, maar
noch het een noch het ander mocht baten : de gebroeders
12
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Johan en Georg waren zelfs gebelgd, en schreven in een
gemeenschappelijken brief, dat zij eene andere behande
ling hadden mogen verwachten, en dat zij en hun huis
„offendirt" waren door het wantrouwen hunner schoonzuster. Zoo verliep de eene maand na de andere, en het
uitstel der beslissing maakte gravin Anna met den dag
zieker. „Je croye fermement," schreef Ernst Casimir,
que cela est a demy l'occasion qu'elle ne peust reprendre
sa sante," en dezelfde meening uitten nog in November
de geneesheeren : „die Medici sagen," schreef Willem
Lodewijk den 16den aan zijn vader, „das durch wegnemung der beschwernusz noch gutte hoffnung zur
bessering sein sollte."
Nochtans was de toestand zeer ernstig. Reeds in Augustus vond Willem Lodewijk de zieke „in betriiblichen
standt und mit der Schwindzugt (Zehrung) und so bOsen
husten behaft," dat het naar ieders meening, ook van
de artsen, „ein kurz end nehmen wird." Zijzelve was zich
haren toestand bewust : „gaarne," schreef zij in October,
„zou zij hare schoonouders komen bezoeken en ook de
zaken bespreken, maar zij zou spoedig voor eene grootere
reis opgeroepen worden, waartoe zij ook volkomen bereid was, en daarom bad zij nog slechts om een christelijk uiteinde." Ook maakte zij haar testament, waarin
zij haar dochtertje Margaretha Maria van Falkenstein
tot universeele erfgename maakte, met uitzondering van
de jaarrente — nu tot 5000 gulden verminderd — die
zij Ernst Casimir vermaakte, wien zij „het meest gelegen
kwam." Subsidiair, bij overlijden van het dochtertje, zou
dan de zoon harer zuster Sabine, hare vriendin Van Solms,
haar stiefzoon Wirich von Bruch en eindelijk Ernst Casimir erven. Executeur zou Johan van Goltstein zijn, terwijl de voogdijraad zou bestaan nit Philips van Hohen
lohe, Walraven van Brederode, Johan van Goltstein, de
advocaat (van Holland) Johan van Oldenbarnevelt,
Ernst Casimir en Dr. Voicht. Philips van Hohenlohe en
zijne gemalin verzocht zij zich to belasten met de zorg
voor de opvoeding van haar dochtertje.
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Zij wenschte begraven te worden naast haar Belief den
man.
Nauwelijks had zij dezen olographischen wil, in alle
vormen notarieel wettelijk gemaakt, den 20sten October
verzegeld, of nieuwe verdrietelijkheden wachtten haar.
Eindelijk kwam uit Dillenburg het antwoord in zake het
huis, en dat antwoord, schoon in zachte bewoordingen
gesteld, behelsde eene weigering. De mogelijkheid dat
in de toekomst het huis noodig zou kunnen zijn voor de
kleinzonen Hans Ernst en Adolf, alsook de bezwaren
van de Staten van Gelderland, die het in het bezit van
een der familieleden wenschten te houden, weerhielden
den ouden graaf Jan van de inwilliging der wenschen
zijner schoondochter, Blijkbaar was dat „refus rigoureux,"
zooals zij het in hare teleurstelling noemde, het uitvloeisel van den aandrang zijner zonen te Dillenburg, althans
van den oudsten, den vader der bovengenoemde jonge
graven, waarschijnlijk „der eine, der meinen hertzallerliebsten herren niemals etwas gegeunt hat and das nun
mit wir contineuiren will" bittere woorden, die zeker
mede de oorzaak waren dat ook graaf Jan, ondanks zijn
medelijden, over hetgeen de zieke naar aanleiding der
beslissing schreef ontstemd was. Trouwens hij was zelf
niet meer in het genot eener goede gezondheid : in dien
winter van 1605 op 1606 lag hij ernstig ziek, herstelde
slechts langzaam en...... alleen tijdelijk : hij overleed in
October van het jaar 1606.
Diep ternedergeslagen door dezen loop van zaken ontving zij een ander bericht, dat haar zeer aangreep. Dat
bericht kwam van haar vader op Gerolstein. Met of
zonder haar medeweten was deze met den inhoud van
haar testament in kennis gesteld door zijn natuurlijken
zoon Frederik — een personaadje, van wien slechts een
paar malen melding gemaakt wordt — en deze Frederik
overhandigde nu zijne halfzuster een brief, waarin haar
vader zich over hare beschikkingen in zulke termen nitliet, dat zij den brief na lezing teruggaf en weigerde aan
te nemen. Niet lang daarna hernieuwde zij de gemaakte
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testamentaire bepalingen, alleen met dit onderscheid,
dat Ernst Casimir tot eenig subsidiair erfgenaam benoemd werd en een aantal kostbaarheden werden gelegateerd aan verwanten, vrienden en getrouwen. Wel werd
dit tweede testament, van den 27sten December, den
vader niet medegedeeld, maar deze maakte later, in
tegenwoordigheid van „den ledigen" (d.i. ongehuwden)
Friedrich von Manderscheid als getuige, notarieel een
zeer nadrukkelijk protest op tegen dien uitersten wil,
met inbegrip van de legaten, en zond dat in den vereischten vorm den erfgenamen zijner dochter toe : het
toornig gestelde stuk ligt nog bij de overige bescheiden
onder Jan van Nassaus papieren bewaard. Het was
inderdaad geen wonder, dat de „beschwernisse" alle
kans op verbetering van den toestand der zieke deden
verloren gaan. Aileen, zonder de opbeuring van anderer
deelneming behalve die, welke haar beide trouwe schoonbroeders haar schriftelijk en bij enkele zeldzame bezoeken
bleven betoonen, en van den bejaarden, vromen en hulpvaardigen predikant Fontanus, den beproefden huisvriend, die haar en haar man zoo goed gekend had in de
korte dagen van haar geluk 1) en haar thans ter zijde
bleef in haar lijden, voelde zij zich de „bedroefde, verlaten
weduwe," zooals zij zich zoo herhaaldelijk noemde. Dat
gevoel was het zeker, dat haar den 3den Januari 1606,
enkele dagen dus na haar tweede en laatste testament,
het codicil deed opstellen, waarin zij hare dochter en de
voogden opdraagt 2000 gulden van hare nalatenschap
of te zonderen voor den aankoop van een huis te Arnhem
voor zes weduwen, waarover het beheer zou gevoerd
worden door den lateren eigenaar van het huis, waarin
zij woonde. Bovendien zou voor hetzelfde doel het „droeflaken" (rouwlaken) in de kerk en „om hare bedstede"
bestemd worden. Spoedig en volledig is aan die opdracht
voldaan : de trouwe zorgen van Johan van Goltstein
1) Zie zijn brief aan
Archives.

graaf Jan van

Nassau uit 1602 in Groens
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bezorgden nog in hetzelfde jaar de stichting van het
„Nassausche weduwenhuis", dat nog tegenwoordig, na
meer dan 300 jaren, zij het dan ook thans als gasthuis,
bestaat, en kan herinneren aan de vrome jonge vrouw,
die het liet oprichten, en aan haar droevig lot. Het desbetreffende codicil immers van den 3den Januari was
haar laatste werk. Den lsten Februari, toen zij reeds
„vier maent in bett gesessen" had, liet zij nog door
Fontanus een brief aan de gravin van Nassau te Dillenburg schrijven, om hare voldoening te uiten dat de toestand van den ouden graaf een weinig beter geworden
was, maar den 10den op eene vraag van Willem Lodewijk
hoe het met haar ging, antwoorden met eene hartelijke
dankbetuiging voor zijne vaderlijke zorgen : zij wachtte
alleen op het uur van scheiden.
Met blijkbare moeite onderteekende zij nog met hare
voornamen : voor de gewone bijvoeging harer titels ontbrak haar de kracht. Dit was dan ook, naar het schijnt,
haar laatste schrijven : een volgende brief, van Fontanus,
vermeldt, dat de gravin van Nassau den 4den Maart o.s.
des namiddags te half vier in zijne tegenwoordigheid,
bij volle bewustzijn, in christelijk vertrouwen zacht en
kalm ontslapen was.
Zoo stierf, door verdriet gesloopt, Anna van Manderscheid, de „gravin van Nassau" uit Van Lenneps Pleegzoon.
Die gravin Nassau heeft nooit eene rol gespeeld aan
het hof van prins Maurits, nooit kennis gekregen van
Jacob Moms verraad in 1621 noch diens ontmaskering
bijgewoond te Tiel, nooit ook een lang verloren jongsten
zoon omarmd, terwijl zij nog treurde om den gewelddadigen
dood van den oudsten : zij had die nooit bezeten en rustte
sinds 15 jaren in haar graf. De ware geschiedenis van dit
tragische vrouweleven maakt de voorstelling in De
Pleegzoon tot een caricatuur.
„Zij liet een zeer goeden naam na," zegt het beknopte
handschrift betreffende het leven van Ludwig Gunther,
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dat ook haar met korte woorden gedenkt : een veelzeggend
getuigenis.
Verlaten als zij op haar ziekbed geweest was bleef zij
nog na haren dood. Fontanus en Goltstein troffen aanstonds alle noodzakelijke maatregelen, maar voorschriften omtrent de regeling der teraardebestelling konden
zij niet geven, en de graaf van Cuylemburg, de zwager
van de overledene, meende niet te kunnen handelen
buiten voorkennis van den graaf van Gerolstein. Daarom
zond toen de „basterd van Manderscheid" een bode om
diens bevelen te vragen, maar zonder gevolg : de vader
verontschuldigde zich om zijn hoogen leeftijd, de broeder
„was met seer quaden mondt tegens haer G(enade) ontstoken." De gramschap tegen de levende was blijkbaar
niet verzacht door de tijding van den dood en volgde haar
ook na haar verscheiden. Zoo gebeurde het dat eerst na
vier weken, terwijl het ongebalsemde lijk nog steeds in
de sterfkamer stond, prins Maurits, die, van het leger
kornende, door Arnhem reisde, op verzoek van Fontanus
den zonderlingen toestand ijlings aan Willem Lodewijk
mededeelde : „la commune commence a s'en meler,"
schreef hij erbij geen wonder ! Ontsteld en ook ontstemd, omdat hij, en terecht, in de overtuiging verkeerde
dat voor alles reeds gezorgd was, gal toen de graaf, uit
naam en op kosten van de gezamenlijke erfgenamen op
eigen gezag de noodige bevelen, en zoo kon eindelijk,
den 8sten April, de droeve plechtigheid plaats vinden :
in de Groote Kerk werd de gravin van Nassau bijgezet
naast haar zoo hartstochtelijk geliefden man.
Het dochtertje Margaretha van Falkenstein, werd
tijdelijk bij hare tante te Cuylemburg opgenomen, totdat prinses Maria van Oranje, die juist haren gemaal
Philips van Hohenlohe door den dood verloren had, van
IJselstein op het slot te Buren teruggekeerd was : toen
nam deze de negenjarige weer tot zich, en het is waarschijnlijk dat zij haar bij zich hield tot zij in 1616 huwde
met den jongen Walraven van Brederode. Ook dat doch-
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tertje had geen geluk : vier jaren later stortte de jonge
man, over het ijs rijdende, met zijn paard, verwondde
zich bij zijn zwaren val en stierf aan gangreen. Evenals
haar moeder bleef de drie en twintigjarige jonge vrouw
als weduwe achter.
De kleine Philips, wiens belangen Willem Lodewijk
en Ernst Casimir aanstonds met warmte behartigden,
werd, op voorstel van Fontanus, toevertrouwd aan diens
schoonzoon, den geleerden, braven en in hoog aanzien
staanden predikant en lateren hoogleeraar te Harderwijk
Ellardus van Mehen, in wiens gezin hij, met een behoorlijken uitzet voorzien, werd opgenomen. Wat er van hem
werd staat niet vermeld : men vindt alleen dat hij „nog
leefde in 1617."
Het Hof van Nassau werd spoedig ontruimd. Een deel
van den boedel werd overgenomen door Ernst Casimir,
het overige te gelde gemaakt. Het huffs zelf werd voor een
jaar gehuurd door Frederik Hendrik en daarna betrokken
door Ernst Casimir en zijne jonge vrouw ; diens zoon
Willem Frederik verkocht het in 1647 weder aan de Staten
van Gelderland. De beide kleinzonen van graaf Jan
Nassau, voor wie het bestemd was, hebben er nooit
genot van kunnen hebben : Johan Ernst was tijdelijk in
Venetiaanschen dienst gegaan, Adolf sneuvelde in 1608 bij
Xanten.
Vergeten zijn die Nassaus 1), Philips, Ludwig Gunther,
zijn edele vrouw, vergeten hun diensten aan den laude,
hun tragisch lot. Eene herinnering aan hun leven, doen
en laten, is geene overmatige hulde aan hunne nagedachtenis.
1) Van Straaten heeft hun indertijd in zijn „ Johan van Nassau
en de zijnen" een paar bladzijden gewijd.
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Quid ergo sum, Deus meus ? Quae
natura sum ? Varia, muitimoda vita,
et immensa vehementer.
AUGUSTINUS, Confess. X, 17.

Onlangs, in een gesprek met een Franschman, vroeg ik
dezen naar de beteekenis van zijn landgenoot Hanotaux
als geschiedkundige. Hij haalde de schouders op en antwoordde alleen, dat Hanotaux reeds nu bezig was een
boek over den wereldoorlog te schrijven. Stellig is ook
de tijd te kort om reeds nu een wetenschappelijke studie
over Dr. Kuyper te verwachten. Daartoe is hij nog te
zeer een der onzen en een die te sterke sympathieen en
antipathieen heeft gewekt. Het kan dan ook niet in
mijne bedoeling liggen in dit artikel een proeve van wetenschappelijke biografie te geven. Zelfs voor een schets
van den overledene moge de tijdsruimte, die ons van
den levende scheidt, nog kort genoeg zijn, het lange.
'even van Dr. Kuyper vormt zOOzeer eene eenheid, het
is zoo rechtlijnig, dat het niet moeilijk zou vallen reeds
uit zijne eerste geschriften en handelingen het geheele
program van zijn openbare werkzaamheid met eenige
stelligheid te projecteeren.
Ik weet zeer goed, dat deze man de gewone maat verre
te buiten gaat ; ook, dat elk persoon, elk karakter, elk
genie vooral, zijn eigen levensgeheim medebrengt en
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medeneemt, omdat elk levend wezen eene bizondere
schepping vormt en de overgang tusschen zijn en bewustzijn, verborgenheid en openbaarheid zoo vloeiend is,
en daarbij ruim zooveel in de schaduw blijft als zich
naar buiten vertoont. Dr. Kuyper zelf heeft dit op zijn
eigenaardige, massief-heldere wijze uitgedrukt, als hij
opmerkt : „Bij het beoordeelen van het karakter onzer
medemenschen staan we telkens voor onoplosbare raadselen, omdat we wel kunnen indringen in dat gedeelte
van hun innerlijk bestaan, waarvan de analogien in ons
eigen bewustzijn aanwezig zijn, maar ons onmachtig
gevoelen om dat bijzonderste van hun wezen te doorzien, dat hun alleen eigen is en daardoor elk organisch
verband met ons bewustzijn uitsluit" 1). Hij voegt er bij,
dat ten slotte ook niemand kenbaar is dan voor zooveel
hij zich, op welke wijze dan ook, uit.
Aan deze laatste voorwaarde heeft hij zelf ruimschoots
voldaan. Deze man heeft ontzaglijk veel gesproken,
geschreven, gehandeld, op allerlei wijze en in elken vorm.
In zooverre is het mogelijk ook door vergelijking en verbinding van geestes- en levens-uitingen hem te leeren
kennen. Daarenboven heeft nauwelijks een onzer tijdgenooten zoo vele en zoo sterke reacties gewekt als hij.
Ziehier dus eveneens belangrijk materiaal tot kennis
van dezen invloedrijke. En als het waar is, wat hij telkens
verzekert, dat er overeenkomst bestaat tusschen leven en
denken, lot en persoon, dan vormen het lange, rijke
leven en het wisselvallige, bonte lot van Dr. Kuyper eene
kleurige illustratie bij den moeilijk te ontcijferen tekst
van zijn innerlijk bestaan.
Zijn deze algemeene onderstellingen juist, dan werpen
zij onmiddellijk licht op eenige biografische gegevens
van Dr. Kuyper. Hij word in 1837 geboren geboren als
zoon van een Hervormd predikant te Vlaardingen. Door
afkomst en opvoeding behoort hij dus tot den kerke1) Encyclopaedie der H. Godgeleerdheid II, 1894, bl. 14.
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lijken burgerstand. Hij heeft dezen nooit verloochend.
Dr. Kuyper is en blijit de man der „kleyne luyden." Als
hij voor hen kiest wordt zijne keus door gevoelens van
verwantschap geleid. Hij groeit op in den matten, vormelijken kring der gematigde kerkelijkheid, die het nieuwe
afwees, maar zonder geestdrift voor het oude te bezitten.
Zell schrijft hij er van : „Door kerkelijke opvoeding van
nabij met het kerkelijk leven bekend, gevoelde ik mij,
vooral door den vorm waarin zich dit te Leiden voordeed,
eer afgestooten dan aangetrokken. ...... De leugen, de
onwaarachtigheid, de ongeestelijke sleur, die aan het
hartebloed van geheel ons kerkgenootschap teert, deed
zich vooral in de oude Academiestad op eene deerniswaardige wijze voor...... De kerk was er geen kerk. De
geest heerschte er niet" 1).
Mocht dus het kerkelijke Leiden hem als student niet
bevredigen, het academische Leiden wist hem te bezielen.
Daar was Scholten destijds in zijn kracht als de theologische drager van het modernisme. Eene nieuw geestesrichting bruiste door Europa. Zij beloofde voldoening aan
den zin voor werkelijkheid, die zich in de eerste plaats
ten opzichte van wetenschap en wereldbeschouwing liet
gelden. Men eischte voor alles, dat wat op deze beide
terreinen als waar en waardevol zou gelden zich als natuurlijk en redelijk liet demonstreeren. Geen bovennatuurlijke
waarheid. Geen geloof op gezag. Aan deze negatieve
eischen wordt het eerst en het best voldaan door de natuurwetenschap. Haar methode is vrij van alle persoonlijke
vooringenomenheid ; haar wetten weten alleen van oorzaak en gevolg, zonder rest of achtergrond. Zij duldt
geen uitzondering, geen tegenstand, geen mysterieus,
onschendbaar iets of iemand, als vrijheid, persoon, leven.
Maar zal de geesteswetenschap, bepaaldelijk de theologie, op haar beurt dit kunnen dulden ? Zij moet positie
nemen ter aanzien van de natuurwetenschap ; methode
tegenover methode, wet tegenover wet stellen. Ziehier
1) Confidentie, 1873, bI. 35.
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de taak, waartoe de moderne theologie zich geroepen
voelt, een moeizame, maar schoone, die de Leidsche
school met geestdrift op zich neemt. Want zij ziet hare
roeping niet als eene van strijd, maar van verzoening.
Het is niet langer noodig eene wereldbeschouwing te
huldigen, die het natuurlijke en het bovennatuurlijke
mechanisch onderscheidt ; eene bijbelsche geschiedenis
te leeren er aan te nemen, die wonderlijke en natuurlijke
gebeurtenissen grillig dooreenmengt ; eene geloofsleer
uit te leggen, die het geestelijke leven maakt tot een stiploos samenraapsel van goddelijke beschikkingen en menschelijke vrijheden.
Het modernisme meent het wezen van het oude geloof
te kunnen handhaven, terwijl het de nieuwe wetenschap
aanvaardt. Scholten gelooft zelfs, dat dit wezen eerst
volkomen duidelijk wordt voor wie op de historisch-dogmatische stof der kerkleer de methode der moderne
wetenschap toepast. Hij heeft de synthese gevonden.
Een nieuwe dag breekt aan ; een nieuw geluid wordt
gehoord ; een nieuwe koers gevolgd. De geestdrift voor
dit program maakt zich ook van zijn begaafden leerling
meester. Zij weerspiegelt zich nog in den titel van het
geschrift, waarmede hij later over het modernisme vonnis
zal strijken : Fata morgana. Het is als een preek in drie
deelen : „Modernisme en Morgana beiden : bloeiend
schoon, naar vaste wet verschenen, edoch van werkelijkheid ontbloot" 1). Hij beschrijft, hoe het modernisme
„verzoenend poogde op te treden tusschen de dingen, die
boven zijn en het realisme, dat onze eeuw kenmerkt,"
maar ten koste van de levende, persoonlijke betrekking
tusschen God en den mensch, omdat het Godsbestuur
zich in determinisme oplost.
Dr. Kuyper heeft nooit de leer van Scholten geheel
aanvaard. Wel heeft zij hem tijdelijk geboeid door den
gloed van haar God en mensch vereenigend monisme
1) Het Modernisme een fata morgana op Christelijk gebied, 1871,
bl. 11.
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en de kracht van haar logische consequentie. Daarbij
werd zijn wetenschappelijke zin gevoed door de studie
van kerk en dogma. Teekenend is, dat een Groninger prijsvraag naar de vergelijking van Calvijn's en A Lasco's
gevoelens over de kerk door hem werd beantwoord (1860)
en dat zijn dissertatie dezelfde stof behandelde (1862).
Het zijn dus onderwerpen van kerkelijk-dogmatischen
aard, die reeds toen zijn voorkeur hadden.
Hij zou ze spoedig niet in de boeken, maar in de men
schen terugvinden. Het was te Beesd, waar hij van 1863
tot '67 als predikant stond, dat hij in aanraking kwam
met de eenvoudige, hardleersche Betuwsche vromen,
die hem het geloof der vaderen als levenskracht deden
kennen : het geloof in „de voile souvereine genade",
zooals zij het uitdrukten — en nog uitdrukken niet
als interessant leerstuk of philosopheem, maar als realiteit, die, ondanks haar groven vorm, den jongen predikant overweldigde en klank gaf aan gevoelens, die reeds
in hem golfden. In zijne Confidentie noemt hij eenige
invloeden, die zijn bekeering raakten : de ongedachte
vondst van een aantal boeken, die hij voor zijn studie
noodig had, waardoor hij de Voorzienigheid als werkelijkheid ging beseffen de lezing van een roman, die
hem in de teekening van een trotsch, zelfzuchtig karakter,
dat gebroken wordt, zijn eigen beeld deed terugvinden ;
en dan de omgang met de vromen, die van zonde en
genade uit ervaring getuigden. Ik heb het oude vrouwtje
nog gekend, dat destijds op Dr. Kuyper zoo grooten
invloed heeft geoefend. Zij wist te vertellen, hoe zij hem
bij het eerste huisbezoek had vermaand en bij het heengaan de hand geweigerd, omdat zij hem niet als leeraar
kon groeten. Maar hij had niet opgehouden om een
handdruk te vragen en ten slotte had zij hem dan, niet
als leeraar, maar als mensch de hand gereikt. Het beteekende daar destijds iets, als arbeidersdochter den
predikant zoo te bejegenen. Maar hij was teruggekomen
en sedert hoe langer hoe meer onder den invloed van het
gereformeerde gevoelen der „steile afhankelijkheid"
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gekomen. Zij, om in het taaleigen der mystiek te spreken,
eene door-bekeerde en beproefde ziel, keurde Dr. Kuyper's
latere kerkelijke en vooral politieke evoluties af, maar
de oprechtheid van zijne bekeering leed bij Naar geen
zweem van twijfel.
De omstandigheden, die deze bekeering mede bepaalden, zijn in hunne verscheidenheid niet zonder belang.
Zij liggen op het terrein van de studie, de litteratuur,
het geestelijke leven, en zij raker de goddelijke Voorzienigheid, de geestesgesteldheid van den mensch, de
betrekking tusschen God en mensch, die door de genade
wordt hersteld. Zij dringen den jongen theoloog zich
rekenschap te geven van zijn houding ten aanzien van
de moderne theologie. Want het ligt voor de hand, dat,
zooals de Confidentie schrijft : „mijn latere toebrenging
tot den Christus niet door zachten overgang uit kinderlijke
vroomheid naar het zalig verlossingsgevoel ging, maar
een geheele omzetting van mijn persoonlijkheid eischte
naar hart, verstand en wil" 1). Hij bevindt daarbij de
moderne theologie ongenoegzaam, ten slotte verwerpelijk. Haar monisme heeft geen plaats voor den levenden,
d.i. den heiligen God, voor het gebed als Bede, voor het
Godsbestuur als onderscheiden van den natuurlijken
loop der dingen. Zij weet van geen zonde en geen volkomenheid. Zij maakt alles relatief. Zij wischt de wezenlijke onderscheiding tusschen God en de schepping uit.
Zij vervloeit in idealisme. Zij ontkent de machtige realiteiten van schepping, zonde, verlossing, van de menschwording van Gods Zoon, waardoor het ideaal ten voile
werkelijkheid wordt en de rechte betrekking van het
schepsel tot God hersteld. Reeds in deze jaren legt Dr.
Kuyper nadruk op de groote realiteiten van zijn latere
conceptie : de souvereiniteit van God, het felt der zonde,
de verzoening door de incarnatie van Gods Zoon, de
wedergeboorte als de omzetting van 's menschen geheele
bestaan. Hij gebruikt reeds het woord paganisme om
1) Confidentie, bl. 35 v.
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eene geestesrichting to brandmerken, die het onderscheid
tusschen God en mensch, heilig en onheilig weer in ouden,
heidenschen trant wegdoezelt, zoo niet uitwischt, en ziet
daarmede eene antithese opdoemen, die het geestelijke
leven, en ten slotte de geheele wereld in tweeen scheurt.
En als hij dezen grooten ommekeer doorleeft voelt hij
zich tot vastigheid komen in een groot, geestelijk geheel,
waaruit hem de voedingstoffen voor zijn innerlijk leven
worden toegereikt en waardoor hij wordt geleid, gesteund,
zoo niet gedragen : de gemeenschap der geloovigen, de
kerk, die zijne moeder is. Het is de behoefte aan gemeenschap voor het hart, aan objectiviteit voor de gedachte,
aan een beginsel, dat draagt, bezielt en verheldert, die
hem dringt. Wij, menschen, zijn altijd de tweeden, passief, op zijn best receptief, als schepselen en als zondaren.
De ware werkelijkheid moge in ons zijn, zij is daarin
uitgestort. Haar bran ligt boven ons ; zij ontwelt aan
de eeuwige Levensbron, aan God.
Zijn vertrek naar Utrecht in 1867 beteekent voor Dr.
Kuyper in meer dan een opzicht eene verandering. De
sfeer van zijn werk wordt verbreed en dit zelf daarmede
gedifferentieerd. Hij kwam daar in een goed kerkelijk
milieu, door Beets binnengeleid. De Utrechtsche orthodoxie had een goeden naam. Zij was ernstig, geleerd,
beschaafd, gematigd. Zij stond in nauwe relatie tot de
universiteit en werd gevoed door de sappers van den reveii.
In dezen kring kwam Dr. Kuyper spoedig tot het besef
van verscheidenheid, weldra van verschil, zoo niet van
tegenstrijdigheid. Deze „moderne orthodoxie" legde meer
nadruk op de algemeen-christelijke dan de specifiekgereformeerde belijdenis ; zij hechtte meer aan de geloovige personen dan aan de geloofswaarheden ; zij mocht
een kring, soms eene coterie vormen, van een partij Wilde
zij niet weten. Met de academische leiders, Van Oosterzee
en Doedes vooral, voelde Dr. Kuyper zich theologisch
oneens. Hun apologetische methode, die de aanvallen
van het modernisme min of meer uitwendig afweerde,
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achtte hij ongenoegzaam. Tusschen de beginselen moest
het verschil worden uitgevochten. De ethische richting
wilde dit doen ; vandaar dat de aanraking van Dr. Kuyper
met De la Saussaye Sr. en J. H. Gunning veel nauwer, en
op den duur veel pijnlijker werd. Hij stemde hun toe, „dat
de levensbeginselen niet slechts een intellectueele zij de
hebben, waardoor ze ingaan in ons bewustzijn, maar
ook een zedelijk karakter, waardoor ze organisch deel
vormen van de zedelijke wereldorde. Voor zondaren, en
formeel uitgedrukt, dat niemand, tenzij hij wedergeboren is, het Koninrijk Gods ook maar kan zien." 1).
Maar wat hij in hen wraakt is, dat zij het zedelijk-geestelijke leven van het voile leven losmaken, b.v. van de
sfeer van het recht, het bewustzijn, de actie, zoodat op
kerkelijk gebied de leus geldt : ethisch, niet kerkrechtelijk ; op theologisch gebied : ethisch, niet dogmatisch ;
op praktisch gebied : ethisch, niet acuut. Ziehier de
wijze, waarop Dr. Kuyper zijne opvatting daartegenover ontwikkelt : „De een riep : alleen in het gemoed.
Een milder man gaf toe, dat het mocht tot in de binnenkamer. En zoo ging het slechts bij kleine schreden verder.
Uit het gemoed naar de binnenkamer. Uit de binnenkamer naar de kerk. Uit de kerk in een maatschappelijk
optreden. Uit een maatschappelijk optreden in de yolksschool en de politick. Uit de politick in het staatsrecht.
Uit het staatsrecht in de universiteit. Uit de universiteit
in de wetenschap. En eindelijk uit de wetenschap in die
diepte dier algemeen menschelijke beginselen, die de
eigenlijke roerselen zijn van elk nationaal bestaan. De
Naam van den Christus staat nimmer stil, maar is als
een oliedrop, die rusteloos verder doordringt ...... vandaar de ijzeren consequentie, waarmee zulk een proces
doorgaat, en de logische drijfkracht, die alle persoonlijke
berekening omverwerpt" 2).
Zoo zag Dr. Kuyper het geestelijke leven als een proces.
1)
2)

Bedoeld noch gezegd, 1885, bl. 42.
T. a. p., bl. 11.
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Zoo zagen het zeker ook zijne ethische tegenstanders ;
alleen de wijze, waarop het proces verloopt, wordt door
hen anders gezien. In de sfeer van het persoonlijke, geestelijke leven willen zij van geen „ijzeren consequentie" of
,,logische drijfkracht" weten. Het beeld van den oliedrop
zou hun allicht beter voegen, in zooverre het de geleidelijke, vanzelfsche doorwerking van het levensbeginsel
verduidelijkt. Dr. Kuyper heeft dit verschil scherp gevoeld en breed gemotiveerd. Hij noemt de ethische richting niet-nationaal, exotisch, onder invloed van Vinet's
individualistisch en Schleiermacher's panthelstisch getinte vroomheid ontstaan. Hij verwijt haar, dat zij willekeurig is, de rechtzinnigheid aan persoonlijke qualiteiten
verbindt, en daardoor tot een zaak van coterie maakt.
Hij meent ten slotte, dat het haar vertegenwoordigers
aan levensdiepte en daardoor aan durf ontbreekt, dat
zij in de praktijk beginselloos zijn. Zij zijn de „halven",
die vooral op kerkelijk en politiek terrein zekere lijdelijkheid toonen, waarvoor de woorden irenisch en conservatief teekenend zijn.
Daartegenover wenscht Dr. Kuyper „heel" te zijn en
ten voile de consequentie te trekken en te aanvaarden
van het beginsel, dat hij in zijn intreerede te Utrecht
had gesteld : „De menschwording Gods, het levensbeginsel der kerk." Is God mensch geworden, d.i. heeft de
goddelijke idee zich eenmaal in Christus volkomen, verlossend gerealiseerd in deze wereld van ruimte en tijd,
van vleesch en bloed, van zijn en bewustzijn, van wil
en gedachte, dan moet ook in deze geheele wereld overal
en voortdurend voor Christus plaats worden gemaakt.
Hier ligt voor Dr. Kuyper de hooge roeping van het
Calvinisme, dat, in onderscheiding van elken anderen
vorm van Christendom, de souvereiniteit van God overal
wil laten gelden. Dit Calvinisme is ten onzent nationaal,
want het heeft onze natie geschapen en met zijne beginselen gedrenkt. Het is populair, want „ons yolk blijkt
in merg en been Calvinistisch" 3 ). Het komt er slechts
1) Niet de vrijheidsboom maar het kruis, 1889, bl. 20.
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op aan zelf aansluiting te vinden aan deze geestelijk-historische beginselen en deze in de natie sluimerende beginselen te wekken en toe te passen. Allereerst op het terrein
der kerk, die moet worden vrijgemaakt en herleid tot
eene kerk, die aan de Gereformeerde beginselen haar
gezag, vorm, eenheidsbesef, invloed op het volksleven
ontleent. Vandaar, dat Dr. Kuyper reeds in Utrecht den.
strijd heeft aangebonden tegen de organisatie der Nederlandsche Hervormde Kerk, die in deze kerk voor allerlei,
tot de meest uiteenloopende, overtuigingen en praktijken
plaats liet en, geestelijk beoordeeld, karakterloos en dus
krachteloos was. Geschriften uit dien tijd luiden reeds
onmiskenbaar de doleantie in. Hij gaat aan de Afscheiding voorbij, omdat deze zich uit de kerk teruggetrokken
heeft en ook ten aanzien van het algemeene leven in de
schaduw blijft staan. Hij waardeert hoogelijk den reveil,
doch hij meent, dat de beginselen daarvan moeten worden
toegepast, niet alleen persoonlijk-religieus en christelijkphilanthropisch, maar ook stelselmatig op het terrein
van kerk en staat, school en maatschappij, wetenschap
en kunst.
Dit zal strijd kosten. Maar de strijd is er reeds. Hij is
aangebonden door eene macht, die zoo oud is als de
zondeval, maar die zich sedert den ondergang van de
oude heidensche wereld nooit zoo heeft doen gelden als
in onzen tijd. Het is de macht van het paganisme, dat
de schepping losmaakt van den levenden God, haar,
inzonderheid den mensch, vrij maakt, autonoom, in.
zijn leven en denken slechts geleid door zijn gevoel, intellect, wil, hetzij persoonlijk of gemeenschappelijk, hetzij
min of meer zelfstandig of gebonden aan de natuur, de
wereld, waartoe hij behoort. Het is de secularisatie,
zooals Allard Pierson, dit enfant terrible van het modernisme, het geteekend heeft 1 ). Dr. Kuyper ziet den geest
van het oude paganisme voor het eerst in de Italiaansche
renaissance herleven, ook in het Noorden allengs door1) A. Pierson, Eene levensbeschouwing, 1875.
O. E. XXI 8
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dringen en bepaaldelijk in en sedert de Fransche revolutie
openbaar worden. Het zijn in de eerste plaats algemeen
geestelijke invloeden, die zich laten gelden. Daarbij komen
de wijsgeerige concepties der laatste eeuw. Uit een en ander
is de strooming van dezen tijd gemengd, die het leven,
hetzij dan het openbare of het private, den staat en de.
maatschappij, ook de school, het gezin, den enkele, loswoelt van de vastigheden van het Christendom met zijne.
elementaire beginselen van de souvereiniteit van God,
de heiligheid zijner ordinantien, den zondeval, de verlossing, de wedergeboorte, de verheerlijking.
Dr. Kuyper aanvaardt deze antithese. Hij zoekt haar
zelfs op. Als het waar is, dat men een mensch ook kan
leeren kennen uit de soort van beelden, die hij kiest, dan
bewijzen reeds de eerste geschriften van Dr. Kuyper, dat
hij een man is van wapenen. Ik behoef geen voorbeelden
aan te halen. De namen der bladen die hij jarenlang heeft
geredigeerd : „Standaard" en „Heraut", spreken duidelijk
genoeg.
Dr. Kuyper was reeds twee jaren predikant te Amsterdam, toen hij zich aan de redactie van de „Standaard"
verbond. Sedert 1870 beyond hij zich in de stad, waar
het hart van Nederland klopt, stad van roemrijke herinneringen, ook op kerkelijk gebied. Hier is hij begonnen met
de toepassing van zijne beginselen op het voile leven. In
1869 was hij voor het eerst in aanraking gekomen met
Groen van Prinsterer, den leider der anti-revolutionaire
of christelijk-historische partij. Groen was niet tevreden
met den direct religieuzen invloed van den reveil, hoe zeer
deze ook hem gezegend had, en met de toepassing daarvan in philanthropischen zin. Hij dacht aan de school,
het staatsleven, de maatschappij, en wilde ook in deze
sferen zijn evangelisch beginsel laten gelden. Daarbij was
hij de christen-geschiedvorscher en vooral de Platonisch
geschoolde christen-wijsgeer, die overal den achtergrond
der historic en, dieper nog, der idee zocht en voelde. Vandaar zijn liefde voor het christelijk-historische, omdat het
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Christendom zich als een historisch proces onder Gods
leiding ontwikkelt. Vandaar dat hij christelijk-historisch
voor synoniem . houdt met anti-revolutionair, omdat de
revolutie, als feit en vooral als idee, de leiding Gods in
de geschiedenis en daarmede de geschiedenis zelve ontkent. Groen heeft getracht deze overtuiging in zijne polltieke werkzaamheid om te zetten. Hij voelde zich daarbij
geisoleerd, maar vond in dit isolement zijne kracht. Hij
drong ten slotte aan op isolatie, ook in den vorm van
„een apart gecreerd geloofsterrein", waarbinnen zijne
medestanders zich moesten vereenigen. Hij is zelfs geeindigd met tegenover de antithese de coalitie te postuleeren omdat hij meende, dat de anti-revolutionairen
alleen, als protest-partij, niets konden bereiken, tenzij
ze zich met de R.-Catholieken, als een in de anti-these
tegen de revolutionaire idee, verbonden.
Dit program is de erfenis, door Groen aan Dr. Kuyper
nagelaten. Deze heeft haar aanvaard, na vijf jaren (1871—
'76) door den meester te zijn gevormd. Wat hem van
Groen onderscheidde kwam veelszins aan zijn leiderschap ten goede. Was Groen aristocraat — hij behoorde
tot den burgerstand en stond het yolk dus reader. Was
Groen historicus en wijsgeer — hij in de eerste plaats
predikant en theoloog. Hij legde beslag op het yolk,
waartoe hij behoorde. Hij sprak de taal van het yolk.
Dit voelde zich aan hem verwant : in geloof, in geestesgesteldheid, in aanvoelen en aanpak van het leven. Het
vertrouwde hem als hunner een. Het publieke besef, het
kerkelijke en vooral het politieke, was destijds in de
christelijke volkskringen weinig levendig. Het „denkend
deel der natie" was een ander en dit beheerschte het
staatkundige en ook het kerkelijke leven. Het yolk,
waarop Dr. Kuyper zich beriep, was veelszins lichtschuw.
Het meed „de wereld" en rekende hiertoe bijna alles wat
viel buiten het gezin en het bedrijf. Toen heeft Dr. Kuyper
de stoute poging gewaagd om „de historisch-Calvinistische traditie hier te lande weer eenigermate, en bij ons
yolk, en bij onze godgeleerden, en bij onze staatslieden te
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verlevendigen" 1). Hij is begonnen bij het yolk, d.i. in
het algemeen in de sfeer van het 'even en het onmiddellijke besef, en, concreet toegepast, op het terrein van de
kerk en de school. Hier voelde het yolk wat ontbrak :
aan de kerk eene levende belijdenis en een geestelijke
band ; aan de school de bijbel en het gebed. Vandaar
zijn vlammend protest tegen „de leugen in de kerk",
zijn fel verzet tegen de openbare school met haar saldo :
„Het hoofd is overprikkeld. Maar de ontwikkeling van
het hart bleef achterlijk" 2).
Het is dus vooral op kerkelijk en op school-gebied, dat
Dr. Kuyper „het Calvinistische volksdeel", de „issus
de Calvin", voor het eerst wist te bezielen voor publieke,
ook politieke actie. Hij heeft dit gedaan door zijn journalistieken arbeid, onverpoosd, dagelijks, sedert hij 1 April
1872 in de „Standaard" zijne hoofdartikelen schreef.
Ook door zijne rechtstreeksche parlementaire werkzaamheid als lid der 2e Kamer, het eerst van 1874—'77. Hij
vond de partij van Groen vrijwel machteloos, zonder
organisatie en actualiteit. Onmiddellijk heeft Dr. Kuyper
op politick terrein zijne richting bepaald. Principieel door
zich als anti-revolutionair Of christelijk-historisch te
orienteeren. Praktisch door, uitgaande van de splitsing
van ons y olk in drie, vrijwel evengroote bestanddeelen :
Liberalen (en conservatieven), Gereformeerden en R.Catholieken, te streven naar het bereikbare, d.i. naar
wat aan de laatste beide groepen gemeen is tegenover de eerste. Hij stelt, met Groen, dit gemeenschappelijke in het Evangelic, tegenover de revolutie, d.i. in de
erkenning, in het algemeen, van het goddelijke gezag,
volgens christelijke opvatting en beginselen, tegenover
eene politieke richting, die als zoodanig met godsdienst
niet rekent. Eindelijk organisatorisch, door aan de anti.revolutionairen leiding en verband te geven, in den vorm
van kiesvereenigingen, deputatenvergadering en een
1)
2)

Tractaat van de Reformatie der kerken, 1884, bl. XI.
De Christus en de sociale nooden, 1895, bl. 64.
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centraal-comite, en, vooral, een program van beginselen
en van actie. Het eerste werd door hem in 1877 ontworpen
en in de „Standaard" van dat en het volgende jaar toegelicht. Het is voor de anti-revolutionaire partij „Ons
program" geworden 1). Hierdoor werden de voormalige
„mannen van vertrouwen" door „dragers van beginselen"
vervangen. Op dit program is in 1881/82 de z.g. rechtsche coalitie tot stand gekomen, het door velen gewraakte
„Monsterverbond."
In deze actie heeft Dr. Kuyper, aanvankelijk onuitgesproken, van meet aan zijn democratisch besef laten
gelden. Al is de leus : „Mammon-kiesrecht of mannenkiesrecht" eerst later door hem aangeheven, steeds heeft
hij geijverd voor deelname van het geheele yolk, zooveel
mogelijk organisch, d.i. : gezins- en groepsgewijze vertegenwoordigd, aan het openbare leven, zonder voorkeur
van het individueele geldbezit. Hij ziet het staatkundige
proces in drie stadien, historisch en logisch, verloopen :
de aristocratische, de bourgeois-, de democratische periode.
De laatste is die van heden. Reeds in 1875 pleitte hij
voor een wetboek en een kamer van arbeid, d.i. voor
overheidsbemoeiing tot wettelijke bescherming van den
arbeider en zijn gezin. Nog vroeger, reeds in 1871,
had hij geschreven : „Het helpen waar de nood reeds
is uitgebroken, het strijden tegen een geIsoleerd maatschappelijk kwaad, het redden van den enkele, is nog
iets anders dan het aanvatten met heilige bezieling des
geloofs, van het maatschappelijke vraagstuk zelf." 2)
De aanklacht tegen kerk en Christenheid, dat zij maar
al to lang het onrecht, aan de lagere volksklassen gepleegd, hebben geduld en bestendigd, klinkt zeer scherp
in allerlei artikelen en geschriften, tot in de openingsrede
van het eerste christelijk-sociale congres in 1891. Dr.
Kuyper is wel de man der „kleyne luyden." Christendom,
bepaaldelijk Calvinisme, en democratic zijn voor hem
1) Ons program, 1879.
2) De arbeiderskwestie en de kerk, ingeleid door Dr. A. Kuyper,
1871, bl. VII.
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een. Vandaar dat het hem niet veel moeite kostte een
groep der anti-revolutionairen los te laten, toen dezen,
onder leiding van Mr. de Savornin Lohman, in 1891
weigerden de wet-Tak tot uitbreiding van het „kiezerscorps" te begunstigen, en hij sedert met nadruk zijn
partij de christelijk-democratische noemde. Men moet
intusschen het „sturen in democratische richting" wel
onderscheiden van het „aansturen op de democratie
als regeeringsvorm" 1) Het eerste wordt door Dr. Kuyper
evenzeer principieel geeischt als het tweede afgewezen,
in naam van het gezag der overheid, dat het tegenwicht
moet vormen, als van Hooger hand gegeven, tegen den
invioed des yolks, als van beneden opkomend.
Deze gezagsquaestie, als een factor van den religieuzen
of theologischen achtergrond van Dr. Kuyper's program,
orienteert ons ten aanzien van de geheele positie van
zijne partij. Zij vormt vOOr alles eene religieuze partij en
daarom zijn het vOOr alles vragen van hetzij direct of
indirect religieuzen aard, die haar bewegen. Zoo de schoolvraag. Moet de jeugd neutraal, d.i. feitelijk a-theistisch,
worden opgevoed, of christelijk, d.i. volgens de beginselen
der H. Schrift ? Deze tegenstelling teekent Dr. Kuyper. Zij
teekent ook den langen, veelszins onverkwikkelijken strijd,
die achter en vOOr hem lag. Groen was aan het ideaal
van eene christelijke staatsschool gaan wanhopen en
had de leus aanvaard : „de bijzondere school regel, de
neutrale overheidsschool aanvulling." Dr. Kuyper heeft
deze lens trachten te verwerkelijken door in de pers, de
Kamer, eindelijk als minister de subsidieering en gelijkstelling van het bizondere onderwijs te bevorderen. I-Tij
heeft haar ook ten aanzien van het hooger onderwijs
toegepast, en in 1880 is in hope de Vrije Universiteit opgericht, waarvoor hij als minister den effectus civilis heeft
verkregen. Zij vormt wel is waar een torso, omdat slechts
enkele faculteiten, zij het al de sedert eeuwen oudste en
1) De Christus en de sociale nooden, bl. 57.
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geestelijk voornaamste, zijn bezet, maar een machtig
torso, gewrocht van veel geestkracht en organiseerend
talent.
Deze universiteit wilde, zooals drie eeuwen geleden de
Leidsche, voor alles de kerk dienen met predikanten
en met eene theologie, en daarna de geheele maatschappij
met leiders. Om de kerk was het Dr. Kuyper in de eerste
plaats te doen, als de sfeer van de z.g. bizondere genade,
den waren godsdienst, waaruit alle levenssferen worden
bezield. Sedert zijne bekeering heeft de kerk hem geboeid,
en bepaaldelijk de Gereformeerde, zooals zij ten onzent
als Nederlandsche Hervormde Kerk voortleefde. Zij moet
weder worden de gemeenschap der belijders, en daarom
vrij gemaakt van de organisatie, die haar belet zich zelve,
d.i. belijdende kerk, te zijn, om gebonden te worden nitsluitend aan hare belijdenis. Zij behoort de moeder der
geloovigen te zijn, niet enkel naar de idee, maar ook in
de werkelijkheid, in zooverre zij bestaat, w6l in pluriformiteit, maar toch in elk van deze vormen als levende
grootheid, concreet, zichtbaar, beweeglijk, met gezag
bekleed, hare kinderen samenbindend, het voile leven
bezielend. Voor Dr. Kuyper is het vooral het Calvinisme,
dat in strijd en drang, zulke kerken heeft gevormd.
Indien ergens dan in onze natie. Welnu, ontbind deze
kerk en gij zult wonderen zien. Vandaar reeds vroeg zijn
smachtende vereering van „een kerk, die ons ter Moeder
kan zijn" 1). Haar te herstellen wordt het doel van zijn
leven. Zoo acht hij zijn voorliefde voor het kerkelijke
vraagstuk gewettigd, evenals zijn haat tegen de „driewerf
van den Heere Heere gevloekte organisatie" van 1816.
Vooral te Amsterdam, als predikant, later als ouderling en kerkmeester, heeft Dr. Kuyper stelselmatig dit
levensdoel ontwikkeld. Hij organiseerde, buiten den
officieelen kerkeraad, zijne medestanders in min of meer
geheime vergaderingen : Beraad en Broederkring. Hij
trachtte op drieerlei wijze de vrijmaking der kerk te
1) Confidentie, bl. 48.
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bereiken : ten aanzien van de kerkelijke belijdenis, het.
kerkverband en de kerkelijke goederen. Het was voor
hem van meet aan uitgemaakt, dat de belijdenis werd
gebonden aan de al-oude Formulieren van eenigheid,
die men „puur en simpel" zou onderteekenen ; dat aan
de organisatie van 1816 geen rechtskracht toekwam ;
dat het kerkegoed behoorde aan hen, die zich zonder
meer op de oude belijdenis beriepen. Dit werd, in een
program volledig ontwikkeld, 1) als plan de campagne
gereed gehouden. Men was inderdaad gereed, ook door
organisatie en verbindtenissen, voor de botsing, die
komen moest en gekomen is, in den vorm van de Doleantie.
van 1886. De vrije Kerk is daardoor ontstaan, wel niet.
zooals Dr. Kuyper had gewenscht, maar zij heeft zich
naast de Nederlandsche Hervormde Kerk toch krachtig
gevestigd, ook zonder kerkegoed en officieele positie.
Zij heeft zich spoedig van doleerende, d.i. recht-zoekende, tot rechtmatige gemeenschap van Gereformeerde
Kerken in Nederland gemetamorphoseerd en de geestkracht en invloed van Dr. Kuyper zijn wel zelden krachtiger gebleken dan toen het hem gelukte in 1892 de ver
eeniging der Gereformeerden van 1886, die der Doleantie,
en van 1834, die der Afscheiding, hoezeer niet zonder
rest, tot stand to brengen.
Deze kerken hebben sedert een groote vitaliteit ontwikkeld. Finantieel staan zij geheel vrij, en behalve
wat tot haar eigenlijk terrein behoort onderhouden zij
eenen krachtigen, uitnemend georganiseerden en geoutilleerden missie-arbeid in Indie. Moge al van de door
Dr. Kuyper geuite pia vota op liturgisch en symbolisch
gebied nog weinig tot stand gekomen zijn, in twee opzichten ten minste is gebleken, hoe ver en diep zijn pres
tige in de Gereformeerde Kerken strekt. Volgens zijne
opvatting van de verhouding tusschen kerk en staat, de
z.g. bizondere genade en gemeene gratie, heeft de synode
1) Tractaat van de Reformatie der kerken, 1883 (Luther's 4e eeuwfeest).
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van 1905 besloten officieel een gedeelte van artikel 36
der Nederlandsche Geloofsbelijdenis non-actief te maken
door het tusschen haakjes te sluiten. Van meer belang
is de invloed van zijne dogmatische constructies in zake
den doop en de wedergeboorte op de doops-opvatting
en -praktijk der Gereformeerde Kerken. Zij is deze :
„De handeling in den doop is tweeledig ; eenerzijds van
God Drieeenig door den Middelaar, en anderzijds van
den geloovige. De handeling van God Drieeenig door den
Middelaar bestaat in het versterken en dat wel op een
bepaalde wijze, van het nog slechts ingeplante geloofsvermogen of reeds bewust geworden geloof. De bepaalde
wijze van deze versterking bestaat hierin, dat het ons
in gemeenschap brengt met het mystieke Lichaam des
Heeren en dus met den in dat mystieke Lichaam inwonenden Heiligen Geest. Dit nu geschiedt deels inwendig op
eene voor ons onbegrijpelijke wijze, deels uitwendig door
de inlijving in de zichtbare kerk. Bij het inwendige deel
deter handeling bedient de Middelaar zich instrumenteel
van door Hem verordende ambtsdragers. Van de zijde der
geloovigen bestaat de actie bij den doop in het zich openbaren als behoorende tot het Lichaam van Christus, en
in het zoeken van de gemeenschap van dat Lichaam in
het uitwendige" 1). Ik heb opzettelijk de schoolsch-dogmatische paragraaf woordelijk aangehaald, omdat zij

zulk eene bepaalde, teekenende kleur heeft, en toch
de lezer daar doorheen wel opmerkt, hoe ver deze doopsopvatting van de gangbaar Protestantsche afwijkt.
Van uit de kerk, zijne kerk, als den haard van geestelijk leven, van waaruit middellijk het geheele leven moet
worden verwarmd, heeft Dr. Kuyper naar alle zijden
licht doen vallen. Wij hoorden hem zooeven als hoog1) Dictaten dogmatiek van Dr. A. Kuyper, Deel IV, Locus de
sacramentis, § 19, bl. 120. Dit is — helaas — niet de door Dr. K. zeif
geschreven dogmatiek, maar het college-dictaat van een der studenten.
Daarom heb ik mij veroorloofd eenige Latijnsche woorden te , vertalen.
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leeraar doceeren. Hij heeft aan de Vrije Universiteit
school gemaakt, eene bizondere theologie ontwikkeld en
daarin de beginselen van wijsbegeerte, rechtswetenschap,
letterkunde, geschiedenis, encyclopaedie in het algemeen.
Hij heeft als redenaar zijne getrouwen gesticht, opgevoed,
tot arbeid en strijd bezield. Reeds de keus en de formuleering der onderwerpen teekenen den meester van de
taal en van het gemoed. Men denke aan : Tweeerlei
vaderland ; Niet de vrijheidsboom maar het kruis ; De
Meiboom in den kap ; De kleyne luyden. Dezelfde meester
redigeerde van dag tot dag zijn „Standaard" en van week
tot week zijn „Heraut". Elk onderwerp, van den dag en
den tijd of van de eeuwigheid vat hij aan, hetzij om het
te ontleden of het leven in te blazen, te vermorzelen of
te liefkozen. Zijne stichtelijke „Meditaties", altijd des
zondags geschreven als preeken voor eene larger congregation van geestverwanten, hebben talloozen verkwikt.
Men denke aan titels als : In Jezus ontslapen ; Als gij in
uw huis zit. Zijne wetenschappelijke werken, die de geheele theologie omvatten, zijn voor een goed deel uit
persartikelen ontstaan en dragen dus een breed-populair
karakter. Reeds de titels spreken door hun vorm en
inhoud. Ex voto Dordraceno (een verklaring van den
Catechismus) ; Pro Rege (over Christus' Koningschap) ;
Het werk van den H. Geest ; De Engelen ; De Voleinding. Ik noem in het bizonder eenige rectorale oraties :
Het Calvinisme en de kunst (1888), Evolutie (1899),
Verflauwing der grenzen (1892) ; en de Stone-Lectures over
het Calvinisme (1898). In onzen tijd van volks-universiteiten heeft deze hoogleeraar der Vrije Universiteit een
aangehouden cursus voor duizenden gegeven, jarenlang,
over onderwerpen van den meest verscheiden aard.
Behalve de reeds genoemde functies heeft Dr. Kuyper
nog menig ambt, tot het hoogste toe, vervuld. Sedert
1880 (tot 1901) hoogleeraar aan de Vrije Universiteit,
was hij van 1894 tot 1901 opnieuw lid van de tweede
Kamer. In 1901 werd hij minister van binnenlandsche
zaken en voorzitter van den ministerraad. Deze periode
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(tot 1905) beantwoordde niet geheel aan de verwachting.
De omstandigheden waren ongunstig. De rechtsche
partijen waren het regeeren nog niet gewoon. Zij hadden
veel beginselen, maar weinig ervaring ook onderling
in het algemeen veel gemeen, maar in de toepassing veel
verscheidenheid. Daarbij kwam de spoorwegstaking in
1903, die stellig de regeeringsbevoegdheid, als gezagsoefening, van Dr. Kuyper toonde, maar het wetgevende
talent behoort tot eene andere orde. Paste hij voor minister Zelf heeft hij het, lang to voren, nadrukkelijk ontkend. Hij noemt daarbij niet de reden. Zou deze misschien
mede liggen in zijne heerschersnatuur, die moest bevelen
en beschikken en daarom evenzeer tot gehoorzaamheid
drong als zij tot tegenstand prikkelde ? Ook in zijn zin
voor het breede, magistrale, waartoe meer het ontwerp
behoort dan de uitvoering van het bestek ? Zijn ministerschap heeft zich in elk geval na 1905 niet herhaald. Nog
eens heeft hij zitting genomen in de tweede Kamer, van
1908 tot '12. Vandaar is hij naar de meer windvrije eerste
Kamer overgestoken, voor het lidmaatschap waarvan hij
eerst in 1920 heeft bedankt. In dezen tijd verplaatste
zich echter zijn politieke invloed allengs meer van het
terrein van regeering en wetgeving naar dat van geestelijke
leiding en kritiek in het algemeen. De praktijk van het
leven deed zich bij de jongeren hoe langer hoe meer gelden. Dat de wereld van het parlement een wereld van
cornpromis is, bleek telkens duidelijker. De coalitie werd
hoe langer hoe meer op beneficie van inventaris aanvaard
en desovereenkomstig de antithese pro memorie uitgetrokken. Behalve wanneer de grondslagen van het leven
worden blootgelegd en het gaat om de goddelijke sanctie
der samenleving, waarbij woorden uit Dr. Kuyper's
taalschat, als antithese en ordinantien Gods, nieuwen
klank ontvangen, zooals in den bewogen tijd tegen het
einde van 1918. Maar toen was de kracht van den leider,
zoo al niet gebroken, dan toch reeds zeer verzwakt.
Deze naam is wellicht de beste, die zich op Dr. Kuyper
laat toepassen. Predikant, hoogleeraar, publicist, redenaar,
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kamerlid, minister, zelfs minister van staat — het drukt
alles samen nog niet uit wat het woord Leider aanduidt
dat Dr. Kuyper over een niet nader te omschrijven, in
het mysterie van zijn persoon berustende macht beschikte,
waardoor hij anderen, velen, gezamenlijk, niet slechts
jets bijbracht, duidelijk maakte, inprentte, voorschreef,
maar waardoor hij hen zoo bezielde, dat zij hem volgden,
om Godswil, zonder waarom. De voile uitdrukking is
dan ook eigenlijk : de van God gegeven leider. Als zoodanig is Dr. Kuyper herdacht, toen de heer Colijn, 12
November 1920, vier dagen na diens dood bij zijn graf
sprekende, hem noemde een kampioen, tegen wien de
Calvinistische volksgroep opzag als tegen den man, die
het ondernomen had hen uit het diensthuis uit te leiden.
De geschiedenis van dit leiderschap, dat ook een kampioenschap was, valt samen met de geschiedenis van Dr.
Kuyper's leven. Ik heb getracht het een en het ander in
zijne geleidelijke ontplooiing, hoezeer vluchtig, te schetsen. Het is van belang dit nu zooveel mogelijk samen te
vatten in zijn wezenlijke trekken en duurzame waarde.
Ik heb reeds gewezen op de militante beelden, die in
Dr. Kuyper's geschriften elkaar verdringen, vaak met
overweldigend geraas. Zij bewijzen, hoe zeer deze man
in het leven heeft ingegrepen en zelf krachtig medegeleefd. Het volksleven, zoowel het geestelijke als het
stoffelijke, dat van de handeling en de gedachte, de
enkelen en de gemeenschap, den mensch en de wereld, den
hemel en de hel, legt beslag op hem, en beslaat hij op
zijn beurt met zijn gevoel, verbeelding, bewustzijn en
wil. Daarom is hij zoo veelzijdig, zoo afwisselend, vaak
zoo aangrijpend en verbijsterend ook. Toch is deze veelzijdige een iemand, deze afwisselende ergens tehuis. Hij
heeft dit zelf geteekend in de geschiedenis zijner geestelijke crisis, toen hij geen houvast, geen steunpunt, geen.
richtsnoer en levensdoel had, en dit alles eindelijk vond
in een zeer bepaalden vorm van geloof : in het Calvinisme.
„Daarin heeft mijn harte rust gevonden. Daaruit kwam
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mij de kracht toe, om te midden van den strijd der
meeningen positie te nemen" 1), zegt hij van het Calvinisme, niet alleen, hoezeer in de eerste plaats, als godsdienstige waarde, maar ook als universeele waarheid, als
beginsel, als stelsel, ook voor de staatkunde, de wetenschap, de kunst, en dit niet slechts in de historie en voor
het heden, maar ook en vooral voor de toekomst. Dit
Calvinisme brengt alles, rechtstreeks, in verband met God,
van wien immers alles is uitgegaan. Ziedaar het beginsel
der souvereiniteit van God. Het wordt vertegenwoordigd
door „mannen en vrouwen uit alle standen en volken....,
die van God zelf de rechtstreeksche gemeenschap met
de majesteit van zijn Eeuwig wezen ontvingen. Dank zij
die daad Gods in de harten is toen dat staan met heel
zijn leven voor Gods aangezicht de grondgedachte van
het Calvinisme geworden" 2) Als zoodanig is het Calvinisme de rijpste v. ucht van het Protestantisme en daarin
„de zuiverste en hoogste openbaring der Christelijke
religie" 3). Men zou het met eene uitdrukking, waarmede
Schleiermacher het Christendom teekent, kunnen noemen
de hoogere potentie der religie, in zooverre het het wezen
zelf daarvan tot zijn hoogste recht doet komen. Alles
beweegt zich immers om God, om zijne opperhoogheid,
zijn beschikking, zijne eer. Vandaar de adel der uitverkiezing, de kracht der genade, de waarde van het gebed.
,,Het Calvinisme is in Christus' kerk niet anders dan de
geestesrichting, die, zooals ge u in het gebed voor uw
God stelt, u zOO ook wil doen staan in uw belijdenis en
in uw leven" 4).
Maar in zooverre het Calvinisme de rijpste vrucht van
den godsdienst vormt, is het ook de meest exquise. Het wil
alles religieus doordringen. Vandaar dat het scherp het
onderscheid tusschen kerk en wereld, als de dragers van
het gewijde en het ongewijde leven, trekt. Vandaar dat
1)
2)
3)
4)

Het Calvinisme, 1899, bl. 3.
T. a. p., bl. 17 v.
Calvinisme en revisie, 1891, bl. 17.
T. a. p., bl. 23.
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het ook zoo gedifferentieerd is in zijne uitingen in verschillende tijden en kringen. In het Calvinisme wordt de
godsdienst zich ten voile van zijn inhoud bewust. Daarom
maakt het symbolische, vorm- en kleur-rijke, plaats voor
het geestelijke zonder meer. Daarom ontworstelt zich
in het Calvinisme de godsdienst aan de macht der wereld,
de kerk aan den staat, de gemeente der geloovigen aan
de priesterheerschappij. De volstrekte gebondenheid aan
God gaat met de weelderigste vrijheid gepaard, zooals
deze zich ontwikkelt naar gelang van historischen groei,.
nationale tierscheidenheid en persoonlijken aanleg.
In het Licht van deze idee neemt de geheele conceptie
van Dr. Kuyper voor ons vaste vormen aan. Men herkent
in dit bouwwerk bouwstoffen en motieven van goede,
oude herkomst en stip : byzantijnsche, gothische, ook
barokke ; reformatorische vooral. Maar daarin toch de
greep van eene hand, die alles naar eene visie bewerkt.
Daarom trilt de geheele conceptie, hoe gewild soms, van
leven. Zij is in aanleg niet intellectualistisch, maar mystick. Zij rust niet op bespiegeling, maar op een feit, eene
werkelijkheid, zij het al een mysterie, op het leven, dat
in het onmiddellijke besef tot bewustzijn komt van zich
zelf. Dit bewustzijn is het geloof, het besef van afhankelijkheid. De mensch is niet alleen, niet zelfstandig, niet
oorspronkelijk. Heel zijn leven bestaat in wisselwerking
met- ander, grooter 'even en daarin is het secundair,
receptief in elk opzicht en in alle levensbetrekkingen..
En deze receptiviteit vloeit met al hare uitingen samen
in de eene, groote, volstrekte afhankelijkheid, die er
ten slotte eene is niet alleen van receptiviteit, maar van
passiviteit, in zooverre de mensch zich met al wat hem
omringt als schepsel bevroedt, dat zijn ontstaan en bestaan alleen aan God dankt „De ontdekking, het ontwaren van een machtiger Ik, boven en tegenover ons
eigen ik, is alzoo het uitgangspunt van alle religie en
van alle Godskennisse" 1).
1) Encyclopaedie der H. godgeleerdheid, II, bl. 216.
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Ziehier het uitgangspunt van Dr. Kuyper, subjectief,
zoo men wil, ethisch-religieus, als men het nader bepaalt,
en in beide religieus, theologisch, d.i. in God gefundeerd,
voor het zijn en het bewustzijn. In God ligt met den
oorsprong ook de norm van alle dingen. In zijn raad
berust alles als een, wat zich naast en na elkander in het
proces van de wereld en hare geschiedenis ontvouwt.
Vandaar dat schepping, niet evolutie, het laatste woord
is voor het levensgeheim. Met de schepping is eene relatie
gegeven tusschen Schepper en schepsel en daarin eene
rechtsverhouding en met deze de mogelijkheid van rechtsbreuk en rechtsherstel. De schepping heeft een kern en
een omtrek zij is micro-cosmos en macro-cosmos beide.
Deze twee zijn ten nauwste aan elkander verwant. Zij
verstaan en steunen elkaar. Zij bepalen elkanders levensrhythme. Zij staan en vallen ten slotte met elkander.
Ziedaar het gevolg van de realiteit der schepping, in
zooverre geest en stof, mensch en wereld ten slotte een
zijn als reeele schepping Gods.
Tot zooverre loopt alles wêl. Maar de natuurlijke toestand der wereld bestaat niet meer. De eenheid, d.i.
de harmonie van de deelen der schepping, is verstoord,
omdat de eenheid van de schepping met den Schepper is
verstoord. Het vreeselijke mysterie der zonde heeft
het natuurlijke levensverband verscheurd. Het schepsel
heeft zich gelsoleerd. Het is op zichzelf gaan staan en
daardoor gevallen, afgevallen van God, vervallen van
zijn levensverband, uiteengevallen in zijne bestanddeelen.
Ook hier wordt de realiteit der schepping organisch opgevat. De zonde bestaat niet alleen in gevoelens. Zij tast
den geheelen mensch aan. Zij treft niet alleen den enkelen
mensch, maar de geheele menschheid en daarmede de
geheele wereld. Wij leven in een gevallen, ontredderde
wereld. Het recht, d.i. de zuivere betrekking tusschen
God en de schepping, is geschonden. Maar het zal worden
hersteld. Het is hersteld. Ziehier de groote beteekenis
van de incarnatie, de mensch- of vleesch-wording van Gods
Zoon. Zij beteekent de normalisatie van de abnormale
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verhouding tusschen God en zijne schepping, niet alleen
ideeel, maar reeel, zoo waarachtig als de schepping zelve
en haar afval reeel zijn. Zij volgt en omvat de zonde
in al hare projecties : het geestelijke leven van den mensch,
zijn somatisch bestaan, en dezen mensch niet alleen als
enkele, maar als geheel, als menschheid en deze menschheid
als deel der schepping in haar geheel. Vandaar de waarde
der incarnatie als realiteit en van deze als incarnatie van
God, in zooverre alleen God kan herscheppen wat Hij
zelf heeft geschapen, omdat scheppen het praerogatief
is van zijn kroon.
Zoo is principieel de betrekking tot God hersteld, voor
zooveel het God en voor zoovelen als het van Godswege
aangaat. Want evenals God, als souverein, vrij is om te
scheppen of niet te scheppen, geldt zijne vrijheid ook de
herschepping. Is dus formeel, als betrekking, eens voor
goed in Christus de schepping genormaliseerd, materieel,
als feitelijke toestand, wordt deze normalisatie geleidelijk
tot stand gebracht door den H. Geest. Bij de ontwikkeling hiervan schemert de uitverkiezing overal door als
de projectie der goddelijke souvereiniteit. Wat met den
mensch plaats vindt is niet natuurlijk, maar bovennatuurlijk, geen betoon van algemeene, maar van bizondere
genade. Het is in de eerste plaats eene wedergeboorte.
Hij, wien deze te beurt valt, is daarbij louter passief. Hij
weet niet en wil niet. Hij werkt niet mede. Hij ontvangt
alleen een nieuw levensbeginsel, als een zaad, dat te zijner
tijd zal ontkiemen. Wat hij dus ideeel reeds was in het
oordeel van God, wordt hij potentieel door de mystieke,
nog sluimerende levensmededeeling van regenereerende
krachten. Hiermede is gegeven de affiniteit tusschen
God en den mensch en daardoor de vatbaarheid voor de
werkingen Gods, die, langs welken weg en door welk
middel dan ook, van Gods wege tot den mensch komen.
Als hij slechts wakker wordt. Dit geschiedt te zijner tijd
-door het geloof en de bekeering, als bewustzijn en wil
zich uit het vorm- en beweging-looze levensembryon
gaan loswikkelen en onderscheiden. Dan, onder invloed
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van het Woord en de leidingen van God, beide gedragen
door de macht van zijn Geest, komt de mensch tot geloof,
d.i. tot de bewuste aanvaarding van Gods genade en tot
bekeering, d.i. tot de actieve verwerkelijking daarvan.. Het
zijn ontwikkelt zich tot bewustzijn, de latente drang tot
vrijwillig streven, potentialiteit tot actualiteit. De- geloovige is uitverkoren met een doel, dat even grootsch is
als zijn grond. Zoo ontstaan andere menschen dan de
natuurlijke menschheid oplevert. Palingenesie beteekent
scheiding. Zij verooroeelt het naturalisme op elk terrein
en dit veroordeelt haar.
Ziedaar den diepsten grond der antithese, die zich
niet tot het gemoedsleven beperkt, maar hare breede
schaduwen werpt over alle geledingen van leven en
wereld. Immers, de mensch, als schepsel, vormt eene
levende eenheid. Zijn psychisch en somatisch bestaan
zijn onafscheidelijk. Zij werken even onnaspeurlijk als
onophoudelijk op elkaar in. En deze mensch behoort
tot het organisme der menschheid. Hij leeft goeddeels
uit de tweede hand, van geerfd en gegeven goed. Op haar
beurt is deze menschheid opgenomen in het groote geheel
der schepping. De palingenesie betreft dus de geheele
wereld, evenals deze als zoodanig aan de schepping haar
ontstaan dankt en aan de zonde haar ontreddering wijt.
Op gelijke wijze als Gods voorzienigheid de geheele
wereld raakt, strekt zijne genade zich over haar voile
lengte en breedte uit. Zoo beteekent de wedergeboorte
een universeel, kosmisch proces. In haar ontplooit zich
de incarnatie, waarin God, niet alleen een kracht of
werking van God, mensch, niet alleen een mensch, is
geworden. Zij loopt uit op eene finale, die de geheele
wereld niet slechts tot toeschouwer, maar tot deelnemer
maakt.
Maar deze deelname is van zeer verschillenden aard.
De finale beteekent eenerzijds de vereeniging van alles
wat voor en na door de bizondere genade is aangeraakt
en met eeuwigheidsleven gezegend; anderzijds de scheiding
tusschen deze sfeer en eene andere, die, welke wel in het
0. E. XX I 8
14

210

DR. A. IWYPER.

algemeen genade heeft ontvangen — want alles is ten
slotte genade natuurlijke gaven, tijdelijk goed, maar
zonder de reeele vernieuwing van leven, het mysterie
der wedergeboorte. Zoo sluit het tragische wereld- en
menschen-proces met een dubbel einde. De ontredderde
schepping wordt hersteld, verheerlijkt ; de genade wordt
tot ware natuur. Maar niet zonder rest. Een deel der
schepping gaat verloren ; de z.g. natuur wordt on-natuur,
verderfenis. Zooals de grootsche concepties van Augustinus' Civitas Dei en van Dante's Divina Commedia beurtelings historisch-wijsgeerig en dichterlijk-dramatisch het
wereldgebeuren tot uitdrukking maken van eene aanbiddelijke goddelijke idee en van eene dubbele, huiveringwekkende werkelijkheid, en licht en duisternis, leven en
ondergang z(56 mengelen, dat zij niet alleen het gemoed
ontroeren, maar het geheele leven in spanning brengen,
vormt ook Dr. Kuyper's ontwerp met zijn theologisch
beginsel, zijn religieus-ethisch karakter, zijn metaphysisch geraamte, zijne kosmische strekking eene machtige
visie op het leven en de wereld. Ik zou durven zeggen,
dat elk van zijne geschriften iets daarvan uitdrukt. In
ieder geval worden zij er naar georienteerd. Daarbij is
hij niet alleen man van de gedachte en het beeld. Hij
is ook man van de daad. Ziehier wat hem van zoo groote
beteekenis maakt en deze beteekenis zoo critiek.
(Slot volgt.)
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Het begint reeds een gemeenplaats te worden als men
zegt, dat natuurvolken, in het bijzonder de meest primitieve, in den ban van het animisme gevangen zitten,
maar daarom blijft het niet minder waar, dat bijna al
de handelingen en uitingen der lagere volken elementen
bevatten, die op vrees voor zielen, demonen, of andere,
niet altijd persoonlijk gedachte, onbekende machten
zijn gebaseerd. „In de primitieve samenleving omvatten de
beschouwingen omtrent zielen, geesten en goden de geheele natuurlijke omgeving van den mensch en dezen
zelf, zoodat men hier met een eenvoudige natuurphilosophie te doen heeft ...... Alles wat geschiedt, is voor
hen een opeenvolging van willekeurige, onsamenhangende
handelingen van geesten" 1). In dat animistisch kleed
zijn echter de draden reeds op te sporen, die bij hooger
ontwikkeling de wording vertoonen van duidelijk getypeerde sociale, religieuse, aesthetische en andere verschijn1) A. W. Nieuwenhuis, De grondslagen der Heidensche (animistische)
wereldbeschouwing en hun rol in de beschaaide samenleving, Tijdschr,
Kon. Ned. Aardr. Genootschap, 1916, biz. 425.
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selen en nu is het juist de taak der respectievelijk sociale,
religieuse en aesthetische studien in die animistische
omhulling de reeds aanwezige elementen dier hoogere
ontwikkelingsvormen op te sporen. Mag ik hier als voorbeeld Somlo aanhalen, die systematisch uit verschillende
groepen van religieuse gebruiken de economische kern
„herausdestillier L." Hij zegt : „De meest verschillende
gebruiken en ceremonien geven aanleiding tot ruilen
of behooren er noodzakelijk bij. Maar het wezen der zaak
ligt niet in die ceremonien ; het geheele doen en laten
van deze stammen is immers aan vaste vormen en regels
gebonden" 1).
Toch wordt er in den laatsten tijd in eenige studies over
dit onderwerp 2) juist in het bijzonder gewezen op dien
uiterlijken, animistischen kant der verschijnselen. Verklaarbaar is dit zeker als een soort reactie tegen oudere
kunsttheorieen, die de aesthetische voortbrengselen der
primitieve volken geheel ignoreerden en in de hooger
ontwikkelde kunst der Europeesche volken dergelijke
animistische motieven niet aantroffen. De aandacht der
meer moderne aesthetici, die ook de ruwere producten
der lagere volken in hun beschouwingen betrekken, valt
natuurlijk in de eerste plaats op die tot nu toe vrijwel
onbekende soort van motieven, zoodat men nu den ietwat zonderlingen toestand krijgt, dat de aesthetici den
nadruk leggen op de animistisch-religieuse trekken der
kunstvoortbrengselen en de ethnologen vooral wijzen
op de aesthetische elementen. Dit laatste behoeft ons
niet zoozeer te verwonderen, want ongetwijfeld gaan
sommige schrijvers de beteekenis dier animistisch-religieuse motieven te veel overdrijven. Als Dr. Severijn
bijv. opmerkt : „Het gansche leven van den natuurmensch is religieus bepaald en ongetwijfeld zal men
1) F. Somlo, Der Giiterverkehr in der Urgesellschaft, Brussel, 1909,
S. 66.
2) Dr. Jan Veth, De aandrift tot portretteeren, De Gids, 82e Jaarg.
1918, bl. 303-326. Dr. J. Severijn, Religie en Kunst, Tijdschr. v.
Geschiedenis, 35e Jaarg. 1920, bl. 79-87, 134-150, 238-246,
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zijn cultuur het dichtst benaderen door in alle dingen
een religieus motief te zoeken," dan is dat zeker even
overdreven, als wanneer een ander zou betoogen : aangezien in de wereldgeschiedenis de economische banden
het geweest zijn, welke het meest hun invloed op den
mensch hebben doen gelden, zullen wij het zekerst gaan,
als wij achter elke handeling economische beweegredenen
zoeken. En dr. Severijn staat in deze kwestie lang niet
alleen. Een van de schrijvers, die dit standpunt het
meest verdienstelijk hebben verdedigd, is R. Karsten,
die in zijn, op Zuid-Amerikaansch materiaal gebaseerd
betoog, tot deze conclusie komt : als de Indianen ornamenten, afbeeldingen van menschen of dieren, of zuiver
geometrische teekens op hun lichaam, op hun bezittingen of zelfs op boomen en rotsen aanbrengen, dan heeft
dit oorspronkelijk niets met een eigenlijke versiering, met
eenige idee van „schoon" te maken, maar het is enkel
geschied uit bijgeloovige gronden evenzoo geschiedde
het bedekken van het lichaam met verf en het dansen
uit animistische motieven. Fluiten, trommels, snorhouten,
ratelkalebassen, met hunne karakteristieke versieringen,
alle instrumenten, bij de verschillende dansen en ceremonien in gebruik, het zijn niets dan „refine Zauberdinge."
Mogen enkele onderzoekers erop wijzen, dat die beteekeni er bij verschillende Zuid-Amerikaansche stammen
niet aan gehecht wordt, dan toch behoeven wij er volgens
Karsten niet aan te twijfelen, of genoemde voorwerpen
hebben ook bij die volken eens dezelfde tooverkracht
bezeten. In den loop van den tijd kan de bijgeloovige
beteekenis verloren zijn gegaan en de dingen zijn zoo tot
een eigenlijke versiering geworden. Wij hebben dus te
doen met toovermiddelen, meestal met het doel booze
geesten of te weren, doch ook gebruikt, om zich macht te
verzekeren over personen, meestal niet ten goede, of
over dieren. Ter nadere orientatie willen wij even over
deze begrippen der primitieven uitweiden.
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IL
De magie gaat nit van twee grondgedachten : dingen, die op elkaar gelijken, kunnen invloed op elkaar
oefenen, bezitten een soort gemeenschappelijke kracht,
hebben als het ware hetzelfde karakter ; en hetzelfde
geldt voor dingen, die met elkaar in aanraking zijn geweest. Op dat geloof zijn vele Indiaansche gebruiken ge
baseerd, die trouwens in verschillende variation bij alle
primitieve volken terugkeeren. Men is vporzichtig met
zijn speeksel, met afgeknipte haren en nagels, in 't kort
met alles wat met het lichaam in aanraking is geweest,
of er deel van heeft uitgemaakt. Dit beginsel heeft niet
alleen betrekking op den mensch ! Heeft men bijv. een
stukje buffelhuid, en gebruikt men dat op de juiste wijze,
dan heeft men op de buffeljacht de dieren eigenlijk al
half gevangen. Ook den naam denkt men zich als deel van
een persoon en door dien naam te weten heeft men invloed op den ganschen persoon gekregen. Daarom willen
heel veel Indianen hun naam niet zeggen en dragen ze op
plantages veelal een aangenomen roepnaam. Ook verklaart dat de bereidwilligheid waarmee ze zich dikwijls
laten doopen, want voor velen houdt deze ceremonie s
niet meer in dan een naamsverandering en het kan niets.
dan voordeel voor hen meebrengen als de eigenlijke naam
van den gedoopte niet bekend is. Echter is voor ons de
andere tak der tooverij van meer belang, waarbij de verborgen invloed gebaseerd is op de gelijkheid van zaken
of handelingen. Dat men een persoon groote schade
kan berokkenen, zelfs ziek of dood kan maken, door een
afbeelding van hem te verbranden of te verminken, is
algemeen bekend. Tot in onzen tijd heeft zich zelfs dat
geloof gehandhaafd. Tarde heeft uit de oude rechtsbepalingen van Perigord opgediept, dat afwezige moordenaars in effigie terechtgesteld werden „jusqu' a wort s' en suive." Men weet nog, hoe in de recente Russische
revolutie portretten van den Czaar in het publiek werden
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mishandeld en verminkt rondgedragen. Daar steekt,
evenals in die bepalingen van Perigord, meer in dan enkel
symbool. Ook de bekende tegenzin der wilden zich te
laten photographeeren, spruit uit de vrees voort, dat
men door zijn afbeelding invloed ten kwade op hem zal
kunnen oefenen. Niet alleen een afbeelding kan voor
dit doel dienen, ook door den dans kan men dit effect
bereiken. Van een volledig drama gelooft men stellig,
dat het de verwerkelijking van de voorgestelde gebeurtenis kan bewerken : een rijke jacht, overvloedig regen,
een rijke oogst. Door tabakswolken roept de groote toovenaar de regenwolken op ; als de kangoeroe's zeldzaam
worden, trekken de Australiers de huiden van die dieren
aan, bootsen hun geluiden en bewegingen na en gelooven,
dat er dan veel kangoeroe's zullen komen.
Dat de dansen en andere ceremonien der Zuid-Amerikaansche Indianen door Karsten dus als magische handelingen beschouwd worden, lijkt begrijpelijk. De werkzaamheid dier ceremonien wordt echter krachtdadig ondersteund door het gebruiken van tooverinstrumenten als maskers, trommels, ratelkalebassen en snorhouten. De kracht
daarvan hangt weer niet of van de kracht van de instrumenten zelf, doch aan de bijzondere geaardheid van het gebruikte materiaal aan de instrumenten eigen. Zoo werken
trommels bijzonder krachtig, als bij de vervaardiging de
huid van verslagen vijanden gebruikt is. Ook gelooft men
de fluiten in de hoogste mate werkzaam, die door verschillende Braziliaansche stammen uit menschelijke beenderen
vervaardigd worden. Een trommel werkt eerst recht
vrees aanjagend op de geesten, als hij gemaakt is nit het
hout van groote boomen, die men als woningen van geesten beschouwt en die daarom hoogst gevaarlijk zijn en
ontzien worden. Van zulke boomen moeten ook de harde
vruchten zijn, die men in de trommels doet en het doffe,
rammelende geluid veroorzaken. Men zou alzoo kunnen
zeggen : het effect van de ceremonie is de resultante uit
al de geheimzinnige (geesten-) krachten, die de toovenaar
in handelingen en instrumenten weet aan te wenden en
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die de macht der booze geesten moet overtreffen. Ziedaar
onder een gezichtspunt gebracht al de elementen van een
Zuid-Amerikaansche ceremonie. Niet aesthetische, maar
magische motieven geven aanleiding tot de handelingen,
hetzij dans of drama, of het gebruik van trommels en
andere „muziek"-instrumenten. Ook wat wij toch eigenlijk wel als aesthetische attributen beschouwden, bijv.
veeren, teekeningen en beschilderingen, worden aangewend om hunne tooverkracht. Men draagt afbeeldingen
van zulke dieren rond, waarin, naar men vermoedt, dat
de zielen van de overledenen zijn gevaren en hun afbeeldingen zijn geteekend of geschilderd op de maskers, die
bij dergelijke gelegenheden gebruikt worden.
Ik hoop eenigszins duidelijk gemaakt te hebben, hoe
Karsten tot deze conclusie is gekomen : „Das Ergebnis,
zu dem wir in dieser Weise gelangt sind, ist, dass die
Masken reine Zauberdinge sind, and dass die schmiickende
Bemalung, Federn, u.s.w. womit sie ausgestattet werden,
nicht wirkliche Verzierungen sind, sondern Zaubermittel, den zauberischen Vorstellungen entsprechend,
die in dem Guste des Indianers eingewurzelt sind".
Ik geloof, dat Karsten te veel wil bewijzen. Indertijd
hechtte men, onder invloed van Darwins sexueele teeltkeus
te veel aan het erotisch motief in de kunst ; tegenwoordig
schijnt men naar een ander uiterste over te hellen en
,alles uit religieuse motieven te willen verklaren. Het is
a priori waarschijnlijk, dat zulk een reusachtige groep
van verschijnselen niet vanuit 66n soort van motieven
verklaard kan worden. Dat de religie grooten invloed op
de kunstuitingen gehad heeft, meer wellicht dan erotiek,
strijdlust, economische drijfveeren, gelooven wij ook,
maar haar beteekenis wordt door Karsten zeker geweldig
overschat. En hij staat lang niet alleen in zijn opvattingen;
met eenige variaties zijn bijv. Gerland, Runach en
Klaatsch dezelfde meening toegedaan. Over de negerkunst die zich den laatsten tijd steeds meer in de belangstelling van ethnologen en aesthetici mag verheugen,
willen wij twee auteurs aanhalen, die ook tot bovenge-
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noemde groep gerekend mogen worden. Einstein zegt
De negerkunst draagt een religieus karakter. Het werk
van den zwarten kunstenaar moet religieusen arbeid
genoemd worden en het effekt ligt niet in het kunstwerk,
maar in zijn a-priorisch, onbestreden God-zijn. De beschouwing van het kunstwerk is religieus bepaald ;
daaruit vloeit een bepaalde stijl voort, die niet door de
willekeur van eenig individu, maar slechts door een omwenteling in de religie veranderd kan worden 1). Slechts
zelden vindt men Severijn's stelling : de religie primair,
de kunst secundair, zoo scherp uitgesproken en uitgewerkt als in Einstein's niet gemakkelijk te lezen studie.
Een weinig gematigder drukken zich Clouzot en Level
uit : „Onze gevolgtrekkingen uit de Australische kunst
kunnen voor 't grootste deel ook op de negerkunst toegepast worden. Het is evenzoo een ritueele kunst met een
religieuse en magische functie. De kennis van den gods-.
dienst van den neger schijnt ons noodzakelijk om zijn
kunst te begrijpen" 2). Dat is vierkant in strijd met wat
Bremmer eens in „Beeldende Kunst" naar aanleiding
van een stuk Chineesche sculptuur opmerkte : „Dat
echte kan ons uit elken tijd toespreken, direct, zonder
dat men daarvoor, zooals meestal suffe geleerden meenen,
de geschiedenis of cultuurhistorische verhoudingen van
een tijd moet kennen." Bremmer zegt het wat cru, maar
er ligt een groote kern van waarheid in zijn bewering.
De meeste aesthetici hellen echter tot de andere opvatting over ; wij willen hier nog herinneren aan Jules Combarieu 3), die door Constant van Wessem in „de Nieuwe
Groene" destijds bij het Nederlandsch publiek is geintroduceerd en aan zijn uitspraak : „De bezwering is het
prototype van de muzikale kunst. Alles stamt daaruit
techniek, van den zanger, kennis van het rythme, lyriek.

1) Carl Einstein, Negerplastik, Munchen, 1920, S. XIII.
2) H. Clouzot et A. Level, L'art negre et l'art oceanien, Paris 1919,
P. 33.
3) J. Combarieu, Histoire de la musique, Paris 1913.
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De muziek en de poezie, beurt om beurt parallel en uiteenloopend, komen uit de gesproken magie voort." Wij
zouden zoo voor de verschillende kunstsoorten : plastiek,
ornamentiek, dans, poezie en muziek, eenige schrijvers
aan kunnen halen, die, met of zonder eenige reserve,
beweren, dat de kunst voortkomt uit de magie, dat de
bedoeling der kunst-productie was geesten of machten
gunstig te stemmen of te beheerschen en dat zuiver
aesthetische motieven eerst later optreden. Wij meenen
echter genoeg voorstanders van deze theorie, die wij
wenschen te bestrijden, aan het woord gelaten te hebben.

Om den invloed der religie op de kunst na te gaan,
dienen wij eerst te weten, wat wij onder kunst hebben te
verstaan. Definities bestaan er vele, maar de meeste zijn
voor ons doel onbruikbaar, omdat ze geformuleerd zijn
met betrekking tot eenige bijzondere kunstsoorten, plastiek bijv. of poezie, en verdere generalisatie niet kunnen
verdragen. Zelfs die definities, welke gebaseerd zijn
op breedere sociologische basis, zooals bijv. van Taine
en Guyau, kunnen geen aanspraak maken op algemeene
geldigheid, omdat zij geformuleerd zijn na de studie der
kunstvoortbrengselen van den West-Europeeschen cultuurkring. Toch zijn er eenige pogingen gewaagd, om
alle kunst-scheppen onder een gezichtspunt te brengen.
Kant noemde als criterium van kunstgenieten : die
interesselose Betrachtung. Hiermee is een werking aangeduid, die wel actieve elementen bezit, maar waaraan
toch de eigenlijke scheppende werkzaamheid ontbreekt.
Om ook deze vrijwel evenzoo te karakteriseeren, zou men
haar kunnen kenschetsen als het doen om het doen zelf,
het scheppen om het scheppen ; een werkzaamheid dus,
die zonder verdere bedoeling haar doel vindt in het uitoefenen van zich zelf. Veel positiefs wordt hiermee niet
gezegd ; het beteekent meer een elimineeren van hande-
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lingen, die wij niet tot de kunst rekenen, zonder van
deze zelf verdere eigenschappen te noemen. Bovendien
valt binnen deze formuleering toch een groep werkzaamheden, die buiten het gebied der kunst liggen : de spelen.
Tegelijk blijkt hierdoor echter de innige verwantschap
van deze beide groepen ; zij hebben, naast tal van verschillen, zeer veel psychologische trekken gemeen en
een theorie over den oorsprong der kunst zal moeten
aanknoopen bij het spel, in dieren- en menschenwereld.
Het zien om het genot van het zien, het doen om het
genot van het doen, het spel om het spel ! De hartstocht,
waarmee een voetballer of biljarter zich aan zijn spel
overgeeft, is bekend genoeg. En zou een wiskunstenaar
zich niet met zijn wetenschap bezig kunnen houden,
om het genot van het doordringen in mathematische
problemen. De naam, dien wij hem geven, wijst reeds
op overeenkomstige trekken met het aesthetisch scheppen.
Gelijksoortige motieven in spelen en in het scheppen
van kunst heeft vooral Groos aangetoond. Oudere psychologen redeneerden zoo : bij de lagere dieren wordt alle
energie opgebruikt in den strijd om voedsel. Bij hooger
ontwikkelde dieren worden daarvoor niet alle tijd en
krachten in beslag genomen ; ze kunnen zich gemakkelijker en beter voedsel verschaffen en krijgen daardoor
een overschot aan kracht. Deze wil zich toch uiten en
wordt nu in spelen opgebruikt, met welke uiting een lustgevoel verbonden is. Groos wees erop, dat men evenwel
in spelen niet bloot een ontlading van overtollige energie
(surplus of vigour) heeft te zien, zooals Spencer, Hudson
en Wallace meenden, of van onverbruikte energie zooals Wallaschek verbeterde, maar dat aan de jeugdspelen
instinctieve handelingen ten grondslag liggen, die met
demonische macht de individuen tot het spel aandrijven,
,,nicht nur wenn and so lange (bildlich gesprochen) das
Gefdss tiberlduft, sondern selbst dann, wenn auch nur
ein letztes TrOpfchen darin ist" 1). Groos maakt verder
1) Karl Groos, Spiele der Tiere, Yena 1907, S. 21, 22.
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duidelijk, welk een groote waarde die spelen bezitten
voor den strijd om het bestaan. In zijn jeugd leert het
dier al spelend : grijpen, vangen, springen, klauteren,
vaardigheden dus, die het dier te pas komen, als het ze
later voor het bemachtigen van voedsel noodig heeft.
Hoe komt het dier er nu toe die voor-oefeningen steeds
weer te herhalen ? Zeker, door het instinkt gedreven. Maar
van belang is het hierbij op te merken, hoe de natuur
aan het botvieren der instincten een lustgevoel verbon
den heeft, hoe dus het biologisch nut (racial survival)
gepaard gaat met individueel welbehagen (individual
satisfaction) 1). Wij zien dus de spelen als correlaat van
een lustgevoel optreden. Karl Schroeter behandelt de
ontwikkeling van de verschillende wijzen, waarop de
dieren hun gevoelens uiten, waarbij wij opmerken dat de
aanstoot tot die uitingen een soort geestelijke spanning
is, die zelf geen lustgevoel genoemd kan worden, maar
waarvan de ontlading verbonden is met een lustgevoel.
Vermelding verdient hierbij nog het feit, dat na langdurige rust van een goed functionneerend orgaan een
prikkel van geringere sterkte dan de normale voldoende
is, als de overige omstandigheden gelijk blijven, om het
orgaan tot werkzaamheid te brengen, een indicatie naar
Spencer's theorie. In hoofdzaak volgen wij verder
Schroeter, maar slechts bij een enkele soort gevoelsuitingen zullen wij wat langer stilstaan 2).
Zooals men weet, uiten dieren hun gevoelens o.a. door
bewegingen. Reeds bij lustgevoelens van zeer geringe
sterkte begint de hond met den staart te kwispelen de
beweging neemt met het lustgevoel in sterkte toe. Wordt
het lustgevoel nog sterker, dan gaat de hond springen of
rennen. Zulke bewegingen, welke uitdrukkingen zijn van
gevoelsversterking, als : loopen, huppelen, springen,
draven, vinden wij bij tal van dieren, vooral bij zoogdieren
Groos, Spiele, S. 312.
Karl Schroeter ; Anfange der Kunst im Tierreich and bei Zwergviilkern, Leipzig, 1914.
1)
2)
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en vogels. Bij de hazen zijn vroolijke sprongen, die met
draven in een kring en buitelingen over den grond afwisselen, uitingen van lustgevoelens. Jonge hazen kunnen
zoo in dat spel opgaan, dat zij hun ergsten vijand, den
vos, totaal niet bemerken. Treedt nu bij zulke lichamelijke uitdrukkingsbewegingen een zekere gematigdheid
op, waarbij het wilde, ongebreidelde en onregelmatige
vermindert, dan kan het op dansen beginnen te gelijken.
De oorspronkelijkste vorm kan de eenvoudige herhaling
zijn, die door de armoede der dieren-psyche dikwijls optreedt. Van volkomen regelmatigheid is in de dierenwereld bijna nooit sprake ; bijna altijd worden de gelijkmatige en regelmatige bewegingen onderbroken door
onsamenhangende wilde bewegingen. „De kraan vermaakt zich door vroolijke sprongen, overmoedige houdingen, verdraaiingen van den hals, uitslaan der vleugels
en formeel dansen. Vlug na elkaar bukt hij zich, spreidt
de vleugels uit, springt, danst, rent heen en weer en drukt
in de verschillendste houdingen en bewegingen zijn vreugd
uit" 1).
Daar bij de dieren de drang tot nabootsen zeer sterk
is, vooral bij jonge dieren en bij die, welke in kudden
leven, veroorzaakt in die gevallen het handelen van een
individu het meedoen van vele andere.Die gemeenschappelijke bewegingen kunnen in meerdere of mindere mate
eenigen samenhang vertoonen. Bij de bewegingsspelen
der koeien is er weinig van te merken ; het dolle rennen
van paarden, gazellen, springbokken, in groote troepen
vertoont reeds meer eenheid in samenhang ; eenige loopspelen bij vogels beginnen reeds veel op dansen te lijken.
Van de vliegkunst der vogels zegt Hudson : „In de
schijnbare verwarring heerscht de volmaaktste orde
en onder de vele honderden bewaart ieder der langzaam
of snel voortglijdende gestalten zoo nauwkeurig den
juisten afstand, dat nooit ook maar twee dieren elkaar
aanraken."
1) Schroeter, Anfiinge, S. 19.
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Behalve in bewegingen kan het gevoel uitdrukking
vinden in geluiden. Verschillende dieren worden tot deze
gevoelsuiting bijna alleen in den toestand der hoogste
opwinding gebracht, bij groote pijn of schrik, vooral in
doodsangst. Het schijnt daarom, dat oorspronkelijk slechts
een zeer groote gevoelsintensiteit tot uiting door geluiden
leidde en dat eerst geleidelijk gevoelens van geringere
sterkte en ten slotte ook fijnere en de fijnste opwellingen
„verklankt" werden.
Men mag aannemen, dat bij vele dieren een lustgevoel
door geluiden opgewekt kan worden. De practicus Hagenbeck verklaart : „Dit moest ik telkens en telkens weer
constateeren : er is geen schepsel, waarop de muziek
niet eenigen invloed oefent. Ik wil daarmee niet beweren
dat een hongerige reuzenslang meer op de Mondscheinsonate dan op een konijntje gesteld is, maar ik acht het
boven alien twijfel verheven, dat de slangen, evenals
bijna alle andere dieren, gaarne muziek hooren" 1).
Vooral het geslachtelijk lustgevoel schijnt door geluiden
opgewekt te kunnen worden. Bij de lagere dieren hebben
de mannetjes vaak het vermogen geluiden voort te
brengen, terwiji het de vrouwtjes ontbreekt, bijv. bij
spinnen en cicaden. Bekend is Cenarchos' gezegde : wat
leven de cicaden toch gelukkig, want ze hebben alle
stomme vrouwen. De mannetjes geven heele concerten.
Bij verschillende amphibieen bezitten alleen de mannetjes
muzikale begaafdheid, die vooral in den paartijd tot
uiting komt. De gebroeders Muller beweren, dat de geslachtsdrift ook op de zang-prestaties der vogels van grooten invloed is, dat zij de stemmen „geschmeidig" maakt.
Zelfs zouden vogels, die anders nooit zingen, in die periode
enkele tonenrijen voortbrengen. Ook kunnen de weersomstandigheden van invloed zijn. Is in een jaar het weer
gunstig en het voedsel rijkelijk, dan zingen de vogels
mooier en langer dan in ongunstigen tijd. Soms voeren
zelfs fijnere gevoelens tot het voortbrengen van geluiden,
1) Carl Hagenbeck, Von Tieren and Menschen, Berlin 1909, S. 274.
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bijv. de onrust bij verwijdering of den dood van een soortgenoot, of als van een paartje een sterft.
De gemeenschappelijke geluidsuiting schijnt niet zoo
vaak voor te komen. Bij de Cicaden begint er meestal
een en zoodra die ophoudt, valt een tweede in. In den
paartijd der vogels ontstaat dikwijls een beurtzang tusschen mannetjes en vrouwtjes. Ook antwoordt op het
gezang van een enkeling een heele troep soortgenooten,
bijv. bij de leeuwen en bij veel vogelsoorten. Bepaald
berucht zijn de concerten der brulapen, maar ook bij
alle andere zijn eenheid en harmonie ver te zoeken.
Wanneer gehoorde geluiden aanleiding geven tot meezingen, zal in het begin alleen het eigen geluid voortgebracht worden, maar ook ontwikkelt zich het nabootsen
van anderen, vooral bij de vogels. De Amerikaansche
spotlijster is er bijzonder sterk in ; die bootst letterlijk
alles na : het kraaien der hanen, het gekakel der kippen,
het miauwen der katten, tot het knarsen van een verroest hengsel en het piepen van een windhaan toe. Niet
alleen uit zich een grooter gevoelsintensiteit door het
uitstooten van geluiden of door gezang, maar ook door
stampen en slaan, of het stooten tegen voorwerpen.
Vogels slaan vaak met de vleugels op den grond of op
elkaar, vooral in sexueele opwinding, wanneer ook het
klepperen van den ooievaar sterker is. Groos vertelt van
een eendensoort : iederen keer dat ze elkaar bij hun bewegingsspelen in de lucht ontmoeten, slaan ze elkaar zoo
krachtig op de vleugels, dat het geluid nog duidelijk
hoorbaar is op zoo'n afstand, dat de vogels reeds lang
niet meer te zien zijn. In enkele gevallen komen dieren er
zelfs toe tegen klinkende voorwerpen te slaan, zoodat
door de resonantie klanken ontstaan. Falkenstein vertelt van een gorilla, die tegen alle mogelijke vaten,
schotels en blikjes trommelde ; met een bijzonder, bijna
kinderlijk genoegen klopte hij tegen alle holle voorwerpen 1). Van chimpansees is waargenomen, dat een troepje
1) Falkenstein : Loangoexpedition, II, Leipzig, 1879, S. 154.
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bij elkaar kwam en met stokken op een holle boomstan
sloeg. „Aus klingenden HOlzern setzen sich auch die..
Negerklaviere zusammen," merkt Schroeter hierbij op 1).
Pechuel Loesche geeft ook nog verschillende voorbeelden,
waarvan wij het meest eigenaardige nog willen aanhalen.
„In de wildernis heb ik meermalen waargenomen, dat
apen de dunne, strak gespannen lianen door trekken of
er-tegen-aan-springen deden trillen, klaarblijkelijk omdat
het zoemen en dreunen, misschien ook het trillen dezer
natuurlijke snaren, hun aangenaam was" 2).
IV.
Wat de formeele zij de der gevoelsuitdrukkingen betreft, kunnen wij dus opmerken, dat zij zich ontwikkelt
van het uitstooten van enkele geluiden tot een soort
zang bij de vogels, waarbij vele en groote intervallen
voorkomen en een zekere regelmatigheid optreedt, die
echter nog niet heel veel beteekent en niet tot het ontstaan van rhythmus leidt, ook niet bij de lichaamsbewegingen als gevoelsuitdrukking. Wij hebben verder
opgemerkt den invloed der geslachtsdrift, den invloed
van het weer en van het voedsel en de beteekenis der
nabootsing ; ook, dat de instrumentaal-muziek rudimentair voorkomt.
Zijn deze resultaten van invloed op onze beschouwingen over de motieven, die den mensch tot het scheppen
van kunst leiden ?. Ongetwijfeld. In het bijzonder zijn
ze van gewicht, nu wij ons over de verhouding van de
religie tot de kunst rekenschap hebben to geven ; waar
wij gesteld worden tegenover de bewering, dat niet slechts
de religie diepgaand en bevruchtend op de kunst zou
inwerken, maar dat deze zou wortelen in en opgroeien
uit de religie.
Het algemeenst gehouden begrip van religie zal altijd
1) Schroeter : Anyinge, S. 51.
2) Pechuel Loesche : Loangoexpedition, III, Stuttgart, 1907, S. 114.
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deze twee elementen bevatten : het gevoel van afhankelijkheid van bovennatuurlijke machten en het streven,
door op die machten invloed te oefenen, bevrijd te
worden van ellende (materieele op lagen, geestelijke
ellende op hooger trap van beschaving). Zooals men weet
is in het oog van den wilde het geheele leven een aaneenschakeling van daden van, meestal booze, geesten. In
alles wat hem vreemd voorkomt, ziet hij het werk van
geesten of zielen, die op wraak belust zijn. De primitieve
is er daardoor niet alleen materieel ellendig aantoe, ook
geestelijk maakt zijn geesten- en demonengeloof hem het
leven vaak tot een plaag. Het is echter duidelijk, dat, hoe
laag deze religieuse denkbeelden ook zijn molten, het
reeds een enorme geestelijke arbeid beteekent tot deze
wereldbeschouwing te komen. Welk een denk-arbeid
moet daarvoor verricht zijn, hoe geeft hij zich rekenschap
van wat in zijn omgeving voorvalt, Welk een causaliteitsbehoefte, hoe kan zijn geest zich reeds richten op meerdere dingen dan die voor het verschaffen van voedsel
noodzakelijk zijn. Het begrip demon bijv. getuigt van
een vermogen tot abstractie en combinatie, dat wel dikwijls verkeerde wegen inslaat, maar dat toch de eerste
stappen beteekent, die de menschelijke geest tastend
en aarzelend inslaat op wegen, die niet door het instinkt
zijn voorgeschreven. In het kort : de laagste religievormen onderstellen een geestesontwikkeling, die verre
boven die der dieren uitgaat. Nu is in III gebleken, dat
verschillende der elementairste elementen van het aesthetisch gevoel eenvoudige psycho-physiologische verschijnselen zijn, die in het dierenrijk in meerdere of mindere
gecompliceerdheid reeds optreden. Aesthetische kwaliteiten dus, waar nog geen sprake van religie kan zijn.
Aan dit laatste dus een zekere prioriteit toe te kennen,
is niet wel mogelijk. Wij willen niet beweren, dat eerder
het omgekeerde waar is, maar men moet er zich aan
gewennen in de oervormen van het kunst-scheppen eene
biologische functie te zien, die den mensch met verschillende hoogere dieren gemeen heeft en zich bij hem onder
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invloed van velerlei factoren (religieuse, erotische, sociale) hooger ontwikkelt.
Enkele lezers zullen met dit deductief bewijs niet
tevreden zijn. Inderdaad is ons betoog pas volledig,
wanneer wij nu uit de kunstvoortbrengselen der lagere
volken zelve kunnen aantoonen, dat zij niet slechts uit
religieuse motieven voortspruiten, maar dat er gedanst
wordt om het dansen zelf, dat de aandrift tot portretteeren niet voortkomt uit den wil iets te veroveren of
te beheerschen i-), maar uit een ontvankelijkheid voor
vorm en kleur, die zich ook bij kinderen openbaart zonder
connex met religieuse gevoelens. Nogmaals : wij weten
zeer wel, dat in heel veel gevallen animistische motieven
medewerken, evengoed en in meerdere mate wellicht
dan het streven naar mededeeling van belangrijke voorvallen, naar sexueele bekoring en belangrijker waarschijnlijk ook dan de economische factoren als oorlog en arbeid,
waarvan de laatste vooral door Bucher is besproken ;
maar wij moeten al deze invloeden de maat geven die
hun toekomt en noch religie, noch erotiek, noch arbeid
tot universeel verklaringsbeginsel promoveeren.
Men komt er bijna toe zich of te vragen, of het doordringen in de primitieve psyche werkelijk mogelijk is en
of de geestelijke verschijnselen in de primitiefste menschenmaatschappijtjes eenvoudiger van structuur en spoediger
te doorgronden zijn dan die uit onze gedifferentieerde
samenleving. Bij hooger cultuur is alles meer uitgegroeid,
er is wel oneindig grooter verscheidenheid van verschijnselen, maar de verschijnselen zelve zijn niet zoo gecompliceerd. Het is als met een eik, waarvan men de eigenschappen beter kan bestudeeren aan den volwassen
boom dan aan den kleinen eikel, de vrucht, waar toch alle
eigenschappen van den boom reeds in besloten zijn. Of,
beter beeld : bij de hooger ontwikkelde dieren heeft men
een duidelijk gescheiden ademhalings-, spijsverteringsen zenuwstelsel, terwijl bij de protozoan al die verschilVeth, Gids, bl. 304.
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lende functies door een cel geschieden. En nu gaan wij
die verschillende functies, om het ons gemakkelijker to
maken, aan die eene eel bestudeeren ! Wat misschien
niet erg rationeel is. Maar nog veel minder rationeel is
het, als men nu gaat beweren, dat die eene cel eigenlijk
alleen maar adem haalt en dat zich pas later, als de cel
zich gaat differentieeren, dat dan pas uit die ademhaling
zich functies als voeding en prikkel-geleiding gaan ontwikkelen. Zoo lijkt mij de redeneering van Karsten c.s.

(Wordt vervolgd).

LEESTAFEL.

Louis Carbin. De verliefde passagier. Serie „Nieuwe
Romans". Amsterdam. Mij. voor Goede en Goedkoope
Lectuur.
't Is soms een lange weg, dien een boek aflegt tusschen de schrijftafel van een redacteur en de „leestafel" van „Onze Eeuw" : de tijd
voor rustige lezing en overweging en voor het op schrift stellen van den
indruk en de gelegenheid voor plaatsing van de aankondiging laten
zich soms lang wachten. Dit boek heeft mijn reis naar en van Indie
meegemaakt gewonnen heb ik daardoor dit : dat ik waardeeren kan
wat schr. ons meedeelt over de thuisreis van Soerabaia naar Amsterdam, over al wat op die zeereis te zien ( en niet te zien) is en over de
mentaliteit van de passagiers. Dit alles is „pris sur le vif". Overigens
zou ik mij kunnen denken, dat eenig argeloos lezer dit boek als een
mystificatie beschouwde. Heel eigenaardig is de bouw : eerst hooren
wij den dokter en den eersten machinist van de „Noordam" der Holland Amerika-Lijn, die in December '18 in de vaart tusschen was „den
Oost" en ons land, keuvelen over een wonderlijken passagier, den gewezen Indischen makelaar van Berkel, die weinig met zijn reisgenooten
verkeert, veel schrijft, in zijn gesprekken veel tweedehands-wijsheid
en -geleerdheid aan den man brengt, den dokter gezegd heeft dat hij
verliefd is . . . . Dan krijgen we van dezen ex-makelaar, die „essayist"
wil zijn, de brieven te lezen, welke hij als „penny-a-liner" schrijft voor
een Indisch weekblad : reisbeschrijving eerst met veel bespiegelingen
over meneer-zelf, die, na zeven jaar in den handel te Soerabaia geldelijk
onafhankelijk geworden, nu op zijn dertigste jaar naar patria terugkeert om daar zijn neiging te volgen : veel te lezen en vooral veel te
schrijven en „zichzelf" te zijn .... Tot dat in Batavia een meisje aan
boord komt, Betty Tersonder, 'n kind van nog niet zeventien jaar, dat
bij de allereerste ontmoeting hem reeds vertelt„ sinds een paar jaar"
al te weten „wat goed is en wat kwaad" en tot hem orakelt over „de
vrouw als gebruiksartikel", met hem flirt, van hem weten wil waaraan
het te merken is of je zooveel van iemand houdt dat je met hem zoudt
willen trouwen en hem trouw blijven dan weer nalef is en
weetgierig, met hem piekert over de raadselen des levees, over het waarom van alle dingen, over dood en eeuwigheid . tot dat beiden weten
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en elkaar bekennen dat er een echte liefde tusschen hen is opgebloeid,
die op de proef moet worden gesteld : na het afscheid in Holland zal
er niets meer tusschen hen zijn : zij zullen geen beloften wisselen, geen
portret, een enkel maal per jaar een brief ; „naderhand" zal dan blijken
of de band er nog is. Zoo scheiden zij. En dan volgt als slotwoord van
het avontuur een dagboek-fragment van haar, die niet Betty Tersonder
heette (voor de publiciteit had hij haar naam veranderd) en die
„woedend" is om alles, wat de briefschrijver er bij verzonnen heeft,
hem als „pauvre sire" en als dilettant-in-alles aanduidt !
Een mystificatie ? Misschien wel. Misschien ook (het een sluit waarlijk het ander niet uit) : een fantaisie, waarmee de schrijver zich de
lange, vaak leege uren van een zeereis spelenderwijze heeft gekort
door een geval te stellen, een type als van Berkel te scheppen, dien
hij, dunkt mij, zoo raak teekent in deze woorden uit een der brieven :
„ Je suis un esprit hante par la femme, maar het leed van den harts„tocht blijft mij vreemd, omdat ik in een vrouw nooit iets anders lief„heb, dan mijn wederspiegeling in haar, en voor een verloren Spiegel
„zqn er weer tien anderen te vinden.”
Hoe dit zij, in zijn soort is dit heel knap werk. Deze jonge man, die
in eeuwige zelfbeschouwing het grootste welbehagen schept, de door
vrouwen bedorven bachelor, die over ailerlei weet te praten en te
schrij ven met citaten en andere wijsheid-van-anderen ; dit in Indie
te vroeg uit de kluiten gem, assen kind, naar onze Hollandsche begrippen
bcdenkehjk wereld-wiis en vroeg-rijp, met kwalijk bedwongen temperament en vol van verwarde idealen ; ze staan allebei wel ten
voeten uit voor ons. Gij moogt ze meer of minder sympathiek of belangrijk vinden ; gij moogt u ook kweilen met de vraag of Louis Carbin
waarlijk verlangt dat gij ze beiden „au serieux” neemt maar gij moogt
hem den lof niet onthouden dat hij dit door hem gekozen gegeven met
H. S.
verblisterende „verve" heeft behandeld.
D. J. van der Ven. Neerlands Volksleven. Zalt Bommel.
N.V. Uitg. Mij. en Boekhandel v/h. P. M. Wink, 1920.
Nauurlijk zijn er ook in Nederland lieden, die zich zoo vergevorderd
wanen in vage, cosmapoiitischen denkbeeiden dat zij meenen onverschillig te moeten staan (of werkelijk staan) tegenover al het nationale.
Mij dunkt, het leven van dezulken is armer dan van hen, die oog hebben
voor de bekoring van het lands-eigene. Van die bekoring is het hier
boven genoemde werk vol en het brengt ons die in overvloedige mate.
„Dit boek wil een inleiding en opwekking zijn tot vaderlandschen cultuurarbeid 1" zegt de schr. in zijn voorwoord en deze bedoeling schijnt
mij volkomen verwezenlijkt. Het geeft ons een levendige herinnering
aan „het eerste nationale landjuweel" te Arnhem, het vaderlandsch
historisch volksfeest, dat daar in September '19 is gevierd als „het
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festijn der plattelands realiteit" het bevat ook een volledige beschrijving van wat het „Nederlandsch Openlucht-Museum" op den Waterberg te Arnhem te zien geeft en de schr. zegt niet te veel als hij zijn
werk noemt een „inleiding tot een gecentraliseerden Nederlandschen
volkskunde-arbeid".
Met zijn reeks van 350 afbeeldingen en den uiterst belangwekkenden
tekst, die daarop volgt, geeft dit werk jets wat wij tot nog toe niet
bezaten : een in populairen vorm, zonder vertoon van geleerdheid,
geschreven samenvattend overzicht van onze vaderlandsche „folklore",
van de zoo onderscheidene boerenwoningtypen, van onze volksliederen,
zangen, dansen, zeden en gebruiken, kleederdrachten enz. Daardoor
reikt de beteekenis van dit werk ver uit boven die van een gedenkboek.
Dit is een kostelijk boek, dat men telkens weer met belangstelling
openslaat en nu en dan graag weer voor den dag haalt. Een boek om
te bewaren en om aan de jongeren in handen te geven, opdat die leeren
beseffen hoeveel eigenaardigs er nog schuilt in ons Nederlandsch yolksH. S.
leven.
Dr. Jur. et Phil. Lucien Brulez. Het vrijheidsbegrip.
's Gravenhage. Martinus Nijhoff, 1920. XV I en 239 blz.
Nog steeds geldt het woord van Spruyt omstreeks 1900 gesproken :
„De vraag : staat de heer S. op deterministisch standpunt ? beteekent
tegenwoordig in sommige kringen hetzelfde als : Is hij iemand die
op de hoogte van zijn tijd is, of wel een athterlijk mensch ?" Toch
valt er kentering waar te nemen en ik acht het niet onwaarschijnlijk
dat wij een periode tegemoet gaan waarin ook de vrijheid weer wetenschappelijk aannemelijk zal worden geacht. Of dat echter het geval
zal zijn als er veel verdedigers optreden van de vrijheid in den trant
van den Gentschen hoogleeraar in de wijsbegeerte, betwijfel ik bijna.
God beware mij voor mijn vrienden, voor mijn vijanden zal ik mijzelf
wel bewaren, is een gedachte die bij de lezing herhaaldelijk bij mij opkwam.
Laat mij enkele staaltjes geven. De wet van behoud van arbeidsvermogen schijnt hem noodzakelijk tot determinisme te voeren, daarom
moet zij opgeruimd worden. Dat valt dan ook gemakkelijk genoeg.
Immers het beginsel van behoud van arbeidsvermogen is in den grond
hetzelfde als dat van stofbehoud en wat stof is weten wij toch eigenlijk niet (p. 57). Bovendien is het geheele maatstelsel der natuurkunde
aan ernstige bedenkingen onderhevig. Waarom heeft men bijv. een
kubiek centimeter water van 4° als gewichtseenheid gekozen ? vraagt de
schrijver op p. 64. „Waarom anders, dan omdat het de stof is, die meest
overal en in de grootste hoeveelheid voorhanden en dus het goedkoopst is". Zoo beantwoordt hij zichzelf, en hij gaat voort : „Maar
dat is een voor de wetenschap waardelooze reden, Waarom vier centi.
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graden ? Wegens de grootste densiteit, het grootste gewicht voor het
kleinste voluum". En waarom juist aan het oppervlak der zee gewogen ?
heeft hij reeds een bladzijde vroeger gevraagd ? Slechts twee kleinigheden zijn den schriiver ontgaan, ten eerste dat de gram geen gewicht , maar een massaeenheid is, en vervolgens dat een c.M3. water van 4°.
niet juist een gram weegt en onze gebruikelijke massaeenheid niet
uit water, maar uit platina-iridium is vervaardigd. Van even onbegrijpelijke onbezonnenheid is wat hij over temperatuurmetingen zegt. Kwik
heet gekozen als „stof van gelijkmatige uitzetting om „spaarzaam om
te gaan met onze glazen buizen". Het stAAt er woordelijk. Van de geweldige hoeveelheid ervaring en denken verwerkt in onze „absolute"
temperatuurschaal heeft de schr. dus klaarblijkelijk niet het flauwste
besef. „Het is niet bevorderlijk voor de goede faam der wijsbegeerte,
dat zij nog dergelijke onwetenschappelijke en populaire voorbeelden
te berde brengt die geen rekening houden met de reeds verkregene
uitkomsten der wetenschap. Waar de philosophie zich met zulke
wapens uitrust om de wetenschap onzer dagen te lijf te gaan, kan zich
alleen de geschiedenis herhalen van den aarden en den ijzeren pot".
Met groote instemming lezen wij deze woorden op p. 92 en wij denken
reeds aan een begin van inkeer als wij met schrik bemerken dat de schr.
niet een balk in eigen oog ziet, maar zich met deze woorden richt tegen . .
Kant. En wel op grond van diens causaliteitsleer die een „bedenkelijke
halfheid dient te worden genoemd", omdat zij naar des schrijvers
meening leert : „dat er geen bepaalde reden bestaat om aan een bepaalde
oorzaak een bepaald gevolg toe te schrijven en omgekeerd. Wanneer
A zoowel als B of C of D enz. oorzaak van X kunnen zijn, zonder dat
wij de ware oorzaak kunnen onderkennen, zijn wij weinig gevorderd
met de ver ekering dat er wel eene oorzaak moet zijn." (p. 91). De schr.
heeft hier heengelezen over de kleinigheid dat het causaliteitsbegins€l
niet dan in verbinding met concrete ervaring tot de aanwijzing van
A, B, C. of D als oorzaak van X kan Leiden.
In dezen trant gaat het verder het heele boek door. Een waardevoile opmerking vond ik in de voorrede. „Breedvoerigheid is in deze
tijden van papiernood niet te verantwoorden". Ten opzichte van dit
punt ga ik gaarne bij schr. theorie in de leer.
PH. K.
Dr. A. J. P. van den Broek. Ontwikkelingsgeschiedenis
van den Mensch. V. U. B. De Erven Bohn. Haarlem, 1921.
De titel van dit boekje vereischte een nadere toelichting. Menigeen
gal het wellicht ter hand nemen in de verwachting er de evolutie van
het menschelijk geslacht in uiteengezet te vinden. Dat is geenszins
het geval. Het houdt zich uitsluitend bezig met de ontwikkeling van
den individueelen mensch vanaf de bevruchte eicel tot de geboorte,
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dus met wat men doorgaans embryologie noemt. De inhoud van
het boekje is ongetwijfeld interessant. Toch zou het m. beter aan
zijn bestemming hebben beantwoord indien schr. zijn taak meer had
gezien in het expliceeren van de problemen dan in het opsommen
van de vormverandering der afzonderlijke organen. Bij het lezen
krijgt men meer den indruk met een massa details dan met een
wetenschap kennis to maken. Mogelijk leende echter het onderwerp
zich weinig voor een andere behandelingswijze.
W.

Voorts zijn door de redactie ter aankondiging ontvangen de navolgende boekwerken :
C. H. Ebbinge Wubben. Fragmenten uit Middelnederlandsche
Bijbelvertalingen. Wolters. Groningen, 1919.
De verhouding van godsdient en wetenschap. Resultaat der
Enqufte ingesteld door het Bondsbestuur van „de Middaghoogte".
Uitg. van den Bond van vereenigingen „de Middaghoogte". 's Gravenhage.
A. Dorst. Konsequentie gevraagd. Een woord naar aanleiding
van de beweging der „ Jonggereformeerden". Holl.-Drukkerij. Baarn,
1919.
J. B. Netelenbos. Ben ik gereformeerd ? Een woord naar aanleiding van de tegen mij gevoerde kerkelijke procedure. Holl. Drukkerij.
Baarn, 1920.
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De lezing van de Divina Commedia wekt slechts bij
tusschenpoozen een rechtstreeksche bewondering en
onmiddellijk-dichterlijke medevoeling, gelijk dit plaats
heeft bij de meer lyrisch-dramatische dichtwerken van
later tijd, met name bij de lezing van Goethe's Faust.
Velen die Dante's roem vernamen, erkennen dat zij teleurgesteld waren, toen hun het groote gedicht in handen
kwam. Er zijn gedeelten van een geweldig ontroerend
vermogen, en niet het minst de Inferno bevat zulke ;
maar ook de andere hoofddeelen ; tot de uitnemendste
dezer behoort de „intrede in het aardsche Paradijs" (Purg.
XXVIII). Maar meestal moet men om de Divina Commedia te bewonderen eenige schreden op afstand gaan, om
het geheel of een gedeelte in zijn geheel te overzien. Niet
voor de menschen van „primaere funktie", die voor hun
schoonheidsge-voel een direkt werkenden prikkel wenschen,
maar voor de meer bezonnenen, in wie de schoone ontroering volgt uit nawerking van het opgenomene, is de
Commedia gedicht.
Ligt dus de eigenlijke waarde der Commedia dieper
dan in de vele lyrische en deskriptieve schoonheden, waar
ligt ze dan ?
16
O. E. XX 1 9
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Op deze vraag nu is de meening verdeeld, naarmatemen in Dante den dertiend'-eeuwschen theoloog, dan wel
den dichter eener grootere humaniteit bewondert. Dante
is, bij het vele dat hij is, ook leerling der dertiende eeuwsche scholastiek, en hij is dit niet in de laatste plaats.
Hij heeft het groote werk van Thomas Aquino, de Contra
Gentiles gelezen en vereerd en heeft uit het gelezene
groote winst getrokken. De Commedia voert telkenmale
zienswijzen, redeneeringen en argumenten aan, die niet
anders bevatten dan Thomistische wijsheid in dichterlijk
gewaad. Wie Dante aan Aquinas verbinden lichten hun
betoog voor deze verbinding met tal van Danteplaatsen
toe.
De verhouding tusschen Dante-episodes en de Thomistische leering, en algemeener nog : de verb ouding van
Dante tot het Christendom zijns tijds, is van Roomsche
zijde aanleiding geweest om den dichter als bizonder
eigendom der Roomsche kerk te beschouwen en Dante
als dichter van het Roomsch-Christelijke dogma te verheerlijken. Vooral sinds Thomas Aquinas tot wijsgeerige autoriteit der kerk is verklaard, .moest de navolging
der Thomistische wijsbegeerte deze waardeering van zijn
persoon en dichtwerk ten gevolge hebben. Wie Dante
beschouwen uit dit oogpunt, en op afstand gaan staan om
de gedachte des geheels in het werk te lezen, meenen dus
voor oogen te hebben het Roomsche dogma.
Deze Dante-opvatting wordt uitdrukkelijk als de ware
verkondigd in de pauselijke Dante-encykliek van 1 Mei 11.
alwaar wordt bekend gemaakt dat „op de eerste plaats
en voornamelijk de kerk Alighieri erkent als Naar zoon."
De Encykliek wil uiteenzetten „welk een nauwe band
er bestaat tusschen Alighieri en den stoel van Petrus en
hoezeer het past de aan zulk een groot man geboden
hulde voor een niet gering gedeelte over te brengen op de
Katholieke geloofsleer." In de Encykliek (wier stijl niet
zelden aan den 18de eeuwschen zedemeester herinnert)
staat voorts : „vandaar dat men in het bewonderenswaardige en voortreffelijke werk van dezen dichter genot mag
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zoeken, doch niet minder vrucht, bij uitstek geschikt
ter ontwikkeling van het kunstgevoel en tot beoefening
der deugd." Voor hen, die Dante lezen om de deugd te
beoefenen (waartoe men ook van Alphen lezen kan)
wordt dan vermeld dat Dante behoord heeft tot die
dichters, die „het nuttige met het aangename verbindende, de menigte weten te behagen."
Ongetwijfeld heeft menig Dante-vereerder in Roomsche kringen een dichterlijker Dante-begrip dan waarvan in deze Encykliek vermoed wordt. Zij herinnert ons
aan het rationalisme, waarmee Dante in de Convito zijn
eigen gedichten smakeloos maakte en dat hem reeds
door Boccacio verweten werd, een rationalisme dat in
de Middeleeuwen inheemsch en ook aan Dante eigen was —
in ondergeschiktheid aan zijn dichterschap. Wij echter
weigeren Dante's dichterschap dienstbaar te stellen aan
deugdbevordering of aan theologie. Dante is de dichter
in wien rationalisme, theologie en Christendom dienst
bewijzen aan het dichterschap : maar dichter is hij in
allereerste plaats en als dichter heeft hij in de kultuurgeschiedenis van het menschdom een onverwelkelijken
roem.
Niet ten opzichte van Dante alleen, maar van alle
grooten in de geschiedenis van het menschdom, is het
een onrecht zoo op hen wordt beslag gelegd ten behoeve
van een afgebakenden kring, kerk of sekte. Zelfs een
zooveel bepaalder kerkelijke autoriteit als Thomas van
Aquino behoort in eerste plaats aan de menschelijke beschaving toe, in tweede plaats aan de kerk, waarvoor hij
werkte. De Aristotelische wijsbegeerte, niet zonder verband met het Neo-platonisme, viert in Thomas haar dertiend' eeuwsche herleving, en beide zijn niet van Christelijken oorsprong. In het denkwerk van Thomas is zooveel
algem.eene humaniteit, dat men voorwaar geen lid der
Roomsche kerk moet zijn om hem te bewonderen ').
Evenzoo Dante : al staat hij in het Middeleeuwsche Chris1) Vandaar Wicksteed's Hibbert lectures (zie verder).

236

DANTE.

tendom, toch is de inspiratie, die wij in zijn dichtwerk
verstaan, een humane, die in niet-Roomsche gemoederen
een even diepen weerklank vindt als in Roomsche, en
dieper naarmate ons eigen wezen meer dichterlijke en
minder burgerlijk-zedemeesterlijke aanvoeling heeft.
De moderne Dante-studie, het omvangrijk Danteonderzoek in de negentiende eeuw, de arbeid van Dantevertolking in Duitsche, Engelsche, Nederlandsche taal
zijn dan ook niet ondernomen ter meerdere eere van het
Roomsche dogma, maar uit een humane vereering, die
den dichter vanwege het nageslacht toekomt, omdat de
bewonderaars in Dante wisten een dichterlijk getuige voor
de diepe waarden van het menschelijk geestesleven.
Aan de kultuur van het menschdom wordt door duizenden gearbeid, wier geestesinhoud niet strekt buiten den
bepaalden kring, aan welken zij toebehooren ; zij voeren de
opdracht van hun tijd en omgeving uit ; verder strekt hun
zending niet ; bij de herdenking van hun werk zijn slechts
de geestverwanten in engeren zin gemoeid. Maar er zijn
ook heroen van hoogeren rang, en bij juiste intuitie
weet de geschiedenis wie in dezen rang behooren. Zij
vertegenwoordigen de menschheid in haar algemeene
kultuur ; niet slechts kringgenooten stroomen toe bij het
feest hunner gedachtenis ; dezen zelfs niet in de eerste
plaats, aithans niet krachtens bepaalde taal-gemeenschap
of gemeenschappelijk toebehooren tot hetzelfde kerkverbond. Hen binnen aangewezen grenzen to omsluiten
is onrecht en aan de geschiedenis en aan henzelf. Dante
behoort tot deze grooten. Hijzelf heeft deze erkenning
buiten de kerkelijke omheining voor zich opgeeischt.
Immers, waar de dichter door Virgilius bij de wijzen en
poeten der Oudheid wordt binnengeleid, Homerus,
Horatius, Ovidius, spreekt hij niet van „splendida
vitia" (met welken term Augustinus de buiten-Christelijke kultuur heeft aangeduid) maar hij vermeldt dat
zij hem groote eer bewezen, want zij namen hem als een
der hunnen op. In den algemeenen kring der groote
ichters, is Dante's plaats.
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Dante heeft door •eenige kleine, bijkans vinnige zetten, zich gevrijwaard tegen een annexatie, gelijk thans
de pauselijke ecnykliek schijnt te bedoelen. Men bedenke
dat hij zonder reserve Christen is en dat zijn Christendom de historische konstellatie des tijds ten voile erkent :
Rome, Pausschap, monnikenwezen, H. Schrift en overlevering. Maar de humaniteit van Dante's persoonlijkheid zou slechts schade lijden, wanneer het bepaalde hem
meer werd dan het algemeene. Niet kerkelijk gezag
maar redelijke bezinning leidt hem bij de steliing, die hij
inneemt en het is zijn harmonische wereldbeschouwing,
waardoor hij kerkrijk en keizerrijk in onderlinge parailelie
erkent tot bevordering van een tweeledig geluk van het
menschdom. De harmonie van Dante's geest beheerscht
zijn beschouwing en dichtkunst tot in bizonderheden
nauwkeurig. En ten slotte is Dante's Christendom de
keus eener ziel, die tot „koning en priester" van zichzelf
geworden is (Purg. XXVII, 142) en uit eigen gezag over
zijne levensbeschouwing beschikt. Zijn vrijheid waarborgt hij zich o.a. tegenover Thomas van Aquino, „met
wien hij in vele punters overeenstemt, wat hem niet verhindert in even kardinale van dien meester of te wijken
en zijn eigen gang te gaan" 1).
Wat ik noemde bijna vinnige zetten, waarmee de dichter
zich tegen annexatie vrijwaart — hiermee is niet gedoeld
op de ongeloofelijke strengheid, waarmee Dante pausen in
de hel werpt, noch op het vernietigend oordeel, dat hij
over Rome's kerk uitspreekt in Parad. XXVII ; noch
ook op de herhaalde vervloeking van het machts-instituut, waartoe de Roomsche kerk sinds Constantijn gemaar veeleer bedoel ik twee passages in
worden is,
de Commedia, die voor Dante de tendentie hebben van de
handhaving zijner vrijheid. Dante verdedigt tegelijk met
zijn sympathie voor de Christelijke wijsheid, zijn zelfstandigheid, hem even dierbaar, daar hij, priester en koning
1) Ph. H. Wicksteed, Dante and Aquinas, London Dent & Sons
1913.
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van zichzelf, deze wijsheid niet op eenig kerkgezag, doch
uit eigen bezinning aanvaardde. Als zoeker naar de vrijheid (Purg. I) bewaart hij het onbeperkte recht van eigen
oordeel. Voor zijn doel behoeft Dante geen lange vertoogen, doch slechts een enkel ontstellend woord.
Op andere wijze dan als een besliste moedwilligheid
met zeer bepaalde strekking kan de verheerlijking van
Siger van Brabant en van Joachim a Fiore in Dante's
Paradiso niet worden begrepen. De verheerlijking van
deze beide uit kerkelijk oogpunt gevaarlijke personen,
ligt niet in de lofzeggende attributen, waarmee zij voor
de lezers der Commedia verschijnen, maar in de eereplaats, hun toegekend. Om de waarde der plaatsing van
deze beide in den zonnehemel te schatten, beeld u in dat
een groot geleerde (i.e. Thomas v. Aquino) alle scherpte
zijns verstands besteed heeft om een tegenstander te
weerleggen, waarbij hij, door zijn volgelingen toegejuicht,
desniettemin de zwaarte bleef gevoelen van de oppositie,
die niet tot zwijgen is gebracht. Beeld u verder in, dat
hij na een langen kamp tegen dezen tegenstander de
buitengewone onderscheiding genoot te worden uitgenoodigd op een eeremaaltijd aan een vorstelijk hof, dat
den roem van bevorderaar der kunsten en wetenschappen
genoot, en waar slechts eersten-rangs-talenten den toegang hadden (Dante's zonnehemel). Welnu, binnenkomend, wien treft hij daar ? den als verkondiger van
gevaarlijke dwaling scherp bestreden tegenstander, naast
wien hij genoodigd werd plaats te nemen. Dergelijken
indruk maakt de ontmoeting met Siger en op andere
wijze die met Joachim in Dante's paradijs.
Siger van Brabant was tien jaren lang leider der oppositie, opgewassen tegen den rector der Universiteit van Parijs
Alberic van Rheims, en bracht de hoogeschool in niet geringe beroering. Hij had grooten aanhang ; zijn verzet
gold de scholastiek naar de leering van Thomas, dien hij
tot ingespannen bestrijding dwong. Niettegenstaande de
veroordeeling van zijn stellingen, handhaafde Siger zijn
leeraarschap, totdat daaraan, zeven jaren later, een einde
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gemaakt werd (1277) door een andermaalsche veroordeeling voor de rechtbank van den groot-inquisiteur van
Frankrijk. Siger was aanhanger van de MohammedaanschAristotelisch-Neoplatonische filosofie van Averroes, die de
waarde van het individueele en der persoonlijke ziel
alsmede haar onsterfelijkheid ontkende. Hij loochende
de Voorzienigheid en leerde een astrologisch determinisme,
waarbij de planeten den gang der wereldgeschiedenis
bepalen, volgens een periodiciteit, die beschavingen en
godsdiensten (ook het Christendom) tot aanzijn brengt
en ten ondergang. Om met deze leerstellingen Christen
te blijven was hij aanhanger van de leer der twee waarheden : wat voor de wijsbegeerte geldt, kan onwaar zijn
voor het geloof, en andersom. Men mag „gelooven" wat
met de wijsgeerige waarheid strijdt.
Dante laat dezen Siger in de sfeer der zon als een der
ware Christenleeraars wonen, met de vermelding dat hij
logisch bewijs vond voor nijd-wekkende waarheden
invidiosi veri. Par. X, 138). Het geval wordt te
treffender doordat Thomas Aquinas zelf in dezen zonhemel
aan Dante de lichtende gestalten voorstelt, met welke hij
vertoeft, het eene licht na het andere lofgevend (122)
en Siger, die de nijd-wekkende waarheden verkondigde,
aanwijst als dengeen die, naasi hem staande, den kring
dezer zaligen sluit.
Ook het Joachim-geval is treffend : Bonaventura, die
(hetgeen onmogelijk aan Dante onbekend bleef en wat
aan de Bonaventura-passage in de Commedia juist de
uitdrukkelijke strekking geeft), de Joachimiten in de
Franciskaner orde bestreden heeft, vermeldt (Zang XII)
aan Dante de lichtgeesten, die hem verzellen en wijst op...
Joachim den Abt uit Kalabrie, hier aan zijn zijde staand,
,,die begiftigd was met den geest der profetie." Ook hier
dus wordt de tegenstander vlak naast de hoofdfiguur
geplaatst, niet maar in zijn kring opgenomen, doch in
dien kring als het ware met een hoogere waardigheid
bekleed en als die afsluiting gedacht, waarbij men weer
bij de hoofdfiguur terug is. Zoowel Siger als Joachim
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worden het laatst genoemd, omdat de laatste van den
cirkel opnieuw tot den eerste terugvoert. Lucemi da lato
it calavrese abate Gioacchino, zegt Bonaventura. Joachim
nu is de vader der geestdrijvers, die het einde der Roomsche kerk verwachtten : Het Oud-testamentisch tijdperk
des Vaders was door het Nieuw-testamentisch tijdperk
van den Zoon opgevolgd ; de priesterkerk van Rome vertegenwoordigt dit tweede tijdperk ; maar weldra zal het
derde tijdperk, het getijde van den Heiligen geest, aanvangen, dat tot het wereldeinde duren zal. Dan zal men
vrij zijn van de letter en van het gezag der disciplinaire
instellingen ; de priesterstand zal zijn afgeschaft ; alle
Christenen zullen monnik worden. Joachims stellingen
werden veroordeeld op een Lateraan-concilie in 1215.
De sekte der Joachimiten, van wie vele tot de spiritueele
partij der Franciscanen behoorden, verscherpten Joachims prediking door de verkondiging, dat de Roomsche
Kerk nu reeds van den geest verlaten was. Omstreeks
1260 verwachtte Joachim na zware gebeurtenissen de
aanbreking des nieuwen dags. In 1256 werd dit Joachimisme (en tegelijk daarmee werden uitdrukkelijk de drie
geschriften van den Kalabrier) plechtig veroordeeld.
De vraag is : waarom noemt Dante uitdrukkelijk deze
twee in dit verband ? Waarom ze niet ongenoemd gelaten, zooals hij met zoovelen doet, die hij toch gekend
heeft ? Waarom wordt in den Limbus tusschen de grootelijks vereerde wijzen en dichters der oudheid ook juist
Averroes aangetroffen ? Waarom deze door de Scholastiek veroordeelde schrijver niet liever ongemoeid gelaten ?
Dante had toch de vrije beschikking over de namen, die
genoemd konden worden en die konden worden verzwegen ? Wat beteekent deze moedwilligheid ? Waarom
noemt Dante slechts het atheisme ketterij en maakt hij
in de hel der ketters geen melding van die vele sekten,
voor welke de kerk meer beducht was dan voor de atheisten : de geestdrijvers, Albigenzen illuminaten, predikers
van de Evangelische armoede en van het enthousiasme ?
Juist tegen deze is inquisitie en kruistocht gericht en zij
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hadden de kerk bijna doen instorten, zooals de droom van
Innocentius verhaalt. Italie en met name Milaan en Florence waren vol van de groote ketterij geweest. Waarom
worden in de Commedia, die den weg uit den zondestaat
tot de aanschouwing Gods uitbeeldt, de sakramenten, deze
grondvesten van het Roomsche wezen, niet genoemd, behalve de doop en misschien ook bij aanduiding de boete ?
Het antwoord op deze vragen is ongeefbaar tenzij
het voor de hand ligt. Moet Dante in de omheining der
Roomsche scholastiek worden vastgehouden, dan is het
onvindbaar. Maar wie in Dante den grooten mensch
herkent, die niet zonder rest in eenige historische instelling kan worden ondergebracht, vindt hier geen moeilijkheid. Wie als met geestelijke x-stralen Dante's wezen
doorzoekt, zal in hem den dichter vinden dieper dan den
theoloog. Dante bewaart als dichter zijn vrijheid tegenover
elke bepaalde plaats, die hem krachtens zijn theologie
zou zijn toegewezen. Hij heeft zijn rechtzinnigheid, dock
heeft haar als middel. En ook al mocht hij naar eenige
uitspraak zich een kerkelijk doel stellen, dan is zijn
inspraak nochtans dichterlijk en niet kerkelijk. Want de
inspiratieve beweegkracht zijner kunst is, is geen andere,
dan waardoor hij in den kring der groote poeten zich als
hun gelijke rekent. Daarom bewaart Dante zijn vrijheid
ook tegenover het kerk-instituut dat hem dierbaar is.
Hij vereert een kerk-instelling met Rome als middelpunt, maar vereert haar „in het algemeen" (als idee in
tegenstellig verband met de idee van het wereldrijk) en
behoudt zich het recht voor tot onbarmhartige kritiek
op monnik, geestelijke en paus, terwijl hij velen hunner
voor de hel niet to goed vindt. Dante erkent in Thomas'
wijsbegeerte uitnemende schoonheden, maar van eenzijdige partijkeuze is hij afkeerig ; ook voor Siger gevoelt
hij liefde. Al zijn Joachim's profetieen niet vemuld en
heeft de kerk hem veroordeeld, toch is een man als
Joachim, een bezielde, voor Dante even vereerbaar als
zijn bestrijder Bonaventura. Sigers franke vrijmoedigheid is eerbiedwaardig tegenover Sigers inquisiteuren.
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Zoo doorzien wij in Dante den mensch en dichter,
waaraan de theoloog ondergeschikt is. Wij verstaan vanwaar Dante's inspiratie werkt. Hij zelf meldt dienaangaande, dat zij uit een algemeene bron vloeit : de liefde,
naar wie hij luistert „en wat zij inblaast volg ik met uitlegging" (Purg. XXIV, 52)
10 mi son un che quando
Amor mi spira noto ed ad duel modo
che detta dentro vo significando.

Het dichterschap van Dante heeft erotisch karakter
en wortelt in die aandrift, die mensch en kosmos vereenigt en waaruit alle kulturen geput hebben. De Commedia is gesublimeerde erotiek, in welke sublimatie theologie, wijsbegeerte en mystiek omsloten zijn. Dat aan de
Commedia voorafgaat de Vita Nuova, bewijst haar afkomst. Wij maken den dichter niet los uit deze grootere
humaniteit ten bate der glorie van het Roomsche dogma.
Het is waarschijnlijk dat de visie, die de Commedia
beheerscht, ontleend is aan mystisch-spekulatieve geschriften der Arabisch-Mohammedaansche litteratuur,
waarin Mohammeds hemelreize beschreven wordt in
merkwaardige overeenkomst met het beeld, dat wij uit
de Commedia kennen 1). In dit voorbeeld heeft Dante
dan zijn liefdes-inspiratie gevoeld te ontgloeien, zoodat
hem het meest grootsche ontwerp en beeld is voor den
geest gerezen, dat ooit aan een dichter heeft voorgezweefd.
Dante's voorstelling van hel, louteringsberg en paradijs
en van een mystieke reis door deze gebieden, is aan geen
Christelijke dogmatiek of litteratuur ontleend, maar
vindt veeleer haar evenwijdige bij den Islam. Zij is geworden Dante's dichterlijke visie, zoo klaar en grootsch
in eigen ziel aanschouwd, dat hij vermoogd heeft haar
in de wereldlitteratuur als een onvergetelijken droom
neer te leggen.
De geestelijke atmosfeer, waarin zoowel Dante's gedicht als het Mohammedaansche geschrift ontstaan zijn,
1) Verg. het artikel van Prof. Salverda de Grave, Gids 1919 III.
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Het Neo-platonisme is rinds de
derde eeuw de denkaard en geestesrichting, waarin het
Christelijk dogme werd opgenomen. Het is eer een richting
van beschouwing, dan een wijsgeerig system en herleeft
telkenmale in de Europeesche kultuur, wijsbegeerte en
letterkunde ; het is de ziel aller mystiek. In de dertiende
eeuw is het verzet tegen deze geestesrichting gevoerd
door Thomas van Aquino, die de Aristotelische wijsbegcerte daarvoor aanwendde, al was 11ijzelf nog slechts
ten deele van de Neo-platonische traditie losgekomen ')
Augustinus, die met de Neo-platonische wijsheid gedrenkt was, heeft haar in het Middeleeuwsche denken
ingeleid. Zinn uitspraak dat de ziel in onrust verkeert
totdat zij in God haar rust vindt;en de beschrijving zijner
opvlucht der ziel in het negende bock der Confessies
behooren tot de bekendste uitingen in deze richting. Het
Neo-platonisme heeft een pantheistischen grondtoon,
daar het tusschen God en wereld een „natuurlijk" verband veronderstelt. De wijze waarop de Middeleeuwsche
denker de werkelijkheid aanvoelt is Neo-platonisch. De
dolce-stile-nuovo, waaruit Dante voortgekomen is, heeft
Neo-platonisch accent, en de mystiek, hoezeer zij ook
rationeel-dogmatisch zij ingekleed, zooals bij Dante 2),
niet minder. Door het verzet van Thomistische zijde,
kwam geleidelijk de tegenstelling tusschen Israelitisch-

is de Neo-platonische.

1) Ph. H. Wicksteed, The relations between dogma and philosophy illustr. fr. the works of S. Thomas Aquinas. London, Williams
and Norgate 1920.
2) Zie Revue Neo-scolastique de Philosophic, Louvain Mai 1921.
Pierre Charles S. 7. Dante et la Mystique, alwaar ook omtrent het
pantheisme deze uitspraak: ,,Siger l'averrolste dangereux, Dante l'a
place dans son Paradis, au milieu des docteurs scolastiques. Le
pantheisme intellectuel de ce vieux maitre — s'il l'a soupconne —
ne devait pas entièrement lui &Flake. Cette erreur n'etait qu' une
exagCration de sa pens& la plus chêre, et une facon maladroite
d'exprimer l'intime solidarite de toutes choses." Wanneer gewoonlijk
een vermelding van pantheistische denkwijze in Dante het protest
wekt van Roomsche zijde, is het doordat de moderne anthithese
in het verleden wordt teruggelegd.
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theistische en Neo-platonisch-pantheistische zienswijs
to voorschijn, Welke tegenstelling eerst in de protestantsch-zestiende eeuwsche dogmatiek haar voile scherpte
kreeg. Maar in het Middeleeuwsche denken besefte men
deze tegenstelling niet, zooals later, en ook al aanvaardde
men het oud-testamentisch en theistisch Gods begrip,
waarbij de wereld gevolg was van eene scheppende wilsdaad, dan werd toch het schema der wereld pantheistisch
gedacht als een afdalende gradenreeks uit het Ens realissimum.
Het Neo-piatonisme als geestelijke gestemdheid, waarin
Dante's visie ontsprongen is, gelooft een wezens-natuurlijke aspiratie der ziel naar de aanschouwing van God.
Deze aspiratie is de grondgedachte in alle mystiek :
de ziel heeft een diepere natuur dan zooals bij ooze onmiddellijke zelfwaarneming opmerkbaar is ; in haar
dieptewezen ligt haar grootere waarde en haar origineele
eenheid met God. Volgens Dante is deze aspiratie een
oorspronkelijk en grondig kenmerk der natuur van alle
wezens, maar op bizondere wijze den mensch eigen.
„Allen heeft aandeel aan een innerlijke orde, en dit is
de vorm, waardoor het wereldgeheel een afschijnsel Gods
is. Hierin zien de verhevene schepselen (de met redelijk
bewustzijn toegeruste) het merkteeken van het eeuwig
goed, dat het doel is, naar welks maat alle y is gebouwd.
In deze orde zijn alle naturen medegebogen langs onderscheiden lotsbedeeling, 't zij die dichterbij den oorsprong
staan of die verder zijn verwijderd. Daarom bewegen
zij zich uit onderscheiden havens over de groote zee des
zijns, en elkeen gedreven door de haar ingegeven aandrift
...... zoowel de schepselen zonder rede als die rede en
liefde hebben, worden door dezen boog voortgedreven"
(Par. I). Dante vermeldt dat hij in zijn mystische reis
werd gestuurd door „la concreata e perpetua sete del
deitorme regno" (de ingeschapene en duurzame aandrift
naar het godvormig Rijk Par. II. 19). — De aspiratie naar
God is de liefde, die aan al het levende van nature eigen
is. „Daar men geen wezen denken kan op zichzelf en
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van het Eerste Wezen gescheiden, zoo is geen in staat om
aan dit Eerste Wezen haat toe te dragen (Pag. XVII, 109).
Elke menscheziel omvat in zich een haar toebehoorende
grondgesteldheid (specifica virtude ha in se colletta.
Purg. XVIII, 51) welke is de liefde, die als grondaanleg
noodwendigheid heeft, maar goed of slecht is, eerst in
hare aanwending, al zou ook de grondaanleg goed kunnen
genoemd worden (34 39). De natuurlijke aandrift der
ziel heeft haar voltooiing in de aanschouwing Gods,
welke Dante bij het einde zijner reis deelachtig is en
waarbij zijn begeerte en wil bewogen worden door de
liefde die zon en sterren beweegt (Par. XXIII). Het
helsche is depravatie van deze aspiratie.
Deze aspiratie tot God nu is Danteske uitdrukking
der Neo-platonische levenswaardeering, volgens welke de
ziel langs onderscheiden trappen terugstijgt naar de
Godheid, haar Bron en Oorsprong, een opstijging die
in de visio beatifica, de volzalige aanschouwing, zich
voleindigt.
De opstijging der ziel is in het Neo-platonische denken
een terugkeer, daar het bestaande uit God is gevloeid ;
en al moge in het Middeleeuwsche Neo-platonisme meer
aandacht aan de opstijging der ziel, dan aan deze uitvloeiings-metafysika geschonken zijn (die ten slotte eer
als ontologische gradatie, dan als emanatie is op te vatten)
toch ontbreekt bij Dante de metafysische achtergrond
niet. Want Gods eeuwige liefde heeft zich in een stelsel
van liefdekrachten (de engelen-reien) ontsloten : s' aperse
in nuovi ainor l'eterno amore (Par. XXIX, 18) en deze
„schouwen naar boven ; en naar beneden oefenen zij zulke
overwinningskracht, dat alle wezens worden tot God
heengetrokken en zelf daarheen zich richten (Par. XXVIII
127). Het grond-schema, waarop de geestelijke werkelijkheid der wereld berust, is, naar Danteske beschouwing,
het schema van een uit de Eenheid afdalend stelsel, dat
in de aardsche wereld terugbeweegt in de richting eener
opstijging naar God. Dante in zijn mystische reis vertegenwoordigt de menschelijke opstijging, waarbij alle
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krachten en vermogens der menscheziel in gezamenlijke
werking verkeeren.
Het is nu voor deze gedachte van de tot Gods-aanschouwing opstijgende ziel, dat Dante het meest grootsche beeld geschapen heeft. Laat het hem bij de lezing
van Mohamedaansche geschriften zijn ingegeven, dit
vermindert de waarde van zijn gedicht met geen iota,
noch ook de waarde zijner verbeeldingskracht. De oorspronkelijkheid ligt niet in het Bemis van voorzaten,
maar in de wijze waarop men met hun erfenis handelt.
In het beeld nu heeft Dante bij den verbijsterenden rijkdom van stof en behandeling de eenheid zoo volstandig
bewaard, dat wij haar geen oogenblik uit het gezicht verliezen. Hijzelf heeft het geheel zoo scherp vastgehouden,
dat hij het op alle punten aan den lezer weet te suggereeren. En dit geheel is niet maar het totaal des beelds,
doch de diepere enheid, welke is de eenheid van beweging
van Dante's zielereis, waarmee hij als de groote pelgrim
door hel en louteringsberg en door de hemelsche sferen
gaat.
Dante heeft gevonden een uitermate fijnzinnig uitdrukkingsmiddel om de eenheid des beelds in zijn onderscheidene waarden voor onze verbeelding vast te leggen.
Dit middel is de belichting. Men heeft gesproken van de
lichtmetapysika, als van een Neo-platonische zienswijs,
die dan bij Dante een groote rol speelt 1) — niet slechts
in wijsgeerige, maar vooral in dichterlijken zin heeft
Dante het licht aangewend. Het geheel van zijn dichtwerk
staat in het teeken van een lichteenheid, die uit den verblindendsten bliksemgloed (het godslicht) tot het duisterste nachtdonker in de helle-krochten afneemt. Dante's visie
kleurt zijn heelal met de meest onderscheiden lichtgraden
en drukt in deze onderscheiden het onderscheidene geestelijke gehalte uit. De reisweg der ziel van het helsche naar
1) Clemens Baeumker, Der Platonismus im Mittelalter S. 30 „wie
auch bei Dante diese Lichtmetaphy:ik von der Thomas von Aquino
sich v011ig abwendet, eine bedeutsame Rolle spielt...
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het hemelsche blijft in onze herinnering als een beweging
door de fijnste lichtverschillen na. Juist deze intonaties
van het licht hullen de opeenvolging der vele tafereelen
in een dichterlijke atmosfeer.
Wanneer nu, gelijk wij opmerkten, de lezer der Divina
Commedia op eenige schreden van het dichtwerk moet
teruggaan om het geheel to zien, wat tot de genieting
van het werk een onmisbare voorwaarde is, dan aanschouwt hij dit gradueele licht-Universum en den refs
weg der ziel, die, door haar liefdesaspiratie gedragen, uit
haar duister verleden naar de zuivere licht-aanschouwing
opstijgt.
De weg der aspiratie is afwisselend, veelvormig, en
vraagt naar alle krachten van gemoed en geest, zoodat
telkenmale de voorwaartsche beweging rust neemt in
zijdewaartsche uitwijding ; maar toch heeft al het bijzondere en enkele zijn algemeenen zin vanwege de eene en
zelfde aspiratie der stijging. De liefde der ziel tot haren
oorsprong, een liefde die antwoord is op gene, die zon en
sterren beweegt, is de nergens afwezige drijfkracht.
onze bewondering geldt Dante als Vertegenwoordiger
van het menschelijk geslacht, die in dit heroisch dicht-

werk den goddelijken inhoud en bestemming van des
menschen geestesleven verkondigt.

WILLEM DE BEIER
Hollandsch historiespel in drie bedrijven.
DOOR

J. W. VAN CITTERT.

DERDE BEDRI JF.

Twee par later.
Zelfde zaal als in het eerste bedrijf. Op den achtergrond links aan
'het venster Meester Boudewijn voor het schaakbord. Rechts van
Wassenaar. Een knaap laat van Swieten binnen.
SwIETEN :
WASSEN. :
Swi ETEN :
WASSEN.
SWIETEN :

Ik groet u, edel heer.
Bien venu, sir.
Gij zijt, m.een ik, de heer van Wassenaar.
Zoo is het.
Dus van u ontving ik het
verzoek ten spoedigste naar 't hof te komen.
De hooge graaf bevindt zich wel, hoop ik.
1k vrees, dat hij zeer ziek is daarom liet
ik u ontbieden, sir.
God spare hem.
Verlangt hij dan naar mij ?
Ik weet, hoe dierbaar
gij hem steeds waart en dus vermoedde ik het
Gij en heer Wouter waart toch steeds zijn trouwste
vazallen.
Hoe verheugt het mij nu, dat
ik toch aan uw verzoek voldeed. Twee jaar
geleden heeft mij vrouwe Margaretha
—God hebbe in Zijn heil haar ziel — met zooveel
schande verjaagd, dat ik Iang aarzelde,
voor ik te paard steeg, om mij weder te
vertoonen hier.
Er is zeer veel veranderd
sindsdien.
• ■■•••••■ ••

WASSEN. :
SWIETEN :
WASSEN. :

SWIETEN :

WASSEN. :
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SWIETEN :

WASSEN.:

SWIETEN :
WASSEN :

SWIETEN :

WASSEN.:

SWIETEN :

WASSEN. :

SWIETEN :
WASSEN.:
SWIETEN :
WASSEN.:
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Ook gij zijt zeer veranderd, sir ;
toen ik het laatst hier toefde, scheen het mij,
dat gij der Hoeken zijde koost. Hoe komt het,
dat gij nu zoo bezorgd zijt voor den hertog ?
Ik heb hem en de Hoeken leeren kennen
hem leeren achten, hen verachten, en
met vreugde trok ik mede, toen onlangs
van uit het bisdom de uitgewezenen
met man en macht hier weder binnenvielen.
Zij waren snel verjaagd.
Jawel, maar nochtans
vrees ik, dat zij aan alle huidige
ellende mede schuldig zijn.
De hertog
riep toen ten strijde geen vazallen op ;
anders ware ik met zeven mijner zonen
gaarne gekomen ; de and'ren hebben nog
hun jarigheid en wasdom niet.
Het was
gansch overbodig ; op het eerst gerucht
schaarden de keerlen zich bij drommen om
den liebaart.
Welk een ergernis moet dit
zoo kort slechts voor haar dood zijn moeder nog
bereid hebben.
Maar al te waar, te meer,
waar zij en de hertogen Lodewijk
en Albrecht door hun goud den krijgstocht steunden.
Wolfert van Borselen vernam het, toen
men trachtte ook hem voor 't plan t, winnen. Woede
over het falen, zegt men, heeft haar dood
verhaast ; ook fluistert men......
Maar spreek mij van
den graaf, sir. Is hij lang reeds ziek ?
Vier maanden
zal 't bijkans zijn.
Wat scheelt hem dan ?
Hij lijdt
aan vreeselijke hersenpijnen, die
hem nu eens plots in razernij doen huilen
en gillen, dan weer hem met vaal verwrongen
gelaat bewust'loos nederwerpen ; soms
het zijn slechts vlagen — is hij dagen lang
zoo helder en gezond als wij en ook
vol hoop, slechts met een stadige, overdreven
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SWIETEN :
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SWIETEN :
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angstvallige bezorgdheid voor zijn eer.
Hoe is de kwaal ontstaan ?
Niemand, die 't weet ;
als kind reeds leed hij vaak aan zware hoofdpijn.
Dat heb ik wel gehoord. Was meester Boud'wijn
zijn arts niet ?
Eertijds wel, maar nu behandelt
een ander hem.
Wie ?
Meester Lapidarius,
een medicijn, die 's graven moeder to
Quesnoi behandeld heeft. Op zeek'ren dag
verscheen hij plotseling aan 't hof en bood
zijn diensteti aan ; zoo hij beweerde, had hij
de artsenijkunst gestudeerd in 't morgenland.
En met zijn komst werd 's graven lijden erger ?
Zoo is 't.
(Lapidarius treedt binnen ; hij gaat op Boudewijn toe.)

Een wichelaar en een bedrieger !
Zwijg ; 't is de plaats hier niet voor zulke woorden.
Hoe heet die schelm, zegt gij ?
SWIETEN :
In 's hemels naam,
WASSEN.:
was stil ; er is daar iemand.
Wie ?
SWIETEN :
WASSEN.: Dat komt
er niet op aan thans. Kom, volg mij nu naar
de kleine zaal.
Zie ik den hertog ?
SWIETEN :
Later.
WASSEN.:
SWIETEN :

WASSEN.:

(Beiden af).
LAPID. : (tot

Boudewijn):
De hooge graaf ontbiedt u, meester.

BOUDEW. : .

LAND.:
BOUDEW.:
LAPID. :
BOUDEW.:
LAND. :

Nui ?
Een arts van groote faam woont binnen Leiden,
die van Salerno komt ; roep hem.
Naar u
verlangt de hooge graaf.
Ik ben niets dan
een povere, ongeleerde leekebroeder.
Een medicijn, beroemd als gij !
lk kan
niet in uw schaduw staan.
Een wijze meester
cum summa reputatione.
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Gij zijt

BOUDEW.:

een licht der wetenschap.
Eerbiedig buig ik

LAND.:

voor meester Boudewinus.
Vol ontzag
wijk ik voor meester Lapidarius.
LAPID. :
Tot heil der menschheid mocht het mij somtijds
gelukken wel geheime wonderkrachten
te delven uit der bergen diepen schoot.
BOUDEW.: En in retorten, waaruit gift'ge dampen
opwalmden, won dan uw gLleerde geest
de poeders, die mirakelen verrichtten.
LAPID. :
Maar in zijn smart'lijk lijden vestigt toch
op u de hooge graaf zijn hoop.
Hij doet
BOUDEW.:
u onrecht aan.
LAPID.:
Vergeefs bekamp ik deze
hardnekk'ge kwaal.
Als Lapidarius
BOUDEW.:
geen artsenij kent, wanhoopt ieder.
LAPID.:
Absit
injuria, maar spijt het u wellicht,
mij tot des hoogen graven arts verkoren
te zien ?
Mij schenkt vrouwe Mathilda haar
BOUDEW.:
vertrouwen en zij is gezond.
Slechts waar
LAND. :
een krankheid woedt, blijkt 's meesters kundigheid.
Het meest, wanneer de kranke dan herstelt.
BOUDEW. :
Bij Plinius, dat is zooveel, als of
LAPID. :
gij onbekwaamheid mij verwijt !
Een onBOUDEW.:
bewuste fout.
Wat schreeft gij de gravin voor.
LAPID. :
toen zij onlangs aan slapeloosheid leed ?
Met wezelvet smeerde ik haar voeten en
BOUDEW.:
gaf haar een slaapkussen, gevuld met heul
en latuwzaad gedrenkt in bilzenolie.
Och arm, gij wilt door vloeibare antidota
LAND. :
een droge kwaal dus heelen. Leerden u
Galenus, Psellus en Hippokrates
dan niet, dat men een droge kwaal met droge
emetica en drastica slechts kan
bestrijden ?
Wat hadt gij haar dan gegeven ?
BOUDEW.:
BOUDEW.:
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LAPID :
BOUDEW.:
LAPID. :
BOUDEW.:
LAPID. :

BOUDEW.:
LAPID.:
BOUDEW.:

LAPID. :
BOUDEW.:
LAPID.:
BOUDEW.:

LAPID.:

BOUDEW.:
LAPID.:
BOUDEW.:

LAPID. :
BOUDEW.:
LAPID.:

BOUDEW.:
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Naar 't liber clavis sapientiae
gestooten adamas gemengd met bisam
en de assche van een basiliscus.
Waar
hebt gij de heelkunst gestudeerd ?
In 't centrum
der wetenschap, in 't morgenland.
Daar leeren
de toovenaars de zwarte kunst.
De hoogste
ars medica is de magie.
Nochtans
was zij te vaak ook doodelijk.
Sic erat
in fatis dan was 't zoo beschikt. De grenzen
des levens zijn door hoog'ren wil bepaald.
Maar 's menschen wil verzet somtijds de bakens.
Wat wilt gij daarmee zeggen ?
Wijze meester,
mijn treffendste gedach . en houd ik liever
voor mij.
Ik merk wel, wie er uit u spreekt.
Wie dan ?
Vrouwe Mathilda, die mij haat.
Men zegt, dat zij haar afschuw sluw slechts veinst.
gij is het immers, die u bij den graaf
zoo warm heeft aanbevolen ?
Me miserum,
om plotseling dan van gezindheid te
verand'ren.
Wijs is, wie zijn misslag inziend,
tot inkeer komt.
Ha, dus mij roepen was
een misslag !
De gravin schijnt dit te meenen
en de gevoelens mijner meesteresse
eerbiedig ik.
De hooge graaf schenkt mij
zijn onbeperkt vertrouwen.
En hij wordt
steeds zieker.
Omdat uw vervloekt geknoei
mijn gansche kuur bederft. Gij kunt niet anders
dan kruiden persen en tot zalven brouwen.
En gij niet anders dan keisteenen malen.

WILLEM DE BEIER.
LAPID.:

Bou p tw. :
LAPID.:
BOUDEW.:
LAPID.:
BOUDEW.:

MATHILDA :
EGMONT :
LAPID.:
BOUDEW.:
MATHILDA :
BOUDEW. :
LAPID. :
MATHILDA :
BOUDEW. :
LAPID. :
MATHILDA :
LAPID. :

MATHILDA :
LAND. :
MATHILDA :

EGMONT :
MATHILDA :

LAND. :
MATHILDA :
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lk ken uw walgelijke smeersels wel !
En ik uw giftige poeders !
Honderden
genazen zij volkomen en voor immer !
Ja, door den dood !
Drekmenger !
Buidelsnijder !
(Mathilda en van Egmont).
Wie waagt het zoo te schreeuwen ?
Bij den hemel,
't zijn de artsen zelf, geloof ik.
Meester Boud'wijn
beschimpt mij !
Meester Lapidarius
beleedigt mij !
Een tegelijk ! Wat is
dan de oorzaak van den twist ?
Hij zegt
Ik wilde! .
Een tegelijk, gelast ik nogmaals.
(tot Boudewijn :) Gij !
Hij kwam, om mij te ontbieden bij den graaf ......
Hij weigert.
Weigert gij, uw heer te dienen ?
Als de genadige gravin het wenscht,
gehoorzaamt hij volgaarne ; daarvan ben
ik zeker.
Meester Boudewijn, ik wensch het.
1k dank u, eed'le vrouwe.
Met u spreek
ik niet ; gij zijt een rnachtelooze blaaskaak
en hoorde mijn gemaal naar mij, dan zou
hij u voor immer uit het land verbannen.
Met oorlof, vrouwe, maar hebt gij hem zelve
niet aanbevolen toen ?
Ja, ik was zoo
ontzind zijn dikgezegelde papieren
en zijn gezwollen frazen te vertrouwen,
maar nu weet ik wel
Eed'le vrouwe,
o, laat mij u ootmoedig ......
Zwijg, tracht niet
met gladde tong door ijd'le woorden mij
te vleien.
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Surdo narro fabulam.

LAND.:
MATHILDA (tot
EGMONT :

MATHILDA :
EGMONT :

MATHILDA :
EGMONT :

MATHILDA :
EGMONT :
MATHILDA :

EGMONT :
MATHILDA :

EGMONT :
MATHILDA :
EGMONT :

BOUDEW.:

MATHILDA :

BOUDEW.:

Egmont) :
Gij komt van mijn gemaal. Hoe gaat het hem ?
Hij is zeer opgewekt en waant zich reeds
genezen, daar hij sinds vier dagen door
geen nieuwen aanval meer bezocht werd, maar
mij verontrust toch zeer de stage bleekheid
van zijn gelaat.
Mijn God
Nu wenscht hij zelfs,
om zijn vermeend herstel te vieren, tevens
den heer van Swieten ook ter eere, die
naar hij vernam, hem heden komt bezoeken,
een feest te geven.
Een onfeilbaar teeken
van beterschap.
Een roekeloosheid ! Liever
zag ik hem minder hoopvol ; hij vergeet
alle voorzichtigheid.
Maar toch wil hij
te rade gaan met meester Boudewijn.
Daartoe heb ik hem overreed.
Gij, sir ?
Hoe dankbaar ben ik daarvoor. Gij twijfelt
dus ook aan meester Lapidarius ?
Misschien richt ik mijn blik te ver.
Ik houd
hem niet voor schadelijk, maar stellig wel
voor dom.
Een domme medicijn verergert
de ziekte niet, hij kan haar slechts niet heelen.
Dus gij vermoedt ......
Vergun mij, vrouwe, tot
den graaf mij te begeven. Meester Boud'wijn,
wilt gij mij volgen ?
Heer, ik ben bereid,
indien die zwetser hier blijft, want ik ben
zoo zat van hem als van zes zijden spek.
Niemand zal mij er van verdenken, hoop ik,
dat ik hem in bescherming nemen wil,
maar dit schijnt mij niet billijk toe. Dunkt u
zijn kuur verkeerd, stel dan een and're voor,
maar 't is zijn recht, u zijn bedoeling ook
uiteen te zetten.
Tot hij in een vloed van
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latijnsche brokken mij verstikt.
0, sancta

LAND.:

simplicitas !
BOUDEW. :

MATHILDA :

BOUDEW.:
MATHILDA :

EGMONT :
MATHILDA :
EGMONT (tot

Tot het den schijn zal krijgen
van samenwerking, tot de vreeselijke
beschuldiging, die men hier fluistert, mij
ook medeplichtig noemen zal. De hemel
behoede mij daarvoor !
Beschuldiging ?
Waarvan beticht men hem dan ? Spreek ! Ben ik
de laatste aan 't hof, die dit geheim verneemt ?
't Gaat over aller tong, ik zal mij eater
wel hoeden 't uit te spreken.
0, vervloekt
't uur zijner komst ! Zijn onbekwaamheid wies
op dezen bodem tot verraad en misdaad.
He., bij den Heiland, ik begrijp u wel !
Door 't huis der macht'gen kruipt en sist, wanneer
een onheil dreigt, argwaan en laster ; wat
natuur heet bij gemeene warmoesboeren,
heet aan het hof de vrucht van kuiperij
of list. Geen woord daarvan meer, zeg ik u,
dat ook in mijn hart des te ontvank'lijker
door de angst, waarin ik leef, geen twijfel sluipt,
want y ang ik achterdocht te koest'ren aan,
zoo kon zij licht naast hem ook an'dren treffen,
die mijn gemaal steeds dierbaar waren, die
hem leidden en die dezen zot niet van
hem weerden, toen ik kwaad vermoedend het
verlangde.
Hoe ?
Ik noemde uw naam niet, heer.

Boudewijn):

Kom, laat ons gaan.
(Egmont en Boudewijn af).
MATHILDA (snel tot Lapidarius): Gij moet nog dezen avond
vertrekken ; men doorziet ons ; Langer toeven
kon u noodlottig worden.
Ik heb hier
LAPID. :
mijn taak volbracht ; der zeven steenen machtig
vergif, generatio equivoca, vindt
zijn weg alleen nu. Gij zult over mij
tevreden zijn, madonna.
Ik gaf nimmer
MATHILDA :
u daartoe last, bedenk dat.
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LAPID.

Wanneer ik
de Beiersche dukaten weeg, zal dit
mij wel bewust zijn.
MATHILDA :
Luister ; als gij gaat,
volg dan het zandpad langs de jagerhut,
die bij de reigerpoel ligt ; vraag er naar
den heer van Wateringen, die zich daar
verborgen houdt, en reik hem — slechts hemzelven,
hoort gij, — dan deze gordelspang ; hij weet,
wat dit beduidt.
LAPID. :
De „domme medicijn"
doorgrondt het niet, maar van zijn opdracht zal
de „machtelooze blaaskaak" stipt zich kwijten.
MATHILDA :
Aanvaard bij voorbaat deze beurs tot loon.
LAND.:
Madonna, wanneer ik de Hollandsche
schildguldens tel, zal ik dankbaar den steun,
dien gij mij immer hebt verleend, herdenken.
MATHILDA :
Zwijg.
LAPID.: (naar de deur wijzend) :
Deus mews !
MATHILDA :
Wat ?
LAPID. :
Een geest daar.
MATHILDA (verschrikt) :
Ha !
LAPID. :
Neen, neen, het is de hooge graaf.
(Willem treedt binnen ; hij is doodsbleek)
WILLEM :

MATHILDA :
WILLEM :

Mathilda,
schrik niet, laat varen alle vrees ; ik ben
hersteld. Toen ik het venster openstiet
zooeven, deed de koele herfstlucht, die
de zieken anders schaadt, mij krachtiger
het hart weer slaan, een onuitsprekelijk
verlangen naar de bosschen greep mij aan
en schonk de zekerheid mij, dat ik gansch
genezen ben. 0 welk een wellust, weder
door de aderen het warme jonge bloed
te voelen bruisen. Bijna zou ik de
doorstane krankheid prijzen, die mij zoo
het vol bewustzijn van het heerlijk leven
verschaft.
Vermoei u niet door te veel woorden.
0, ik ben sterk ; van mijn geliefde moeder —
zij zij in 't eeuwig paradijs
erfde ik
een ijzeren natuur ; mijn artsenij
was slechts, dat zij mij baarde.
(Egmont komt)
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Graaf, wilt gij
den heer van Swieten nu ontvangen ?
Laat
hem binnentreden, vriend, en met hem alle
getrouwen, die bezorgd zich schaarden om
mijn ziekbed, dat ik voor hun vriendschap hun
mijn dank betuig.
Vergun, dat ik mij dan
verwijder ; ik gevoel mij heden niet
ter hoofsche ontvangst gestemd en wilde gaarne
in eenzaamheid mij overgeven aan
mijn blijdschap over uw herstel.
Ik dank u,
Mathilda.
(Zij verwijdert zich. Egmont wenkt aan de deur).
Hoe ontroerd is zij. Zag ik

geen vreugdetranen in haar oogen blinken ?
Wat lacht gij zonderling, vriend Wouter. Welke
gedachte flitste u daar in de oogen ? Spreek.
EGMONT (tot de edelen aan de deur) :
De graaf verwacht u, heeren ; komt.

(Swieten, Wassenaar, Heemskerk, Borselen en meester Boudewijn treden binnen).
BORSELEN (terugdeinzend, als hij den graaf ontwaart) :
WILLEM :
BORSELEN :
WILLEM :

BORSELEN :
HEEMSKERK
WILLEM :
HEEMSKERK :
WILLEM :

0, Heiland
Jaag ik u angst aan, heer van Borselen ?
Mijn graaf, gij niet ; de ziekte, die u zoo
veranderde.
1k ben wat bleek nog, maar
mijn blos zal spoedig wederkeeren ; gij
brengt de versterkend frissche zeelucht reeds
in mijn paleis.
En duizend heiiwenschen
van uw getrouwe Zeeuwen, heer !
En ik
verzeker u de trouw der Kennemers !
Hoe aenkt men over mij ginds ?
In de kerken
bidt men voor u.
Gebeden zijn voor dooden,
maar mij zien zij springlevend weldra in
hun midden weder onder 't schett'ren der
trompetten en het wapperen der vanen.
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HEEMSKERK : De hemel geve het !
WILLEM :

WASSEN. :
WILLEM :

SWIETEN :
WILLEM :
SWIETEN :
WILLEM :
SWIETEN :
WILLEM :
SWIETEN :
WILLEM :
SWIETEN :
WILLEM :
SWIETEN :
WILLEM :
SWIETEN :

WILLEM :
SWIETEN :

De hemel ! Als
ik smacht naar 's levens vreugden, wijst gij als
een paap den ster‘ende mij naar den hemel ?
Hebt gij het harnas dan verwisseld voor
de pij ? Zoo somber niet, sir ; ik ben jong
en sterk en wil niet ziek zijn en ik ben
het niet. — En gij, van Wassenaar, wat brengt
gij mij uit onze goede stede Leiden ?
De zegenwenschen der bedroefde poorters.
Bij alle maagden, ieder spreekt van droefheid
en vouwt zijn handen vOOr den tijd ! — Van Swieten,
welkom ! Nu ik u zie, is 't mij, alsof
ik als een goudsbloem naar de zon mij keer,
die plots door zwarte wolken breekt.
Mijn graaf ......
Ditmaal zijt gij toch wel te paard gekomen ?
Jawel, en in galop, heer ; in mijn dijen,
die 't gansch ontwend zijn, voel ik nog den rit.
En welk een praal !
Ik baad in overvloed.
Betalen zij hun cijns nu ?
0, zij geven
mij meer, dan zij verplicht zijn.
En de kollen
op 't vroonhof ? Houden die zich nu ook rustig ?
Ach beer, gij roert een teere snaar daar aan !
Hoezoo dan, vriend ?
Vrouw Meine is......
Gestorven ?
Ja, heer,.... in 't kraambed. Dertien sprak zij steeds,
is 't ongeluksgetal. Ach, voor mijn eer
is zij gestorven !
Voor uw eer ?
Ik trof
een schikking met de boeren ; zij verklaarden
tot alle diensten zich bereid, mits ik
van een plicht hen bevrijden wilde, van
hun plicht, de gaaien uit de boomen te
verdrijven, als mijn vrouw op 't kraambed lag.
Dit scheen hun diepe schande en vastbesloten
vond ik hen, eerder zich met hand en tand
daartegen te verzetten, dan dien smaad
te dulden. Ik gaf toe ; maar voordat men
een techt opheffen kan, is het noodzaak'lijk,
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WILLEM :
SWIETEN :
WILLEM :
SWIETEN :
WILLEM :

SWIETEN :
WILLEM :
SWIETEN :
WILLEM :
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dat het bestaat, en sedert jaren hadden
zij mij dien dienst geweigerd reeds. Dus kwamen
wij eind'lijk overeen, dat zij nog eênmaal
en voor het laatst zich kwijten zouden van
dien plicht, waarop ik dan het perkament,
dat dit beschreef, verbranden zou. Er moest
een laatste zoontje dus nog komen en
toen dit ook spoung aan de levenspoort
zich meldde, toen, heer, kwamen vrouwen, mannen,
grijsaards en kinderen in zulke drotnmen
fluitend en gillend, kiepperend en raat'iend,
met steenen werpend en met knuppels slaand,
dat alle gaaien krijschend naar het einde
der wereld vlogen en het spotten zeker
ver i eerden, — maar, helaas, mijn goede Meine
stierf door 't lawijt. Het perkament is nu
vernietigd, maar mijn huis ontbeert de moeder
en telt een zoontje meer.
Dien zoon neem ik
als petekind aan.
Heer......
En voor uw and're
zal ik ook zorgen.
Heer, te veel
En straks
aan 't feestmaal, vriend, zult gij het vetst kapoen
te kluiven krijgen, dat er prijkt.
Ach, zulk
een goede heer !
Neen, neen.
0, dat de hemel
u juist moet treffen !
— gij ook al ? Zweeft
mijn doodvonnis nu ook al van uw lippen,
wilt gij mij ook al sleepen naar het kerkhof ?
Draag ik den dood dan zoo op mijn gelaat,
ruikt het dan zoo in mijn nabijheid naar
ontbinding ? Terwiji ik gezondheid, kracht
en jeugd in mij voel wederkeeren en
begeerig naar den vollen vreugdebeker
des levens grijpen wil, ziet ge achter mij
een grijnzend spook staan, dat hem wegrukt en
een honend „neen" u toeroept ! Leugen en
bedrog ! Ho, meester Boudewijn, zeg mij
en hun uw oordeel eens de vreemde meester
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SWIETEN :
WILLEM :
SWIETEN :
BOUDEWIJ N :
WASSEN. :
WILLEM :

SWIETEN :
WILLEM :
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heeft mij verzekerd, dezen morgen nog,
dat de genezing zeker was, wanneer
de vijfde dag verstreek zonder herhaling
der kwaal.
Die vreemde meester, hm !
Nu, heden
is het de vijfde dag en ik gevoel
niets van mijn kwaal.
Die vreemde meester is
een schurk !
Wat zegt gij, sir ?
Een schurk is hij,
die u vermoordt !
Zoo is het.
Een gehuurde
giftmenger !
Wat ? — Ha !... Gaat, — verwijdert
gij alien ! Uit mijn oogen, weg ! Ik noem
een schurk, wie het nog eenmaal waagt, zoo iets
te zeggen.
Heer...
Gij alleen
Uw graaf sprak.
blijft hier, van Egmont.
(Allen af, behalve Willem en Egmont.)
Ik ben uitgeput
hun lastige bezorgdheid windt mij op.
Bij God, zoo praten zij de ziekte mij
weer aan !
Wees kalm, heer.
Zeg eens eerlijk, vriend,
zie ik er als een stervende dan uit ?
Neen, heer.
De dood, vermoed ik, kondigt eerst
zijn komst toch aan, maar ik gevoel hem niet
en tracht ook niet met opzet mij te onttrekken
aan de gedachte.
Gij zult nog niet sterven.
Hoe ongegrond en dwaas die argwaan jegens
den medicijn.
Denk er niet aan.
Gij hebt
gelijk. Over iets anders wil ik met
u spreken, dat mij lang reeds bezig hield,
wanneer ik 's nachts niet slapen kon.

WILLEM (gaat zitten)

EGMONT :
WILLEM :
EGMONT :
WILLEM :

EGMONT :
WILLEM :
EGMONT :
WILLEM :
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Neen, rust

EGMONT :

nu uit ; van zorgen later.
„Later" is
de dag der kinderen. Neen, nu !
Ik luister.
EGMONT :
WILLEM (in gepeins verzinkend) :
„Hij is een schurk, die u vermoordt"
Waarop
berust hun achterdocht ! — Van Swieten is
toch een betrouwbaar man ; aan achterklap
Ach, die gedachte kwelt,
gelooft hij niet.
vermoeit mijn arme hoofd zoo en ik kan
niets anders toch verzinnen ......
Heer, ik raad u,
EGMONT :
ga wat te bed.
jawel. — Hoor eens,
0 ja,
WILLEM :
van Egmont, als ik nu eens sterf, dan zouden
mijn broeders en mijn gade en Eduard
van Engeland hun rechten op de landen
doen gelden, dan dreigt tweedracht en de Hoeken
roeren zich weder. 't Volk leeft nu in vrede
en rust en ik heb hier geen enk'len vijand,
neen, al meent van Swieten ook,
geen enk'len,
(steeds meet tot zichzelven :)
lk vrees
dat mij die arts naar 't leven staat.
hem niet. Waarom zou hij mijn vijand zijn ?
Wat zou 't hem baten, als ik stierf ? Hij wordt
dan toch geen graaf.
(plotseling tot Egmont :)
Dien vreemden lach zag ik
op uw gelaat zoo straks ook, toen ik van
Mathilda sprak. Een duivelsche gedachte
Ook in mijn ziel smeulde zij
is 't, Wouter
reeds lang ...... en ik gevoelde, dat zij gruw'lijk
eens op zou vlammen.
EGMONT :
Moge die verdenking
u redden.
WILLEM :
Maar indien wij ons vergisten ?
0, welk een smaad werp ik op haar ; ik klaag
haar aan van zulk een wandaad, dat ik deze
verdien, daar ik haar denk.
Eenmaal gewekt
EGMONT :
kan niets meet de gedachte dooden.
WILLEM : Laat
ons trachten dit ontzettend drogbeeld te
verjagen. Spreek, vriend, hoe ontstond bij u
WILLEM :
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die achterdocht ?

Toen Lapidarius
aan 't hof verscheen.
WILLEM :
Met brieven van mijn moeder, —
God zij haar ziel genadig — aanbevelingeff
die zij kort voor haar dood nog schreef.
EGMONT :
Weet gij
nog, hoe zij afscheid nam op 't slot van Raephorst ?
Weet gij nog, hoe gijzelf tot mij gezegd hebt,
dat zij dien dag u nimmer zou vergeven ?
Breng feiten, geen vermoedens.
WILLEM :
't Is bewezen,
EGMONT :
dat zij de Hoeken steunde bij hun inval,
zij en tiw beide broeders.
Moeder, moeder !
WILLEM :
De inval mislukte ; kort daarop verschten
EGMONT :
de medicijn.
De medicijn...... Mijn moeder......
WILLEM (peinzend) :
Mijn broeders...... Hoe verward is alles. — Wij
verdachten toch Mathilda. Wat bewoog
haar dan dien arts, dien zij beschuldigen,
te steunen ?
Laat ons verder daarvan zwijgen.
EGMONT :
Wat reden kon zij daarvoor hebben ?
WILLEM :
EGMONT :
Kwel
uw hoofd daarmede nu niet, heer ; gij zijt
reeds te vermoeid.
lk kan niet rusten, als
WILLEM :
ik dit bepeinzen moet. Diep achter mijn
herinneren schuilt een vermoeden, maar
ik kan den naam niet vinden ; noem hem mij
EGMONT :
Gerrit van Wateringen.
WILLEM : Ha ! — Maar toch
waarschuwde zij mij voor den vreemdeling ;
er waren goede gronden, zeide zij,
hem uit het land te wijzen, en zij noemde
hem een bedrieger, daarvan ben ik zeker.
— Ziet gij nu we I, ziet gij ?
Ik zie, hoe listig
EGMONT :
het plan volvoerd werd. Langen tijd heb ik
gewaakt, vergeefs.
Ziet gij nu wel ?
WILLEM :
Ook Berta
EGMONT :
bespiedde hen, — vergeefs.
WILLEM :
Ziet gij nu ? Tot
EGMONT :
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het leven keer ik weder.
EGMONT :

WILLEM :
EGMONT :
WILLEM :
EGMONT :
WILLEM :
EGMONT :
WILLEM :
EGMONT :
WILLEM :

EGMONT :
WILLEM :
EGMONT :

WILLEM :

EGMONT :
WILLEM :

EGMONT :
WILLEM :
EGMONT :
WILLEM :
EGMOND :
WILLEM :

Maar hoewel
zij openlijk hem zoo schijnt te verachten,
dat zij hem zelfs geen antwoord waardig keurt,
hem luid beschimpt en eischt, dat men hem van
het hof zal jagen, toch geloof ik, dat
zij in 't geheim ......
0, dat gelooft gij slechts.
En de verdenking van van Swieten en
van Wassenaar dan ?
Hoe ?
Die hebt gij toch
vernomen ?
Zij betrof den arts slechts, niet
mijn gade.
Beide.
Beide !
0, dat is een
woord, dat mij nedervelt.
De hemel geve,
dat nog hun blik niet verder reikt.
Niet verder ! De naam van mijn geslacht mengt zich voor mijn
vazallen met dien van een moordenaar !
Mijn God !
Tot heden is de daad niet zeker.
0, beter onbekend en zeker, dan
bekend en nog niet zeker !
Ied're twijfel
verdwijnt, als gij straks gansch genezen zijt.
Ik sprak slechts, om dien Lapidarius
van u te scheiden.
Ik genees niet meer,
als hij mijn dood gewild heeft, en zoo niet,
waarom zou hij niet blijven dan ?
Vertrouw
alleen op meester Boudewijn.
Om zoo
den argwaan te versterken.
Antwoord mij
aan Wien draag ik 't bestuur op ?
Graaf ......
Aan Wien ?
Maar gij gevoelt u sterk ......
Denk na aan wien ?
Heer, ik begrijp,
ik weet niet......
Aan mijn broeder
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WILLEM :

EGMONT :
WILLEM :

EGMONT :
WILLEM :

EGMONT :
WILLEM :
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Albrecht, behoudens alle rechten van
Mathilda.
Aan uw broeder en uw gade,
die men beschuldigt van......
Zwijg, spreek 't niet uit !
Slechts zoo zal de beschuldiging verstommen,
slechts zoo red ik nog de eer van mijn geslacht,
de nagedacht'nis mijner moeder,
ach I
Met Albrecht heerschen hier de Hoeken weder ;
de schoone droomen ......
Eenmaal zullen zij
toch in vervulling gaan. Wij kunnen niets meer
dan dit ; ik moet het doen. Reik perkament
en veder mij !
Neen, gun u nu wat rust ;
morgen kunt gij ......
Mijn dagen zijn ten einde.
Morgen ? Ik heb geen morgen meer. 0, reeds
gevoel ik knagend weer de pijnen ; in
mijn hers'nen boort de doodenworm.
Maria !
Maar ik wil sterk zijn. — Reik mij 't perkament.
(Egmont reikt hem perkament en veder).

WILLEM (terwijl hij schrifft) :

Wanneer ik sterf......
EGMONT :
WILLEM :

EGMONT :
WILLEM :

Ach !
Ja, wanneer ik sterf,
volgt Albrecht mij toch immers op, maar dan
ontbrandt de strijd en de bevlekte naam
van Beieren zal in der keerlen mond
't veracht'lijk schimpwoord zijn voor mijn geslacht.
— Nu wordt door den vrijwill'gen afstand van
den stervende, zoo God het wil, de strijd
voorkomen en de naam blijft rein. — Begrijpt
gij mij, vriend ?
Ja.
Mijn zegel !
(Hij zegelt het perkament)
Nu leg ik
dit in uw handen, Wotiter ; gij zult het
benutten naar mijn laatsten wensch, als ik
straks krachteloos ...... Neen, neen, geen tranen, vriend,
geen klachten ; onbezorgd en vroolijk moeten
wij tot het einde schijnen. Dank zij God,
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dat ik nog klaar van geest met vaste hand
dit mocht volbrengen ; reeds gevoel ik mijn
gedachten weder wankelen. — Ho, vroolijk !
Geen zingen en geen lachen sparen ! Is
de feestdisch reeds bereid en zijn de harpers
en luitenaars ontboden ?

(Berta treedt gejaagd binnen).
Sir van Egmont !
0, sir !
WILLEM :
Treed nader, kind.
BERTA :
Heer graaf......
Treed nader.
WILLEM :
Wat zijt gij bleek. Wat scheelt u ? Spreek.
Ach, beer......
BERTA :
Neen, neen ; ik zocht den heer van Egmont.
Die
WILLEM :
staat hier. Wat is er ?
Neen, ik kan het niet......
BERTA :
Kom mede dan. Graaf, gij vergunt ons ? ......
EGMONT :
Neen,
WILLEM :
blijf hier ; wat het ook zij, ik wil het hooren.
Spreek vrij !
Heer graaf, — ach, sir, ik heb geluisterd.
BERTA :
En wat hebt gij gehoord ?
WILLEM :
De medicijn
BERTA :
vertrekt nog heden ; de gravin schonk hem
een bears.
Zijn loon !
EGMONT :
Ha ! — Verder.
WILLEM :
— Verder niets.
BERTA (aarzelend) :
BERTA :

WILLEM :

Spreek.
Verder weet ik niets, heer.

BERTA :
WILLEM :

BERTA :

WILLEM :

Spreek, zeg ik u !
Gij hebt niet alles nog gezegd ; ik zie 't
op uw gelaat.
0 heer, al liet gij mij
ook op de folter spannen, toch kon ik
u niets meer melden.
Niets meer ?
(na een kort zwijgen :) — Ik geloof u.
(tot Egmont ;)
Vlug, zoek dien arts en breng hem hier, maar zonder
opzien to baren. Zijn verdwijnen zou
den argwaan nog vermeerd'ren en dat wil
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ik niet ; ik duld geen smet op Beierens naam.
Spoed v.
(Egmont af).

WILLEM (tot
BERTA :
WILLEM :

BERTA :
WILLEM :

BERTA :
WILLEM :

Berta): Wat scheelt u, kind ? Waarom die tranen ?
Ach heer, ik kon u toch niet redden.
Dat
kon niemand. Treur daarom nu niet, uw weenen
verdraag ik niet.
Vergeef mij, heer.
Arm kind.
Gij en van Egmont waart mijn een'ge vrienden
in dezen burcht. Als ik er niet meer ben,
verlaat dit hof dan niet, beloof mij dat ;
blijf hier, al valt het u ook zwaar, en fluist'ren
de booze tongen soms beschuldigingen
over mijn lijden, leg met heel uw moed
dan de verdenking 't zwijgen op. Zeg, dat
zich mijn geslacht door misdaad nooit bevlekte
en nooit de handen van een moordenaar
beweerde ; zeg dan, dat den vrouwen van
mijn stam slechts de eer der zonen en der gaden
ter harte ging en de oude groothLid van
mijn roemvol huis.
0, 't is niet waar, niet waar
Gij zult genezen !
Bid de heil'ge maagd,
dat zij mijn voorspraak zij.
Ga nu, beveel
in mijn naam den menstreelen, dat zij zich
bereid houden en laat de pijpers vast
een lustig deuntje spelen. — Ha, daar komt
Egmont !

(Egmont).
Wat brengt gij, vriend ?
EGMONT :
WILLEM :

EGMONT :
WILLEM :

Hij is vertrokken.
Ik wist het wel.
(na een zwijgen :)
Vlug, Berta, ga en laat
de cornemusen en schalmeien schallen !
Roep onverwijld de gasten binnen, Wouter !
Heer ......
Ga dan ! Onbezorgd en vroolijk zijn w ijr
hoort gij ? Bij Sint-Brandaan, ik ben hersteld
en 't feest bcgint
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(Egmond en Berta werpen elkaar een wanhopigen blik toe en
verwijderen zich aarzelend. Wanneer zij gegaan zijn, gaat
Willem uitgeput zitten, maar vermant zich, wanneer spoedig
daarop Swieten, Wassenaar, Heemskerk en Borselen binnentreden.)
Ondankbaar moest ik u
zoo straks wel schijnen, heeren. Nauw'lijks was
in mij de hoop ontwaakt, of de onverholen
vrees, die ik u inboezemde, vergalde
de vreugd over mijn welzijn mij.
Gij maaktet
(tot van Swieten :)
door uw opvliegendheid, die bij uw jaren
slecht past, mij toornig.
SwiETEN
Ik, heer ?
WILLEM :
't Was uw trouw,
die u zoover deed gaan, en ik ben u
dankbaar daarvoor. — Maar daar mijn toestand u
zooveel bezorgdheid baart, wil ik nu trachten
door zekere bewijzen u gerust
to stellen.
(Men hoort verwijderde muziek)
Hoort gij de muziek ? Wij zullen
een vroolijk gastmaal houden. Binnenkort
trekt gij huiswaarts naar uw kasteelen en
dan woont de oude verveling weder naast mij
in dezen burcht en vele lange dagen
zal ik dan weder een gevang'ne zijn.
Laat ons dus, vOOr de duist're nachten komen,
het vol genot van 't dwangloos samenzijn
nog eenmaal smaken laat ons vergenoegd
als kind'ren op Sint-Jan dus zijn laat ons......
laat ons dus...... Ha !
(Hij wankelt).
Wat scheelt u ?
SWIETEN :
God !
WASSEN.:
Heer graaf!
BORSELEN :
HEEMSKERK : Spreek dan een woord.
Hij valt !
WASSEN. (hem ondersteunend) :
Ik val niet, dwaas 1
WILLEM (zich herstellend) :
't Is reeds voorbij, 't is niets. — Windt u niet op.
Een laatste vleugje van mijn oude ziekte,
die zelve zich nu ziek dronk aan mijn bloed.
Haha, gij beeft ! Nu ziet gij bleeker nog
dan ik. Met ypocras en malves,i
WILLEM :
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spoelt gij den schrik wel weg en gij, van Swieten,
het vetst kapoen zult gij verorberen,
dat op den disch geurt. Lacht gij nu ?
SWIETEN :
Daar gij
weer schertsen kunt.
WILLEM :
Ho, sir, straks zullen wij
schertsen en lachen, dat de zieltjes in
den hemel zich verheugen. Tot de daad !
Gil snuift begeerig, sir de reuk van het
gebraad maakt u reeds hongerig, niet waar ?
Haha, een korte wijl geduld nog, dat ik
mij naar de kemenade spoed, om mijn
geliefde Mathilda naar den disch te leiden.
Oorlof, heeren.
(Hij gaat haastig af).
BORSELEN :
De graaf is heden wel
zeer opgewekt.
Swi ETEN
Juist dit bevalt mij niet ;
het komt mij voor, dat hij zich met geweld
moet dwingen zoo te schijnen.
HEEMSK.:
Ja, en dan
die aanval straks.
WASSEN.:
Zaagt gij, hoe bleek hij werd ?
Hij waar' gevallen, als ik hem niet snel
gegrepen had.
SWIETEN :
Hersteld is hij nog niet.
Ik kan het niet verhelen, heeren, dat
zijn toestand mij bezorgd maakt.
WASSEN.:
Trouwe, ook mij.
Het is een duist're zaak.
BORSELEN : Het waar' een ramp
voor ons en voor het land, nu zich de Hoeken
zoo roeren.
Wat ?
HEEMSK.:
Wanneer hij weder instort
BORSELEN :
of erger nog......
Spreek het niet uit
WASSEN.:
Wie moet
HEEMSK.:
hem dan vervangen ?
Hij is kinderloos. —
WASSEN. :
Is het beschikt ?
Ik weet het niet, maar als
SWIETEN :
hij het beschikt heeft, wil ik zweren, dat
het de gravin niet zijn zal...
Hoe ?
HEEMSK.:
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WASSEN. :

BORSELEN :
WASSEN. :
BORSELEN :
HEEMSK. :
WASSEN. :
BORSEL. :
HEEMSK. :

SWIETEN :
WASSEN. :

En zeker
zijn broeder ook niet ; daarop bouw ik wel
een steep en huis.
Waarom ?
Daar ik vermoed,
dat hij dien ook verdenkt.
H a ......
Samenzwering ?
Die vreemde medicijn ?
Vergif, jawel !
Stil toch ! Gij zijt te achterdochtig en
te onvoorzichtig, sir.
Nu hij het zegt ......
(Men hoort plotseling luid gegil en hulpgeroep).
Wat is dat ?
Wat gebeurt er ?
Hu1pgeroep !

BORSELEN :

(Eenige knapen stormen binnen).
KNAPEN :
SWIETEN :
KNAAP :
BORSEL. :
KNAAP
SWIETEN :
HEEMSK. :
KNAAP

2de

KNAAP :

3de KNAAP :
WASSEN. (tot

lste KNAAP :
2de KNAAP :
3de KNAAP :
WASSEN. :

Maria ! Jozef ! — Wapen ! — 0, ontzettend !
Wat is er ?
Eeuw'ge God
Spreek dan
De graaf
doorstak een menstreel !
Ha !
De graaf ?..,
0, sir,
in dolle woede !
VOOr de kemenade
der hooge vrouwe
Neen, het was geen menstreel!
— Ik zag hem vallen
de edelen) :
Komt !
Pas op, sir ; hij
zou ieder dooden in zijn razernij.
Nauw'lijks ontkwam ik nog !
En ik !
Komt, volgt mij !

(Berta treedt binnen en plaatst zich voor de deur).
BERTA :
BORSELEN :
WASSEN.

Blijft, heeren !
Ho, wat wil die deerne ?
Weg !
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Laat ons voorbij, vlug !
Ga op zijde !
Neen !

SWIETEN :
BERTA :
SWIETEN :

Pots marter, gaat gij ?
Neen !
Een keukenmaagd

BERTA :
BORSEL. :

3de

KNAAP

SWIETEN :
BERTA :
WASSEN.:

zou ons bevelen ?
(tot de andere knapen) : Neen, het was geen menstreel.
Op zijde !
Nimmer, nooit !
Laat die vervloekte
muziek toch zwijgen !
(Egmont treedt binnen. De muziek breekt plotseling af)
Ha, de kamerling !

HEEMSK.:
WASSEN. :
SWIETEN :
EGMONT

3de

KNAAP

EGMONT :

SWIETEN :
BORSELEN
EGMONT :
WASSEN.:
EGMONT :
SWIETEN :
WASSEN.:
HEEMSK.:
SWIETEN :
HEEMSK.:

Wat is geschied ?
Waar is de graaf ?
Helaas,
een nieuwe, ontzettende aanval van de ziekte
trof onzen goeden, armen heer hij wierp
zich in een vlaag van razernij plots op
een vreemden speelman ......
Sir, ik zag
Gij zwijgt !
Als ridders spreken, zwijgen knapen. 1k
beveel u, jonker, onverwiild u te
begeven naar de wapenzaal en daar
te blijven, tot ik u laat roepen. Ga
en niet gemord !
(Knaap af).
Waar is de graaf ?
Hoe gaat
het hem nu, sir ?
Hij is bewusteloos.
Breng ons bij hem.
Niemand dan meester Boud'wijn
wordt tot den lijder toegelaten.
God
zij niet hem !
Amen.
Welk een ramp !
Vloek over
de giftmengers, wie het ook zijn !
Wie zal
ons nu bevelen ?

WILLEM DE BEIER.

EGMONT (het perkament toonend) :

Hier is 't antwoord, heeren.
Naar 's graven wil wordt zijn beminde broeder,
hertog Albrecht van Beieren, benoemd tot
beschermer zijner landen, onverminderd
de rechten zijner dierb're gemalin,
Mathilda van Lancaster. „Onder 't zegel
gegeven op den burcht in onzen hage,
den eenentwintigsten van herfstmaand, anno
domini dertienhonderd zeev'nenvijftig."
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II. (Slot).
Het ligt eigenlijk voor de hand, dat Dr. Kuyper's
stelsel tot de daad leidt. Het is immers ook aan de daad,
het leven, zooals de mensch dit in zich bevindt als gewekt door het leven Gods, ontweld. Ik noemde dit reeds
het mystieke beginsel van Dr. Kuyper's conceptie, door
hem als het beginsel van het Calvinisme ontwikkeld.
Het leven is voor hem de onmiddellijke, axiomatische
werkelijkheid op elk gebied, ook van het denk-leven,
allermeest van het religieuze leven. Het is geen abstractie,
maar concreet, evident, zooals het vooral bij den nietgeraffineerde, dus onder het yolk zich manifesteert.
Vandaar zijn voorliefde voor de „kleyne luyden", voor
alles wat is gegroeid, voor natuurlijke, historische grootheden : het gezin, de natie, de kerk, den bijbel. Daarin
vindt hij de levende eenheid van de voor het begrip en
de abstracte wetenschap onverzoenlijke twee-heid, die
zich laat ontleden in reeksen van tegenstellingen ; algemeene als : zijn-worden, zijn-bewustzijn, rust-beweging,
statisch-dynamisch, wil-intellect, reeel-dianoetisch ; bizondere als : incarnatie-waarheid, palingenesie-kerygma,
geloof-bekeering.
Tot deze reeksen behoort voor Dr. Kuyper niet de
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onderscheiding : God-schepping. Want terwijl alle leden
der reeksen zich laten herleiden, verzoenen, zoo al
niet voor het denken dan toch in het leven, in zooverre
alle zich laten afleiden uit een hooger beginsel, uit God —
God en schepping blijven twee. Bij alle relatie tusschen
beide, bij alle spanning van geloof en innigheid van
het leven uit God vereenzelvigt zich nooit
lief de
met het leven Gods. De opperhoogheid van God en de
ziedaar de beide grenssteenen,
vrijheid zijner genade
waarbij het schepsel ootmoedig stilstaat en neerknielt.
Volgens Dr. Kuyper wordt dit door het Calvinisme
religieus het diepst beseft en theologisch het duidelijkst
uitgedrukt : „Het zoekt God niet in het creatuur, gelijk
het Paganisme, het isoleert God niet van het creatuur,
gelijk het Islamisme, het stelt tusschen God en het
creatuur geed middellijke gemeenschap, gelijk Rome,
maar het proclameert de hooge gedachte, dat God,
hoog in majesteit boven alle creatuur staande, nochtans
met dat creatuur onmiddellijk gemeenschap oefent door
zijnen Heiligen Geest" 1).
Deze teekening acht ik teekenend. Ook in zooverre
zij toont hoe Dr. Kuyper behoefte heeft aan forsche
lijnen, scherpe karakteristiek, grootsche architectuur.
Hij leidt alles of uit eene idee en herleidt het tot een
stelsel. Daarbij zijn hem Calvinisme en andere ismen
onmisbaar. In zulke woorden vat hij stroomingen en
richtingen samen. Zoo kan hij het beweeglijke leven
overzien, waardeeren, invoegen in eene groote wereldconstructie. Hij idealiseert alles, ziet het groot, naar
gelang van de plaats in het geheel licht of donker. Alles
komt hierbij in aanmerking : het geestelijke en het
stoffelijke, ethisch-religieuze, logisch-speculatieve, economisch-materieele factoren. Evenals hij in de zooeven
genoemde schets godsdienst-historische omtrekken geeft,
ontwerpt hij elders een cultuur-historisch proces of een
ontwikkelingsgang van de verschillende fazen der ge1) Het Calvinisme, bl. 12 v.
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schiedenis in haar geheel. Maar in alle gevallen is het
een proces, is er ontwikkeling, logisch en feitelijk, en de
logica der feiten is evenzeer van ijzer als die der beginselen. Ziehier een verbinding van realisme en idealisme,
van zich gewonnen geven aan de werkelijkheid van het
leven en een construeeren van deze werkelijkheid door
het denken, die ons telkens weer in Dr. Kuyper treft.
Theologisch laat zij zich afleiden uit het geloof aan de
schepping door den goddelijken Logos en vooral aan
de incarnatie, de vleeschwording van God, die immers
in den menschelijken, historischen persoon van Jezus
Christus de openbaring der godheid zelve ziet. Hierbij
past de werkelijkheidszin, die Dr. Kuyper zijn geheele
leven door, hoe dan ook, kenmerkt. Ook de wijze, waarop
hij alles op de eene of andere wijze uit God afleidt.
Hij waardeert de godsdiensten naar de wijze, waarop
zij dit doen. Daarom verwerpt hij het idealisme voor
het theisme, de evolutie voor de openbaring. Hij ziet
vooral in de revolutie de geesteshouding, die het niet
doet, die dus a-theistisch is en hij brandmerkt als athelstisch elke richting, die, op welk terrein dan ook, het
verband met God in beginsel of feitelijk ontkent. Vandaar zijne antithese tegen het liberalisme, dat, in politicis
althans, den godsdienst uitschakelt, en zijne coalitie met
de R. Catholieken, die op elk levensterrein het gezag
van den godsdienst laten gelden.
Ik oordeel nu niet over de juistheid en de grenz'en
der toepasselijkheid van Dr. Kuyper's theologisch beginsel. Ik leg alleen nadruk op de beteekenis van dit
beginsel, in zooverre daardoor het geheele leven en alle
levenssferen religieus worden belicht en bezield. Zulk
een beginsel is alles of het is niet. „Aileen wie in God
zijn standpunt kiest, kan het geheel overzien, omdat
uit Hem aller dingen oorsprong, in Hem aller dingen
bestand en samenvatting, en in Hem aller dingen einddoel is" 1).
1) De zegen des Heeren over onze Kerken 1896, bl. 25 v.
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Toch past hij dit beginsel niet zonder rest toe. Wel
is waar zou op elk levensterrein de wil van God eigenlijk
onmiddellijk moeten worden toegepast, maar de werkelijkheid gedoogt dit niet. Er zijn nu eenmaal twee
werelden : deze en de toekomende. En deze wereld is
z$56 samengesteld uit natuurlijke en bovennatuurlijke,
tijdelijke en eeuwige bestanddeelen, dat bij provisie een
keus moet worden gedaan. Een stuk leven moet geheel,
direct, voor God worden gereserveerd : het is de sfeer
der kerk ; de rest kan slechts in het algemeen, indirect,
godsdienstig worden doordrongen : het zijn de sferen
van het natuurlijke leven : staat, gezin, maatschappij,
wetenschap en cultuur. Toch moeten ook op deze
terreinen de geloovigen zich zelfstandig organiseeren, en
daartoe isoleeren, om zoo intensief hunne beginselen toe
te passen en extensief te laten gelden. Dr. Kuyper erkent, dat deze onderscheiding, die in de praktijk veelszins eene afscheiding beteekent, het ideaal niet is, zooals zij het ook voor de eerste Calvinisten niet geweest is.
„Liep en Overheid en Kerk in het voor beiden scherp
afgebakende spoor, dat aan beide van Godswege was
voorgeteekend, dan wierd er, uit zoo schoone harmonie,
een zeldzaam schoon volksgeheel geboren, evenals wie
een van God doorademde ziel in een volmaakt lichaam
mag omdragen, schier te benijden is om zijn gelukstaat" 1). Een soort theocratie dus, zij het al meer een
kerk-volk dan een volks-kerk, — d.w.z. eene ten aanzien
van de kerk zelfstandige, in het geweten der overheidspersonen aan de belijdenis der kerk gebonden overheid
en staat zooals in Geneve tijdens Calvijn en ten deele
in ons vaderland onder de eerste Oranje's. Maar dit heeft
niet mogen duren, omdat de natie als geheel allengs
ontkerstend, gerevolutioneerd is. Dan geldt het recept
„Wanneer het volksgeheel als zoodanig niet langer
orgaan van een belijden en beleven kan zijn, schep dan
voor uw Christelijk leven een eigen orgaan, of gelijk
1) Tweeerlei vaderland 1887, bi. 33.
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Groen van Prinsterer het zoo juist noemde, een apart
gecreeerd terrein" 1).
Deze raad geldt als een recept ten aanzien van het
algemeene, natuurlijke leven, d.w.z. in geval dit ziek is.
Hij geldt als regel ten aanzien van het bovennatuurlijke
leven, dat als zoodanig een apart karakter draagt en
dus een apart gecreeerd terrein behoeft : de kerk. Voor
Dr. Kuyper is de kerk, als kweekplaats van Gods bizondere genade, van de palingenesie, een grootheid van
hoogere orde in de aardsche bedeeling. Zij vormt de vergadering der geloovigen, het mystieke lichaam van
Christus. Als zoodanig, ideeel, geestelijk, voorwerp van
geloof, is zij onzichtbaar, een. Maar zij is ook als reeel,
uit menschen bestaande, eene zichtbare verschijning en
bestaat dus in allerlei vormen naar gelang van de geestesgesteldheid, en dus in samenhang met de geschiedenis,
de nationaliteit, het type der geloovigen.
Hier is plaats voor de leus van pluriformiteit der
kerk, die Dr. -Kuyper zoo gaarne aanheft. Is de kerk
in de eerste plaats gemeenschap van belijders, dan kan
zij niet de volkskerk zijn, waartoe de natie als zoodanig
behoort. Dan moet zij vrij wezen om haar geestelijk
karakter zuiver to kunnen uitdrukken. Dit karakter is
het zuiverst kenbaar in den kring, die geloovigen van
eerie gemeente verbindt. De plaatselijke kerk vormt
dus het uitgangspunt van alle kerk-verband. Zij is
souverein in eigen kring, maar op haar beurt volstrekt
gebonden aan de souvereiniteit van God. Deze drukt
zij uit in hare belijdenis, die dus de lidmaten volstrekt
bindt. Het geweten van den enkele moge op zich zelf
onschendbaar zijn, binnen de perken der kerk heerscht
de conscientie der kerk, die zich gebonden voelt aan de
belijdenis, over die van den enkele. In hem mag tot
zekere hoogte dwaling en zonde worden geduld ; in de
kerk zijn deze onduldbaar. Zoo neemt de kerk de centrale
plaats in de wereld in, omdat zij de sfeer is, waarbinnen
1) T.a.p. bl. 34.
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Gods bizondere genade de zielen bereikt, herschept en
vormt. Zij is zuiver geestelijk van aard, bovennatuurlijk,
verlossend en juist daarom draagt zij een bizonder,
boven-wereldsch karakter. Met deze wereldbedeeling gaat
zij voorbij. Dan bestaat geen geisoleerd geloofsterrein
meer, omdat alles geheiligde natuur is geworden. Maar
hier kan alleen zij de „waste basis van operatie" vormen 1).
Geen persoonlijke geleerdheid, geen school, geen particuliere bemoeiing. Vandaar Dr. Kuyper's ijver voor de
gezuiverde kerk, zijn teruggrijpen in de geschiedenis, zijn
aansluiting bij Calvijn en de historische kerk hier te
laude ; vooral zijn dwepen met de Pilgrimfathers, de
Engelsche Independenten, de Amerikaansche Vrije Kerken, waarin hij een voorbeeld ziet voor de toekomst,
na de Doleantie het heden, ook hier te lande : de van den
staat vrije kerk, die, plaatselijk georganiseerd en alleen
op grond van gemeenschappelijke belijdenis ook in
kerkverband ontwikkeld, uit de Calvinistische beginselen
leeft. Wij hebben ten slotte slechts de keus tusschen de
vrije kerk zooals in Amerika, of de massiviteit van
Rome. In de formatie der Gereformeerde Kerken heeft
Dr. Kuyper zijne keus beslist gedaan. Deze kerken willen
echter niet de eenige zijn, maar „in de heilige Catholiciteit van den Doop ons een met heel Christus' Kerk op
aarde wetend, koesteren (wij) geen andere pretensie,
dan om de citadel in de vesting, of wilt ge in en van die
Kerk aller eeuwen en aller volken, de echt-Sionitische,
de gaafste, de meest gezuiverde en dus de Gereformeerde
openbaring te zijn" 2).
Het Calvinisme, zooals Dr. Kuyper het opvat, is het
neo-Calvinisme, dat voor de ontwikkeling van Calvijn's
beginselen naar tijd en omstandigheden plaats laat en
ook maakt. Het erkent de onmogelijkheid om, in den
trant van Calvijn, een Christelijken staat en eene Christe1)
2)

De zegen des Heeren over onze Kerken, bl. 24.
t.a.p. bl. 24.
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lijke wereld te vormen. Het rekent met de werkelijkheid ;
het sluit daarmede een compromis, welbewust. Door
zich te concentreeren meent het zijn karakter te kunnen
bewaren en zijn kracht ook naar buiten te doen gelden.
Het rekent met de revolutie. Het stelt de anti-these.
Het aanvaardt de coalitie. Vandaar de vrijheid der kerk
in haar bovennatuurlijken levenskring en de souvereiniteit van elken natuurlijken levenskring op eigen terrein
onder de algemeene opperhoogheid van God. „Het
kerkelijk instituut is een separatum quid, dat met een
eigen en zelfstandige organisatie nieuw in het leven
der volkeren optreedt ; maar noch het huisgezin, noch
het nationale leven, noch het staatkundige leven der
volkeren wordt door de Kerk van Christus nieuw gecreeerd" 1). Hier worden eenige van de natuurlijke
levenskringen genoemd. Er zijn er meer : de wetenschap,
de cultuur. Deze moeten enkel worden vernieuwd door
den invloed der kerk ; ze bestaan reeds ; ze zijn natuurlijk en hunne vernieuwing kan altijd slechts zeer gedeeltelijk plaats vinden.
Ziedaar de theorie, die Dr. Kuyper reeds in 1874 in
een schitterend opster-') uit de beginselen van het
Calvinisme afleidt, in zooverre het in de eerste plaats
de gewetensvrijheid en dan de souvereiniteit van allerlei
levenskringen onder de oppersouvereiniteit van God
heeft geproclameerd. Deze kringen zijn voor hem natuurlijk ontstaan en organisch geleed.
Allereerst het gezin, deze maatschappij en staat in
den knop, „een prachtig kunstproduct van den oppersten
kunstenaar", waarin Dr. Kuyper alle verhoudingen,
gezindheden, regelen aanwijst, aan welker toepassing op
het terrein van maatschappij en staat het welzijn van
deze organismen hangt. Daarom : „antirevolutionair ook
in uw huisgezin" 3).
1) Encyclopaedic der H. Godgeleerdheid III, bi. 328.
2) Het Calvinisme oorsrrong en waarborg onzer constitutioneele
vrijheden 1874.
3) Ons program, bl. 411 v.v.
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Bij het gezin sluit zich gereedelijk de school aan, die
daarom eigenlijk aan de ouders behoort en waarin de
zedelijke opvoeding meer waarde heeft dan het louter
intellectueele onderwijs. Vandaar zijn strijd voor de vrije
school, voor het bizondere onderwijs als regel en het
onderwijs van staatswege als aanvulling.
Het ligt voor de hand, dat Dr. Kuyper maatschappij
en staat niet laat samenvallen, maar aan de eerste de
voorkeur geeft. De maatschappij is gegroeid, als een
ethisch organisme, terwijl de staat veeleer is gemaakt
en een juridisch karakter draagt. Is de maatschappij dus
natuurlijk, d.i. met de schepping zelve gegeven, de staat
is in zekeren zin onnatuurlijk. Hij bestaat alleen om der
zonde wil, als machts- en rechts-staat. Zoolang en zoo
ver de zonde heerscht, dus zoolang de aardsche bedeeling
duurt, moet de overheid heerschen, met straffe hand,
desnoods met het zwaard. Justitie en politic zijn noodig.
Oorlog kan recht- en plichtmatig zijn. Maar niet als
machtsmiddel zonder zedelijken grond. Ook kleine naties
hebben recht van bestaan. Daarom is het volkenrecht
zoo waardevol, dat met het volken-geheel als een organisme en dit in den vorm van een volkenbond, rekening
houdt, zooals dit reeds in „Ons program" wordt ontwikkeld 1). De staatsrechtelijke theorie van Dr. Kuyper
is typisch anti-, niet contra-revolutionair. Is de staat
er om der zonde wil, dan moet hij er dus zijn. De overheid is met gezag bekleed en moet om Gods wil worden
geeerbiedigd. Maar niet zonder meer. Uit de natie komen
de vertegenwoordigers des yolks voort, die zijne rechten
handhaven. Op de balans van gezag en vrijheid en op
de samenwerking, desnoods op de botsing, van overheid
en yolk berust het bestaan van den modernen staat.
Hier vertoont zich het democratische beginsel van
Dr. Kuyper, dat hij in den republikijnschen regeeringsvorm het liefst ziet uitgedrukt, maar ook in de constitutioneele monarchic als ten onzent onder de Oranje's
1) Ons program, bl. 303 v.
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herkent. Hierbij past een kiesrecht, dat aan heel het
y olk invloed verzekert en dezen organisch tot stand
doet komen. Daarom is lang het huismans-kiesrecht
het ideaal van Dr. Kuyper geweest, waarmede hij het
gezin door zijn natuurlijk hoofd wilde vertegenwoordigd
zien. Hij heeft dit ideaal moeten loslaten voor het
massa-kiesrecht, dat hij in elk geval boven het Mammonkiesrecht van de geldelijk bevoorrechten verkoos.
In hoeverre kan nu de staat beantwoorden aan de
beginselen van het Calvinisme ? Hier wijst Amerika
den weg, niet Geneve praktische zin, niet ideaal of
theorie. Dr. Kuyper rekent met de feitelijke geestelijke
samenstelling van ons yolk. Deze gedoogt de onvermengde
toepassing van het Calvinisme niet. Het maakt alleen
mogelijk, dat de groepen, die zekere algemeen-Christelijke beginselen gemeen hebben en deze ook in het openbare leven willen toepassen, op vast accoord samengaan.
Dit beteekent de coalitie, waarbij de staat positief
optreedt ten aanzien van het natuurlijke en negatief
ten aanzien van het bovennatuurlijke leven. Hij late
den vrijen loop aan het Evangelie, hij erkenne Gods
opperhoogheid, hij kieze tegen dwang voor vrijheid. Dit
komt ten opzichte van den godsdienst praktisch neer
op den eisch, dat de staat den eed erkenne, den Zondag
heilige en, desnoodig, bid- en dank-dagen uitschrijve.
Overigens heeft de staat eene breede taak, maar hij
verbreede deze niet noodeloos. Hij erkenne de maatschappij als zijn meerdere, omdat daaruit persoonlijk
initiatief en groepsgewijze actie voortkomen, factoren,
die de staat niet kan missen en ook zelf niet voortbrengen
of vervangen. Vandaar Dr. Kuyper's onvermoeid verzet
tegen het socialisme, dat het organisch karakter der
maatschappij en het geheim der persoonlijkheid door
staatsalmacht to na komt, evenals tegen het oude liberalisme, dat enkel met het initiatief van den enkele
rekent. Geen eenvormigheid, deze vloek van het moderne
leven. De staat moet op maatschappelijk gebied leiding
geven, desnoods ingrijpen, medisch, ook architectonisch.
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Dr. Kuyper heeft reeds in het begin van zijn parlementaire loopbaan aangedrongen op het samenstellen van
een wetboek van arbeid en van wettelijk geregelde
bedrijfsorganisatie. De sociale quaestie heeft hij van
meet aan nadrukkelijk aan de orde gesteld als eene
quaestie niet van particulieren, maar van publieken aard,
niet van barmhartigheid, maar van recht. „In den strijd
tusschen het Kapitaal en den Arbeid molten we niet
Oaten van den eisch, dat aan elk burger van Nederland,
die goed wil, eene menschelijke, ja wat meer zegt eene
.Christelijke existentie verzekerd worde ; mits niet door
staatsvoogdij, wat straks de veerkracht van den werkman
breken zou ; maar door ook aan den arbeid het recht
te geven tot staatsrechtelijke organisatie, om zoo door
rechtsstrijd te verzoenen, wat straks dreigt uit te loopen
op eene worsteling van macht tegen geweld" 1). Hij
heeft naast de politieke volksvertegenwoordiging ook
voor eene sociale gepleit, en zelfs gedacht aan herstel
van het gildenstelsel en aan corporatieve naast de politieke staten.
Bij dezen eisch van betrekkelijke zelfstandigheid der
maatschappij voegt geheel de wenk van „het ideaal, dat
onderwijs en wetenschap vrij en fier eens stoelen mogen
op eigen wortel en zoo weinig mogelijk door staatsinvloed worden beheerscht" 2). Het onderwijs staat zOO
nabij het leven, dat van de ziel van den enkele en van
het gezin, dat doze vrijheid van zelf spreekt. Maar ook
de wetenschap berust op het leven en dient het leven.
Zij is slechts de reflectie daarvan in het bewustzijn, zij
het al niet het naieve, maar het opgeklaarde. Dr. Kuyper's
kenleer is in menig opzicht van belang. Zij gaat uit van
de onmiddellijke zekerheid, die alle denkwerkzaamheid,
waarneming, gewaarwording vergezelt. Waar en hoe ooit
het ik zich van het niet-ik onderscheidt is het vertrouwen aanwezig, dat beide bestaan, aan elkaar verwant
1)
2)

Niet de vrijheidsboom maar het kruis 1889. bl. 26.
T.a.p. bl. 26.

0 E. XX. 19
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zijn, op elkander invloed oefenen, waarbij het ik in de
eerste plaats receptief is en werkt met gegeven stof.
Geen leven zonder geloof, reeds als „die formeele functie
van ons zieleleven, die aan elk feit in ons menschelijk
bewustzijn ten grondslag ligt" 1). Vandaar dat, in het
algemeen, geloof en wetenschap niet met elkaar in strijcl
kunnen zijn. Geen geloof ook zonder liefde, d.i. zonder
affiniteit tusschen subject en object. Geen waarneming
zonder een ik, dat waarneemt, zonder een persoon, die
in het voorwerp zijner waarneming zich zelf vindt en
terugvindt. Vandaar Dr. Kuyper's liefde voor de wetenschap in elken vorm. Alles is belangrijk, reeds omdat
het is, en omdat het 'organisch behoort tot het geheel
der dingen. Een teekenend voorbeeld vind ik in wat
mij is verteld uit zijn" ministertijd. Hij liet toen Prof.
Dubois ontbieden, den ontdekker van den opzienbarenden pithecanthropus erectus, en bood hem zijne hulp
aan tot het doen van nieuwe onderzoekingen in Indie
op het gebied der palaeontologie.
Op deze algemeene psychologische onderstellingen berust alle kennis en wetenschap. Zij brengen mede de
erkenning van eene organische eenheid van de objecten
der waarneming : de wereld ; en evenzoo van de subjecten
der waarneming : de menschheid ; van beider wederzijdsche eenheid en onderlinge verwantschap ; en ten
slotte van den grond daarvan in eene hoogste eenheid,
in God. ook in de sfeer der wetenschap trekt Dr. Kuyper
de antithese door. Soms zeer scherp en diep, zoodat
op elk terrein van wetenschap de palingenesie doorwerkt. Soms minder energiek, als hij onderscheidt tusschen de wetenschap der stoffelijke wereld, die onpersoonlijk is en dus vrijwel buiten de persoonlijkheid van
den onderzoeker omgaat, en de wetenschap der geestelijke
wereld, die van meet aan een beroep doet op de persoonlijke gesteldheid van den vorscher. Hij raakt hier de bekende onderscheiding van natuur- en cultuur-wetenschap
der neo-kantiaansche school zeer van nabij.
1) Encyclopaedie der H. Godgeleerdheid II, bl. 71.
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Toch zou hij deze niet onbevangen, zonder meer kunnen toepassen, omdat hij voor de theologie een zeer
bepaald voorwerp en bizonder karakter opeischt. Zij heeft
tot voorwerp de kennis van God, niet de godsdienstige
gevoelens en denkbeelden als zielkundige verschijnselen.
Deze vormen het object der godsdienst-wetenschap. De
theologie, en ziehier haar bizonder karakter, onderstelt
het geloof, d.i. God. Voor haar zijn dus de z.g. religieuze
verschijnselen van het Christelijke leven enkel reacties
op de goddelijke actie, gewrocht van openbaring. Daarom is het voor haar een pelitio principii, dat zij met
den levenden God te doers heeft. Dit heeft zij met de
kerk gemeen. Zij heeft het aan deze ontleend, want de
theologie is de wetenschappelijke reflectie van het leven
der kerk, en de kennis van God, die de eenvoudige geloovige bezit, vaak nauwelijks bewust en in elk geval
zonder samenhang met wetenschap en leven in breeder
zin, vormt den vruchtbaren bodem van wat de theologie,
als koningin der wetenschappen, recht geeft zoo te
heeten. In zooverre is zij gebonden, maar deze gebondenheid aan haar voorwerp is niet anders dan hare wezenlijke vrijheid. De stichter der vrije Universiteit heeft
dikwijls en gaarne getracht deze paradox als redelijk
voor alle faculteiten te bewijzen, maar als hij het voorwerp zijner wetenschap vastlegt in den volledigen inhoud der H. Schrift, zonder overschot of tekort, als in
„het eenige beginsel der geopenbaarde godskennis", wordt
hiermede beslag gelegd op een groot aantal gegevens van
feitelijken, historischen, ook natuurwetenschappelijken
aard, die trouwens van zelf als een onlosmakelijk geheel
worden opgevat, in zoo verre de wereld, als schepping,
eene eenheid vormt, zoowel de macro- als de microcosmos. Dit beteekent eene principieele afwijzing van de
bovengenoemde onderscheiding van natuur- en geesteswetenschap als geheel onafhankelijk van elkaar in stof
en methode. Het eischt ook een beroep op den factor
van gezag, niet bot, maar inhoudrijk, dat van eene
boven-persoonlijke werkelijkheid, waarin de enkele zich

284

DR. A. KUYPER.

invoegt. Deze werkelijkheid geldt het organische verband tusschen datgene, waarvan de bijbel als 't ware
de photographische afdruk is, het gene groote geheel
van goddelijke openbaringen, en tusschen dit organisme
en den enkelen geloovige als lid van het organisme, dat
door deze openbaring wordt gevormd en gedragen : de
kerk.
Wordt zoo de wetenschap in al hare uitingen aan het
leven gebonden, het hoogere en het lagere, dat zij tot
bewustzijn, begrip, stelsel tracht te verhelderen, op de
kunst en de cultuur in het algemeen rust eene dergelijke
taak. Ook de kunst is ondergeschikt aan het leven.
Zij schept dit na, zooals de wetenschap het nadenkt en
de cultuur het tracht na te vormen. Alle drie zijn zelfstandige levensuitingen, maar zij kunnen zonder hoogere,
bepaaldelijk religieuze bezieling niet bloeien. Met name
de kunst drukt eene hoogere werkelijkheid uit in deze
ontredderde wereld. Zij heeft „de mystieke taak om door
het heimwee naar het verloren schoon tot de vooruitgenieting der komende heerlijkheid op te klimmen" 1).
Het Calvinisme heeft haar in de kerk niet noodig. Hier
is de waarheid uit het symbolische tot het klaar bewuste
verhelderd. Maar buiten de kerk heeft de kunst hare
roeping. Naast Calvijn staat Rembrandt. Ook hier leidt
Dr. Kuyper dus de werkelijkheid uit de idee, den wisselenden vorm nit de rustende norm af. Aan het theologische schema is bij hem alles georienteerd. Men moge
over zijne conceptie denken zooals men wil, stijl en
stemming zal niemand haar kunnen ontzeggen. Als
zoodanig is zij magistraal.
De man, die zulk een stelsel concipieert moet wel
een zeer forsche natuur zijn. Hij is gigantisch, zoo niet
titanisch. De dokters noemden Dr. Kuyper een „medisch
phenomeen" om zijne intense levenskracht. Hij was in
elk opzicht phenomenaal. Men zou hem een uomo
1) Het Calvinisme, bl. 149.
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universale kunnen noemen, zij het al in anderen zin
dan in dial der renaissance. Zijn leven staat strak gespannen en het verwondert mij niet, dat hij nu en dan
eene inzinking of ineenstorting heeft gehad, die hem
langen tijd physiek en moreel ongeschikt maakte voor
elken arbeid. Wij hebben hem in verschillende functies
werkzaam gezien : als predikant en theoloog, als geleerde
en staatsman, als journalist en redenaar, als leider
vooral — maar tot welke soort van menschen behoort
hij ten slotte ? Is hij dichter of denker, lyricus of didacticus, klassiek of romantisch, profeet of leeraar, man
van den droom of van de daad ? Ik zou niet durven
kiezen, omdat ik meen, dat zijne wonder-samengestelde
figuur de keuze onmogelijk maakt. Soms is men geneigd
te meenen : hij is klassiek, man van de onbeweeglijke
idee, de vaste lijn, de Olympische rust, die de liefde
voor Plato van Groen van Prinsterer heeft geerfd en
in het spoor van Thomas Aquinas eene Gereformeerde
scholastiek ontwerpt. Dan weer is hij de romantieker,
die het bewogen leven aangrijpt, zooals dit hem heeft
aangegrepen, en alle golvingen daarvan volgt ; die de sidderende gevoeligheid, het diepe heimwee kent, waardoor
de door hem bijna afgodisch vereerde Bilderdijk werd
verteerd. Moest ik hem bij eenig historisch type vergelijken,
aan indeelen denk ik niet eens
dan zou
ik soms geneigd zijn Dr. Kuyper aan de romantiek toe
te wijzen, met name aan de Duitsche in hare tweede
faze, toen zij, den subjectieven overmoed der ouderen
afwijzend, de levende eenheid van alle dingen trachtte
te vinden in gebondenheid aan de traditie en te verwerkelijken op alle terreinen van het leven, zonder aan
de fantasie de vrijheid te ontnemen om zich in de meest
verscheidene toestanden te verplaatsen. Maar ik zou
hierbij slechts eene formeele gelijkenis v'olgen. Ik zou
te kort doer aan de realiteit van Dr. Kuyper's stelsel,
dat meer is dan het dilettantisme der romantiek ; vooral
aan de realiteit van zijn theologisch beginsel, dat alle
leven en levensbesef afleidt uit de eeuwige Levensbron,
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m.a.w. aan zijn Calvinisme als religieus beginsel. Ik vergelijk dus niet. Ik tracht alleen te schetsen.
Ik noemde zijn beginsel. Maar beginsel en toepassing
zijn twee en juist in de betrekking tusschen deze beide
vind ik de spanning van Dr. Kuyper's leven en werken
het meest intens — en critiek. Op meer dan eene wijze
laat zich het een en het ander aanwijzen. Idee en werkelijkheid, absoluut en relatief, onbewust en bewust, normaal en abnormaal, theorie en praktijk zie hier eene
reeks van onderscheidingen, die zich laat verlengen en
wijzigen al naar men het leven en werken van Dr. Kuyper
in verschillende verhoudingen zich ziet ontwikkelen en
doorzetten.
De onderscheiding van idee en werkelijkheid moet bij
hem vOOr alles religieus en theologisch worden gemaakt.
De idee is de voile, levende werkelijkheid ; de zoogenaamde werkelijkheid is daarvan slechts de afdruk,
indien al een. Deze onderstelling is schoon en vruchtbaar.
Zij is de onderstelling van het geloof, bepaaldelijk van
het Christelijke geloof, dat in den levenden God den
grond vindt van al wat bestaat, hoe of waar dan ook.
Als dit zoo is, dan ligt intusschen de verzoeking voor
de hand om de werkelijkheid onmiddellijk van de idee
of te lezen, d.i. om de werkelijkheid te construeeren volgens de eischen van eene idee. Maar deze idee, noem haar
God, of Gods raad of wil, is den mensch toch slechts
ten deele bekend en dan toch altijd in de eerste plaats
in haar religieuzen inhoud. Is het nu niet voorbarig,
ook op niet-religieus terrein, laat het zijn op dat van het
lagere leven of van de wetenschap, uit deze idee onmiddellijk te besluiten tot wat werkelijk is en waar ? En laat
al dit besluit voor de algemeene beginselen van waarheid en waarde gelden, kan men het ook uitstrekken
tot de bepaalde regels, die .
men volgen, en de feiten,
die men erkennen moet ? Dr. Kuyper heeft zich niet
altijd tegen dit gevaar verweerd, zelfs niet gewapend.
Hij werkt gaarne met de logica, hetzij dan die van de
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feiten of van de stroomingen, de beginselen, en trekt
de consequentie — de zijne — als de ijzeren, die alle
persoonlijke wenschen en berekeningen omver werpt.
Vandaar de betoogtrant, dien men zoowel in zijne wetenschappelijke als populaire geschriften zoo voortdurend
terugvindt, dat men hem ten slotte niet meer opmerkt,
en die geteekend wordt door woorden als : derhalve,
moet, ten slotte. Zoo spreekt het voor hem van zelf,
dat de idee zich op eene bepaalde wijze realiseert, concretiseert, evolueert. De geschiedenis, zooals hij haar
ziet, de partij, zooals hij haar sticht, de daad, zooals
hij haar noodig acht, ziedaar in deze wereld van ruimte
en tijd de uitdrukking der idee op eene wijze, die vorm
en inhoud, zij het al niet geheel zonder rest, verbindt.
Vandaar zijn hartstochtelijke gehechtheid aan het Calvinisme als historisch-geestelijke grootheid, waarin hij
een steunpunt vindt voor zijne persoonlijke overtuiging,
wereldbeschouwing en operaties op elk levensterrein.
Vandaar de zelfbewustheid, waarmede hij de antithese
stelt en de coalitie smeedt, de verzekerdheid, waarmede
hij de reformatie der kerk volgens een gedetailleerd
program voorbereidt en metterdaad „ter hand neemt".
Deze onderstelling in het algemeen is groot. 1k aarzel
niet haar grootsch te noemen, in zooverre zij uitgaat
van de idee, en deze, in God, levend, redelijk, goed,
schoon bevindt. Ook in zooverre zij deze idee ziet uitgedrukt in de historische openbaring, die in Christus,
als de menschwording van Gods Zoon, hare voleinding
bereikt en in de H. Schrift haar neerslag werpt. Maar
zij leidt, op korten termijn en op elk levensterrein zonder
reserve toegepast, tot bedenkelijke gevolgen. Dan denkt
zij niet slechts na — zij denkt uit. Zij schept niet enkel
na
zij schept zelve. Zij oordeelt niet alleen mede
zij oordeelt zelfstandig. Ziehier een te kort, zoowel op
wetenschappelijk als praktisch en ethisch terrein, waaraan Dr. Kuyper niet ontkomen is. Het is de schaduw
van eene groote figuur, maar de schaduw is er dan oak
te dieper om. Ik denk b.v. aan zijne opvatting van het
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Calvinisme. Hij heeft zonder twijfel deze geestesstrooming
als eene verwante gevoeld en ontwikkeld. Als hij tegenover Prof. Doedes de belijdenis der vaderen uitlegt 1)
en tegenover Dr. van Toorenenbergen de praktijk der
vaderen verdedigt 2), heeft hij ook historisch-critisch
gelijk en blijkt geestverwantschap eene noodzakelijke
voorwaarde to zijn ook voor wetenschappelijk onderzoek.
Maar als hij het Calvinisme van Calvijn tot het neoCalvinisme der vrije kerken en democratische staten
van Amerika, en tot het zijne, ontwikkelt, vertoont
deze bewijsvoering groote lacunes. De „innerweltliche
Askese" van Calvijn is eene andere dan de „innerkirchfiche" van later, en de vrije kerk is niet de kerk van
Geneve en van artikel 36 der Ned. Geloofsbelijdenis.
In dit opzicht staat de kritiek van Troeltsch sterk 3).
Dit wetenschappelijke gravamen brengt een praktisch
bezwaar mede. Als Dr. Kuyper de vrije kerk ten onzent
sticht en op elk terrein van het openbare levee een eigen
groep afscheidt, wordt in naam van het Calvinisme een
daad verricht, of, liever, eene gedragslijn gevolgd, die
voor het kerkelijke en het geheele volks-leven onberekenbare gevolgen heeft. Ik bedoel niet zoozeer, dat zij de
volkseenheid verbreekt en door haar forsche positie
eene nog forschere oppositie uitlokt
dit komt ten
maar w61, dat
slotte niet voor hare verantwoording
zij aan hare positie een eisch stelt, die boven de kracht
gaat.
Het is niet mogelijk, dat eene groep, eene partij tegenover elke andere deze ideale positie inneemt. Vandaar
de gespannen onderscheiding tusschen het persoonlijke en
het bovenpersoonlijke, den staat en den toestand, de betrekking, waarin men ten aanzien van de idee gebracht
is en de werkelijkheid, waarin deze idee wordt gereali1) Ex ungue leonem 188 2.
2) De Leidsche professoren en de executeurs der Dordtsche nalatenschap 1879.
3) E. Troeltsch, Ges. Schr. 1 B. Die Soziallehren der Chr. Kirchen and Gruppen 1912. S. 646 ff, 733 ff.
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seerd. Zoo ligt het zwaartepunt in wat de dogmatisch
gevormde lezer zal vinden uitgedrukt in het woord
zaaksgerechtigheid, tegenover persoonlijke gerechtigheid,
in zooverre de mensch wordt beschouwd naar wat hij is
volgens het oordeel van God, niet in de werkelijkheid
van zijn persoonlijk bestaan. Hij wordt dus in verschillend verband beschouwd, als dit, als dat ...... Hoe
grootsch en onmisbaar eene dergelijke onderscheiding ook
past
zij, als met het geloof een, in de religieuze sfeer
men Naar rauwelings toe op afgeleid terrein, volgens een
program, in deze wereld, waarin zooveel is dooreengegroeid en -vergroeid, dan brengt zij voor den enkele,
evenals voor de groep, de partij, de school, het gevaar
mede van eene dubbele levens-waardeering en -houding.
Als lid der groep behoor ik tot „het yolk des Heeren"
maar persoonlijk ? Volgens het program vormen wij
„de partij van den levenden God" — maar feitelijk ?
maar wordt dit bepaald
„voor of tegen den Christus"
door de casuspositie, zooals deze zich aan u of mij voordoet in een of ander politiek geval ? Ziehier het gevaar
van het geestelijke leven als zoodanig, als dit leven
per se, altijd en op elk levensterrein wil worden „uitgedragen". Niet zoozeer voor den oprechte, die persoonlijk zonder deze onderscheiding van wat hij is en
zijn moet, tusschen wat hij voor zich zelven en voor
God geldt, niet leven kan en die overigens, zooals
de volkstaal zegt, altijd bij zich zelf leeft. Maar \\Tel
voor den onoprechte, den grove, den gewonen mensch.
Het gevaar van to leven boven zijn stand, van dubbelheid, zoo niet van dubbelzinnigheid, in elk geval van
pose, van opzichtigheid, van het dilettantisme der romantiek. Hier dreigt een ethisch gevaar van belang.
In de onderscheiding van idee en werkelijkheid, de
eerste der reeks, is eigenlijk elke volgende syzygie ingewikkeld. Wie zOO de idee op den voorgrond plaatst
kan kwalijk aan het betrekkelijke zijne voile plaats
gunnen naast het volstrekte. Trouwens, wie door het
absolute niet slechts gekweld wordt, maar gegrepen is,
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in zooverre hij in God den eeuwigen levensgrond heeft
gevonden en in de menschwording van Gods Zoon het
mysterie der reeele verzoening van het ongeschapen
met het geschapen leven aanvaard, denkt niet meer
licht over de verzoeking om het relatieve op eenige wijze
absoluut, alleen mogelijk, waar en goed te maken. Dr.
Kuyper is aan deze verzoeking niet ontkomen. Het zijn
de sterk gepassioneerde naturen, die zoo gereedelijk op
de werkelijkheid beslag leggen om in haar reeds nu,
hier, het eeuwige vast te leggen en te bezitten. Zoo
verklaar ik de wijze, waarop hij het Calvinisme idealiseert, in het tegenwoordige tijdsgewricht het culminatiepunt der wereldhistorie bevindt, en in zijn casus-positie
de eenig houdbare tot elken prijs handhaaft. Hier bestaat het gevaar om wat hij zelf ergens als bruto en
netto geloof onderscheidt op elk gebied zonder meer te
vereenzelvigen, om wil tot wet, wensch tot werkelijkheid
te maken, zonder te bedenken, dat voor ons denken
jets of kan zijn, maar dat het leven voortgaat, dat onze
horizont alleen voor onze blikken zich sluit. Vandaar,
dat hij zoo hard kan zijn voor hen, die zich door zijn
redeneertrant niet laten klemmen en wier levensvisie
van de zijne verschilt, ook al is hun geloofs-inhoud en
ziels-gesteldheid met de zijne veelszins een.
Maar deze verschillen in de afgeleide sfeer bij eenheid
in de centrale duldt Dr. Kuyper niet, krachtens den
dubbelen eisch van logica en praktijk. En om deze
verschillen op te lossen komt hij er soms toe. de eenheid
voor de verschillen prijs te geven. Hij mist het geduld
om het leven zelf de consequentie te laten trekken.
De man, die op het organische karakter van alle leven
zoo den nadruk legt, en die overal uit den onbewusten
levensbodem het bewustzijn afleidt, is met deze afleiding wel eens wat te spoedig gereed. Ik kan dit niet
anders verklaren dan uit de zucht om gereed te zijn,
met de toepassing van het beginsel, met de praktijk
van het leven, met de realisatie van het ideaal. Hij
decreteert, dat het onbewuste zich zó(5 en niet anders,
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logisch en feitelijk, tot bewustzijn en daad moet ontwikkelen. Dit decreet geldt niet alleen voor hem zelven,
maar ook voor anderen, voor alien. Hij draagt hun de
consequentie voor, hij dringt haar hun op en als zij
weigeren haar te aanvaarden, heeten zij halven, beginselloozen. Toegegeven, dat zij dit dikwijls zijn, en ik aarzel
er hebben zich in Dr. Kuyper's levee
niet dit te doen,
toch persoonlijke verwikkelingen voorgedaan, die hier
een ander antwoord schijnen te geven. lk denk aan zijne
verhouding tot Dr. J. H. Gunning, die tenslotte wenschte
hem „op aarde liefst niet meer te zien " 1). Vanwaar
zulk een wensch, waarvan de ernst door het voorbehoud
wordt aangedrongen ? Dr. Kuyper wil m.i. te zeer over
den „broeder" beschikken. Dit maakt hem inhumaan
en het doet pijn, terwijl het vervreemdt. Hij zegt eenvoudig : Gij moet, krachtens uw beginsel, tot dit of dat
komen ; anders kiest gij tegen den Christus partij. Hier
vlijmt een dilemma als : „Het Christelijk volksdeel en
zij, die met den Christus, altoos in politieken zin, gebroken hebben" 2) en wordt op de laatsten het merk
atheistisch gedrukt. Nu kan men wel onderscheiden
tusschen persoon en beginsel, en tusschen dien persoon
als geloovige en politicus
ook Dr. Kuyper doet dit
telkens achteraf, maar hij doet het niet ten voile. Hij
ontziet den persoon niet, althans niet genoeg. Hangt
hiermede samen het gebrek aan menschenkennis, dat
hem eigen was ? Zag hij te zeer uitsluitend onpersoonlijke
grootheden, ideeen, beginselen, los van de menschen,
die deze dragen, in eene boven-werkelijke wereld worstelend in een geestelijken kamp van angstwekkende afmetingen ?
Zoo leidt de spanning soms tot overspanning, die
onnatuurlijk wordt en wondt. Zij leidt ook wel tot ontspanning, als de tegenstellingen verflauwen en slap
naast elkaar liggen. Ik doel hier op de wijze, waarop
1)
2)

Bedoeld noch gezegd, bl. 35.
Voiharden bij het ideaal, 1901, bl. 5.
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Dr. Kuyper eenerzijds de antithese stelt en scherpt
tusschen het natuurlijke en het bovennatuurlijke leven
en de sferen, groepen, partijen, personen, over wie zich
dit verdeelt, en tegelijk aan het natuurlijke leven, ook
in zijn zondigen, feitelijk onnatuurlijken toestand, zulk
eene hooge waarde toekent. Isolement tot e elken prijs,
waarbij dikwijls de leer aan de natuur geweld aandoet,
zoodat persoonlijke betrekkingen tusschen geloofs-genooten en interpersoonlijke banden in kerkelijke en rationale
instellingen worden verscheurd — en dit terwille van
eene coalitie, die zich op het terrein van de z.g. gemeene
gratie beperkt tot een vrij algemeen Christendom niet
boven, maar beneden geloofsverdeeldheid, waarvan ook
rechtzinnige Israelieten de dragers zouden kunnen zijn,
terwijl zij negatief, neutraal staat ten aanzien van het
specifiek Christelijke en a fortiori Calvinistische. De leus,
dat de algemeene genade alleen besnoeit, terwijl de
bizondere geneest, moge juist en duidelijk zijn en plaats
laten voor eene breede, soepele, paedagogisch en psychologisch vruchtbare waardeering van het natuurlijke
leven, die dankbaar moet worden erkend
de dankbaarheid wordt getemperd door de ervaring, dat op een
zeker oogenblik en in bepaalde omstandigheden, deze
waardeering op eens dienst kan weigeren en plaats
maken voor een beroep op de bovennatuurlijke genade,
die alleen waar en waardevol is. Ik ontken alierminst
de zwaarte van het probleem, dat bier op den geloovigen
Christen, vooral op hem, die tegelijk aan de moderne
cultuur recht wil doer, wordt gelegd, maar ik heb nooit
kunnen begrijpen, hoe met het gevoel van dezen last
zich de scherpe, bijna uitdagende scheiding van Christendom en moderne cultuur, kerk en wereld laat rijmen,
die Dr. Kuyper trekt. Daarbij komt, dat hij eenerzijds
het Christendom in zijne Calvinistische spits zijn fijnsten
vorm en scherpste formule ziet bereiken, zoodat het
Calvinisme als hoogste potentie van het Christendom
geldt — terwijl hij toch ook weer de relativiteit van
deze formatie erkent en de pluriformiteit der kerken
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tot een steunpunt van zijn kerkbegrip en basis van zijn
kerkelijke operatie maakt. Hierbij wordt een subjectief
bestanddeel in het geloof ondersteld, dat zich niet rijmt
met een zóó scherpe bejegening van hen, wier subjectiviteit, hoezeer mede Christelijk, anders is georienteerd.
Hier opent zich de scheur, die in Dr. Kuyper's leven
en streven dikwijls scheiding maakt tusschen theorie
en praktijk. Zij ontbreekt wel is waar bij geen mensch,
die niet of uitsluitend theoretiseert Of enkel praktisch
bestaat, maar die tusschen theorie en praktijk eene
synthese tracht te vormen en wel eene, waarbij de toepassing uit het beginsel wordt afgeleid en haar moet
dienen. Dat beide zich niet altijd harmonisch verbinden
ligt in de rede van het gebrekkige en betrekkelijke bestaan, dat zelfs de edelsten, en juist dezen voor hun
besef het meest, in deze wereld leiden. Het valt dus niet
m,oeilijk het ook bij Dr. Kuyper aan te wijzen en dit
sluit geen blaam in. Integendeel. Maar wel treft mij de
wijze, waarop, juist als hij zijn idealisme het hoogst
stemt en in naam daarvan niemand of niets ontziet,
ook niet hen, die hem bezweren het historisch gewordene,
het in zijne verscheidenheid levende, het innig dooreengestrengelde in kerk en staat, nationaal geheel en maatschappelijke verhoudingen, volksovertuiging en openbare
meening te sparen, tijd te gunnen, liever medisch dan
chirurgisch te behandelen
door Dr. Kuyper compromissen gesloten worden met de werkelijkheid, die zijn
idealisme wel moeten dienen, maar op eene wijze en
door middelen, die het onwaardig zijn.
Op kerkelijk gebied is Dr. Kuyper begonnen met de
kiescolleges te helpen invoeren, een beslist ongereformeerde creatuur, als revolutionaire dommekracht voor
eens bedoeld. Later heeft hij een modus vivendi bepleit,
die tot ontbinding der kerk zou moeten leiden. Tenslotte
heeft hij, volgens een weldoordacht program, de Doleantie
uitgelokt en daarbij eene verbinding van getuigenis en
berekening toegepast, die tegelijk de kracht en de zwakheid dezer actie beteekent. Op het gebied van het al-
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gemeene leven heeft hij het ideaal van Calvijn en de
Confessie losgelaten en eene algemeen-Christelijke,
feitelijk neutrale staatsopvatting gepropageerd. De coalitie, keerzijde der antithese, aanvankelijk op opportunistische gronden zeer noode door hem aanvaard,
heeft hij wel is waar, m.i. met afdoende redenen, principieel kunnen motiveeren, maar dit belette hem niet
tegelijk eene coalitie met elke staatspartij volgens gekozen doel evenzeer mogelijk to achten. Ziedaar enkele
voorbeelden van een werkelijkheidszin in Amerikaanschen
geest. Hierbij past het beroep op den feitelijken toestand,
waarvan men moet uitgaan ; het constateeren van feiten
tout court ; het nemen van de dingen zooals ze zijn.
Praktisch, pragmatisch — men noeme het zooals men
wil, maar deze reaal-politiek, hetzij dan op staatkundig
of kerkelijk terrein, laat zich toch niet zonder rest verzoenen met eene politiek, die vOOr alles eene politiek
van beginselen — en van welke — wil zijn.
De waarde van deze opmerkingen rijst en daalt met
de beteekenis, die aan Dr. Kuyper's figuur wordt gehecht. Voor velen maken zij deze figuur geheel onkenbaar.
Anderen herkennen haar over en door de bezwaren
henen. Zeer velen zien niet anders dan deze figuur.
Indien iemand dan heeft Dr. Kuyper ten onzent sympathie en antipathie gewekt. Om hem heeft de eenheid
in onze natie zich beurtelings verdeeld en gehecht.
Zell beschrijft hij zijn levensdoel als „omzetting der
volksovertuiging" 1) en ongetwijfeld heeft hij machtigen
invloed gehad, in de eerste plaats op de overtuiging,
de religieuze en dan ook de breedere, der velen, die hem
zijn gevolgd. Dit is veel. Hij heeft de „kleyne luyden",
de „issus de Calvin", tot besef gebracht van wat zij
waren en tot gebruik van wat zij bezaten. De sluimerende
godsdienstige en nationale instincten heeft hij wakker
gemaakt en geleid. Zoo is het verleden weer levend ge1) Diet de vrijheidsboom maar het kruis, bl. 23.
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worden, het oude, glorieuze der 16e en 17e eeuw, en aangepast aan de eischen van het moderne leven. Geestelijk,
kerkelijk, politiek besef is gewekt, organisatie tot stand
gebracht, actie gegeven, resultaat bereikt. Een partij is
gevormd, die beginselen bezat en zij heeft deze toegepast
in eene nieuwe kerk, school, staatspartij, maatschappelijke organisatie, cultuurbeweging zelfs ; en dit alles bij
een zelfstandig volksdeel, met eigen karakter, dat zich
sterk en welbewust heeft heengeworsteld door den strijd
der 19e eeuw met haar materialisme, modernisme, liberalisme en sociaal-democratie. Dr. Kuyper is daarbij de
leider geworden en het is stellig een grootsch feit, dat hij
in staat is geweest zoo velen, zonder onderscheid van
klasse en kring, te bezielen voor een ideaal, eerst op
geestelijk en daarna ook op wereldlijk levensterrein.
Het waren een minister en twee oudministers, die op
Dr. Kuyper's graf hebben gesproken, maar zij spraken
namens de duizenden der „kleyne luyden" van overal,
die, als Elisa bij het heengaan van Elia, hun leider nariepen : Mijn vader, mijn vader !
Wagen Israels en zijne ruiteren !
Anderen hebben van hem gezegd, wat Achab denzelfden profeet eens toewierp : „Zijt gij die beroerder
Israels". Zij hebben hem verweten, dat hij tweedracht
heeft gezaaid onder de zonen van een yolk, en onze
nationale instellingen : kerk en school, verscheurd. Wij
mogen niet voorbijzien, dat de strijd hem is opgedrongen,
de geestelijke en de politieke beide. De geschiedenis
van zijn voorganger, Groen van Prinsterer, en het
getuigenis van den reveil bewijzen dit duidelijk. Op hen,
die de Christelijke beginselen van ons volksleven hebben
losgelaten, rust vooral de schuld der geestelijke antithese.
Zij hebben de ergernis gegeven. En ook die liberalen,
die persoonlijk deze beginselen eerbiedwaardig achtten,
kunnen zich niet onttrekken aan het verwijt, „dat zij
den godvruchtigen aard van het yolk al te bitter miskend hebben" 1). Maar dit neemt niet weg, dat de wijze,
1) Wij Calvinisten 1909, bl. 6.
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waarop Dr. Kuyper, na Groen en den reveil vooral, den
strijd heeft gevoerd, veelszins eene nieuwe was, in vele
opzichten stellig doelmatiger, in sommige echter niet
onbedenkelijk. Het onderscheid tusschen beginsel en
persoon heeft hij niet altijd juist gezien, althans niet
ontzien. Wie steeds het paganisme bestrijdt loopt gevaar het te spoedig in bepaalde personen, als paganisten,
belichaamd te vinden. Wie voor „het yolk van God"
opkomt, isoleert zoo licht een aantal personen, als uit
wie deze grootheid bestaat. Het verschil tusschen bruto
en netto wordt in beide gevallen gereedelijk verwaarloosd.
Zoo heeft Dr. Kuyper door zijn militant optreden, de
massiviteit van zijn stelsel, de zucht om gereed te komen
en resultaten te zien, niet altijd oor gehad voor de stem
der pieteit en behalve de velen, die hij te recht van
zich verwijderde, anderen onrecht gedaan, die, zoo zij
al zijne minderen wilden zijn, toch anderen wilden
blijven. Zijn eerbied voor de vrijheid is grooter geweest
dan zijne eerbiediging van de vrijen. In kerk en staat
is wel eens eene scheiding ontstaan, die gemaakt was,
zoo niet geforceerd. 1k herinner aan het recept van Dr.
Kuyper, dat afscheiding aanraadt, „wanneer het yolksgeheel als zoodanig niet langer orgaan van uw belijden
en beleven kan zijn" 1). Maar wanneer is dit het geval ?
In 1871, toen de coalitie werd gevormd ; in 1886 toen
de doleantie uitbrak ; of later ; of nog niet ? Het antwoord op deze vragen wordt bepaald door imponderabilia en deze verdeelen ook hen, die de casus-positie
zelve in het algemeen aanvaarden. Vandaar misverstand,
vervreemding, zoo niet erger. Ik kan mij dus voorstellen,
dat sommigen geneigd zouden zijn bij Dr. Kuyper te
denken wat eens iemand zeide ten aanzien van zijn
grooten voorganger Bilderdijk
How poor, how rich, how abject, how august,
How complicate and wonderful is man.

1) Tweeerlei vaderland bl. 33.
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Over den tweeden regel van dit vers zal in elk geval
geen verschil bestaan. Dr. Kuyper is eene samengestelde,
wonderlijke figuur geweest. Hij was in vele opzichten
een modern man. Hij heeft het leven liefgehad en was
realist in merg en been. Het intellectualisme en individualisme heeft hij onvermoeid bestreden. Hij leefde voor
het organisme en uit het organisme. Hij voelde democratisch en sociaal. Hij heeft de mystiek gekoesterd
en de wedergeboorte tot uitgangspunt gemaakt van het
geestelijke leven. Hij Wilde de cultuur voor het Christendom veroveren en zocht de eenheid des levens met
den hartstocht der werkelijkheid. Immanentie is hier de
roep tegenover alle deistische en dualistische vervreem-ding van God en de wereld.
En tegelijk was hij volkomen on-modern. Voor hem
was alle wisselende werkelijkheid aan de eeuwige waarheid
ontweld. Alles moet worden afgeleid uit een beginsel, gemeten aan een norm, gehoorzamen aan een gezag. En
deze objectieve levenswaarden liggen besloten in God,
wiens souvereiniteit op elk levensterrein moet worden
erkend en die vrijmachtig over zijne schepselen beschikt,
evenzeer, hoewel op onderscheidene wijze, in de sfeer
der algemeene en der bizondere genade, der tijdelijke
en der eeuwige goederen. Hier heft de transscendentie
het hoofd op, in naam van de majesteit van God, en
verzet Dr. Kuyper zich niet alleen tegen alle monisme,
maar ook tegen de ethische theologie, waarin hij pantheIsme vermoedt, in zooverre zij „alle rechtsvraag" 1),
en daarin de relatie, op zij zetten, die het wezen van het
leven, vooral van het religieuze leven, vormt.
Zoo heeft Dr. Kuyper oud en nieuw levend verbonden.
In vele opzichten heeft hij getoond zijn tijd to kennen :
de zwakheid van een leven en eene wetenschap zonder
beginselen ; de macht van een groot geestelijk-historisch
verleden ; de waarde der organisatie ; de behoefte aan
volstrekte afhankelijkheid van God. Ik noem slechts lets.
1) Sion door recht verlost 1887 bl. 16.
O. E. XX I 9
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Maar hij heeft ook wel zijn tijd miskend. De scheiding
van kerk en staat, van het geestelijke en het algemeene
leven laat zich zoo niet maken. De R. Catholieke Kerk
bezit veel meer kracht, van actie en van beginselen beide,
en deze nauwer aan de zijne verwant, dan hij haar bij
het smeden en motiveeren der coalitie toeschrijft. De
geschiedenis van eeuwen laat zich niet uitwisschen, als
men kerk of theologie wil hervormen volgens een tot
in bizonderheden ontwikkeld program. En zooveel meer.
Maar dit is genoeg, omdat elke nieuwe trek mij het
gebrekkige van eene schets van Dr. Kuyper slechts
te meer verraadt. Voor mij vallen de indrukken van
dezen man, dien ik persoonlijk, helaas, niet gekend heb,
samen in een woord : anticipatie. Het voegt licht en
schaduw bijeen. Het is lof onder voorbehoud. Modern
of on-modern, zijn tijd begrijpend of miskennend, Dr.
Kuyper heeft gegrepen, met forschen greep, de idee van
de souvereiniteit van God. Hij heeft alles uit God willen
afleiden en in Gods licht het licht willen zien. Maar hij
heeft te veel op eens, nu, hier, gewild en daardoor zoowel in zijn streven als in zijn stelsel de toekomst geforceerd en daardoor soms gescheiden wat bijeen behoorde
dus en vereenigd wat gescheiden moest blijven. Is zulk
eene anticipatie uiting van geloof, immers van onstuimig verlangen naar het ideaal en daarin naar God ?
Of ook van ongeloof, immers van ongeduld en overschat
ting van eigen kracht ? Is Dr. Kuyper's leven allereerst
droom geweest of daad ? Is hij grooter als genie of als
karakter, als kracht of als persoon, als heros of als
mensch, als theoloog of als Christen ?
Ik weet den aanzwellenden stroom van vragen niet
beter te stuiten dan door de vraag van Augustinus te herhalen, die ik als motto aan het hoofd van dit opstel
over Dr. Kuyper plaatste : „Wat ben ik toch, mijn God ?
Welke is mijne natuur ? Het leven is afwisselend, veelsoortig en ontzaglijk wijd ...... "

RELIGIE EN KUNST BIJ NATUURVOLKEN
DOOR

J. BRUMMELKAMP.

V. (Slot).
Wij zouden te uitvoerig worden, als wij bij muziek,
dans, enz. zouden willen aantoonen, hoe belangrijk de
aesthetische motieven zijn geweest. In heel veel gevallen
zullen trouwens religieuse en aesthetische motieven
samengewerkt hebben : er zal dikwijls een drang tot
scheppen, tot aesthetische werkzaamheid bestaan hebben,
die enkel een religieuse aanleiding behoefde, om gerealiseerd te worden. Men heeft wel gezegd, dat na zonsondergang heel Afrika danst. Het wil er bij mij niet in, dat dit
uit religieuse motieven gebeurt. Ik zou bijna zeggen :
zorg voor goed voedsel, voor maanheldere nachten en
laat ze overdag niet te hard werken, dan zult gij zien, hoe
Afrika danst, en heel Australia met de eilanden er bij. Die
opgehoopte energie wil zich uiten, de bewegingen schenken genot, zij leven zich uit in den dans, „urwiichsig,
aus Naturdrang wie schwarmende Tiere," zegt Pechuel
Loesche 1). „Wat den neger in actie brengt, is zijn uitgesproken zin voor spelen, voor kinderlijke spelen. Hij danst.
En hij doet het graag, zoolang krachten en nachten reiken.
Hierbij is hij niet gebonden, vrij. De zoo weinig mogelijk
afgebroken beweging van het lichaam in al zijn deelen
verschaft hem het noodige lustgevoel. Dat is alles."
„De neger krijgt van alle geregelde bezigheden heel gauw
1) Loango-Expedition, III, S. 38.
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genoeg, alleen van het dansen niet. Als de dorpspolitie
niet om twaalf uur 's nachts liet sluiten, zou hij er tot
den vroegen morgen mee doorgaan, met een krachtsverspilling tot in 't oneindige. Negers, wier heele streven
er bij een bouwwerk bijv. op gericht is, om een steen
minder op te laden dan moet, of den wateremmer maar
voor driekwart te vullen, dansen tien uren en meer onafgebroken" 1). Hij danst, tot hij in een roes komt, een bedwelming, waarin hij zorgen en misêre vergeet. Dat de
erotische motieven in een kunst met zulke sterk-zinnelijke trekken niet zullen ontbreken, is a priori waarschijnlijk. Fritsch vestigt er de aandacht op bij de Hottentotten 2), Grosse bij de Australiers 3), Parkinson voor de
Melanesiers 4). Interessant is het ook, wat twee zendelingen op Nieuw-Guinea, die een eventueel religieus doel
wel zouden vermelden, van de dansen der inboorlingen
opmerken. Keyser zegt van de Kai : „Met bijzonder welgevallen beschouwen de vrouwen en meisjes buitengewoon
goede dansers. Het komt zelfs voor, dat een Papoeameisje weigert een jongeman te trouwen, omdat hij een
slecht danser is" 5). En Stolz merkt op : „Jongens dansen
veel in de eerste plaats om het genoegen, in de tweede
plaats om de meisjes te behagen" 6). Verder is het merkwaardig, dat de Kai bij alle mogelijke gelegenheden
dansen, maar niet na een sterfgeval, juist de gebeurtenis,
die bij uitstek aanleiding tot religieuse ceremonien is.
De ethnologische feiten leiden dus tot dezelfde conelusie de dier-psychologische en 't is zeker niet toevallig dat Grosse, die den biologischen kant van het vraagstuk niet bestudeerd heeft, ook tot deze conclusie komt :
1)

Carl Hagemann,

2)

Gustav Fritsch,

Spiele der Volker, Berlin 1919, S. 14, 15.
Die Eingeborenen Siidafrika's, Breslau 1872,

S. 328.
3)

Ernst Grosse,

4)

R.

Anfange der Kunst, Freiburg i. B., 1894, S. 210.
Dreissig Jahre in der Sikisee, Stuttgart 1907,

Parkinson,

S. 276.
5)
6)

In

Neuhauss,
id.

Deutsch Neu-Guinea, III,

, S. 256.

Berlin 1911, S. 119.
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„Het lustgevoel, dat door sterke en rhytmische bewegingen, door nabootsen en door ontlading van geestelijke
spanning opgewekt wordt, deze factoren geven een volkomen voldoende verkiaring voor den hartstocht, waar
mee de primitieve volken de danskunst beoefenen" 1).
Natuurlijk kan nu zeer goed een religieus motief de uit
wendige motiveering van een gedeelte dier dansen zijn,
zoo goed als dat het geval is met strijdlust, een
gunstige jacht, een bruiloft, een besnijdenisfeest. Wij
hebben er immers reeds op gewezen, dat elke belangrijke
gebeurtenis in het leven der primitieven aanleiding kan
geven tot dansen ; waarom dan ook de religieuse niet.
Maar dat zijn slechts de uiterlijke, intellectueele, vormgevende elementen, de kanalen, waardoor het gevoel
gespuid wordt ; ze zijn middel, geen doel. Als het water
van een helling loopt, volgt het meestal een aanwezig
bed, maar dat bed is niet de oorzaak van het naar beneden
vloeien !
VI.
Al hebben wij er op gewezen, dat bij natuurvolken het
nabootsen een vreugdegevoel opwekt en daarom om zichzelf geschiedt, zoodat wij ter verkiaring van het veelvuldig voorkomen der imitatie onze toevlucht niet tot
buiten-aesthetische motieven behoeven te nemen, toch
moeten wij dit punt nog nader onder de oogen zien,
daar 66n der grondbeginselen der magie is : op elkaar
gelijkende dingen oefenen invloed op elkander uit ; een
principe dus, rechtstreeks ingrijpend en reguleerend het
afbeelden. De theorie, die de scheppingen van ornamentiek en plastiek der primitieve volken wil terugvoeren
op deze motieven, vindt tegenwoordig heel veel aanhangers. Wij zullen zien, of zij inderdaad toereikend is, de
oorspronkelijke kunst in al haar vormen te verklaren.
Dat het denkbeeld : afbeeldingen hebben invloed op
het origineel, en de conclusie daaruit : met die afbeel1) An/tinge der Kunst, S. 215.
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dingen kan heel wat kwaads gebrouwen worden tegen den
afgebeelde, zeer levend is onder vele volken, bewijst wel
het telkens weer opgemerkte feit, dat wilden zich niet
willen laten photographeeren, omdat men daardoor macht
over hen verkrijgt. Inderdaad, als de Indiaan zijn weerspiegeling in het water en zijn schaduw als zijn ander ik,
als zijn ziel beschouwt, dan is het heel natuurlijk, dat
hij in zijn photographie of beeltenis een werkelijke projectie van zijn innerlijk wezen ziet, waardoor zijn ziel
aan schadelijke invloeden blootgesteld kan worden. 't Is
echter duidelijk, dat dit geloof op de ontwikkeling van het
afbeelden slechts een negatieven invloed zal uitoefenen :
er zullen minder afbeeldingen gemaakt worden. En voor
zoover het w61 geschiedt, zal het inderdaad meest zijn,
om iemand schade te berokkenen, zal het in het geheim
moeten gebeuren, dat niemand er van ziet of weet. De
geheele booze magie is een kind der duisternis. Al de
echte duivelsproducten, die wij kunnen, zijn dan ook
gespeend aan alle aesthetische kwaliteiten. De heerlijke
rotsschilderingen der Boschjesmannen, de rijke versieringen van huizen, booten en werktuigen van zooveel
andere lagere volken kunnen uit het beginsel der zwarte
kunst niet verklaard worden. Maar de witte kunst, die
het sociale welzijn ten doel heeft, wordt onder heel andere
omstandigheden geboren Zij bedoelt het geluk en den
voorspoed van alien, zij vertoont zich in alle openbaarheid, haar scheppers behoeven niet de wraak der gemeenschap te duchten. In het kort : dit beginsel schijnt de
voorwaarden in zich te vereenigen voor het opbloeien
eener kunst, die, daar zij haar scheppers grooter welvaart
en geluk belooft, steeds opnieuw beoefenaars zal vinden 1).
Een nauwkeurig onderzoek van deze groep van kunstvoortbrengselen leidt tot groote teleurstelling. Wel verre
van het origineel nauwkeurig weer te geven, zooals verschillende onderzoekers beweren, zijn de afbeeldingen, die
eenige bezwerende macht moeten uitoefenen, uiterst
1) Y. Hirn, Der Ursprung der Kunst, Leipzig 1904, S. 285.
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nonchalant behandeld, zonder eenige kunstwaarde,
blijkbaar ontstaan buiten de geringste behoefte om ook
maar in de verte het origineel te benaderen. Lees Kruyt's
werk over animisme in den Indischen archipel en gij blijft
buiten alle aesthetische verschijnselen, terwijl toch zoovele Indonesische volken zulke schitterende kunstwerken
hebben voortgebracht. Het is bovendien zeer opmerkelijk,
dat het karakteristieke en tooverkrachtige van de afbeelding dan ook niet schuilt in de overeenkomst van
vorm of kleur met het origineel, maar in de toegevoegde
eigenschappen : in de besmering met bloed, speeksel,
nagelkrabsel, enz. Vaak identificeert men een poppetje
met een mensch, door er een haar van dien persoon aan
toe te voegen. Bij de Bataks maakt men een beeld, dat
door slaan op een gong, door kloppen op deuren en door
nachtelijk geschreeuw de bevolking moet waarschuwen,
als er oorlogsgevaar dreigt. Welk een menschelijke qualiteiten en vermogens kent men toe aan dat beeld ! Gevoelt men nu ook de behoefte, dat dat beeld, waarvan
men verwacht, dat het geheel als mensch op zal treden,
er nu ook eenigermate als een mensch uit moet zien ?
Volstrekt niet. „Bij de Karo-bataks zijn dit ruw uit
Steen gehouwen beelden, die soms een menschen-figuur
vertoonen, meest echter slechts een hoof d, als het voornaamste deel van den mensch. Het ondereinde dier beelden loopt min of meer spits uit, zoodat het in den grond
kan worden gestoken" 1). De menschelijke qualiteiten
werden er aan toegevoegd, door van menschelijke lichaamsdeelen een pap te maken en die in gaatjes te stoppen,
Welke in het beeld geboord werden. „Bij de Toba-bataks
nam men hiertoe wel eens een jongen, die in den grond
werd gegraven, en dien men door honger en dorst de
belofte afperste om voor de veiligheid van de menschen
te waken. Zoodra het slachtoffer de belofte had geuit,
goot men hem gesmolten lood in de keel, opdat hij de
1) A. C. K' uyt, Het animisme in den Indischen Archipel, 's Gravenhage, 1906, bl. 216.
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belofte niet zou kunnen herroepen." Van hoe groot belang
die toegevoegde eigenschappen zijn, blijkt, uit wat
Meeraldt van een Bataksch huis schrijft : „Er op staat
een minder mooi gesneden beeld van een krijgsman met
zwaard en schild. Hij is de beschermgod van het huis en
heeft, om zijn taak beter te kunnen vervullen, in de uitgeholde borst een tooverkrachtige zalf verborgen"
Westenberg schrijft van de Bataksche tooverstaven
„Het algemeen geldende beginsel, dat slechts het innig
verbinden van eenig voorwerp met de ziel van den een
of anderen afgestorvene aan dat voorwerp zijne tooverwijding geeft, is ook voor de tooverstokken van kracht.
Soms is er voor het tot stand brengen van dat verband
geenerlei kunstbewerking noodig, maar in verreweg de
meeste gevallen is het ook hier weer de kostbare poepoek
(de brij van lichaamsdeelen), die den geheimzinnigen
staven hunne macht geeft. Die poepoek wordt Of ergens
in een kleine holte aangebracht, Of het beeldwerk wordt
er mee bestreken."
En dat wij hier niet te doen hebben met een speciaal
Indonesische eigenaardigheid, blijkt daaruit, dat de
beschrijving van de werking der fetisjen van de negers
uit Loango hiermee volmaakt overeenstemt. Wij laden
hier onvertaald volgen, wat Pechuel Loesche zegt :
„Solange nun alle diese Gegenstdnde durch die Bang5nga" (toovenaars) „nicht einer kunstgerechten Behandlung unterworfen und mit Ngilingili (tooverzalf) geladen worden sind, haben sie hOchstens. einen Wert
als Zieraten, als Schmuck und Schaustiicke, woran der
eine oder andere sein Gefallen hat. Es ist daher ein
grober Irrtum, beliebige Kunsterzeugnisse und namentlich Schnitzwerke von auffalliger Gestalt ohne weiteres
von Ahnenbildern gar nicht
fur Fetische zu halten
zu reden" 2). Deze laatste fout wordt geregeld gemaakt
door sommige moderne aesthetici, die naar aanleiding
1)

Id., bl. 217.

2)

Loango-Expedition,

III,

S. 363.
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van wat museummateriaal, zonder voldoende ethnologische kennis, maar raak phantaseeren over het doel en
de beteekenis der negerkunst. Duidelijker dan hierboven
kan het niet gezegd worden, dat het magische der beeldjes, het fetisj-karakter, niet schuilt in het mooie, het
aesthetisch bevredigende. Dit laatste is maar een aardigheid, het kan er zoo bijkomen, wanneer de fetisj-maker
aesthetische neigingen heeft, maar het mag evengoed
anders. „Es bedarf kaum des Hinweises, dass die Fetische,
ihre Befestigung und Umhiillung, je nach Phantasie
und Geschmack des Verfertigers oder Besitzers, vielfach
unwesentliche Zulaten erhalten" 1). En dan noemt hij
juist dingen op, als kleuren, veeren, horens, die den aesthetischen zin bevredigen. Ten slotte komt hij tot de uitspraak, die geheel en al overeenstemt met wat voor de
Indonesische tooverbeelden werd vastgesteld : „D as
Menschendhnliche des Aeusseren ist auch bei Gerichtsfetischen durchaus nicht die Hauptsache, vielmehr ist
das Ngilingili alles ...... " 2). En wie weet, met hoeveel
zorg die tooverstof Ngilingili bereid wordt, en hoe samengesteld in 't algemeen die onheilbrengende zalfjes zijn,
die begrijpt ook, hoe het eigenlijk onmogelijk is, door een
afbeelding een dergelijk effect te bereiken. Laten vvij de
Hafe-tooverij daarvoor bespreken, ander de booze practijken der Papoea's verreweg de algemeenste. 't Is hierbij
te doen om den dood van een of anderen vijand te veroorzaken. Natuurlijk zorgt men een haar, een nagel of
wat spijsresten van den man te hebben en daarvan wordt
dan een pakje gemaakt met een weinig schors van vijf
boomen, alle met bijzondere eigenschappen. Twee er van
zijn zware boomen, waarvan het hout het pakje zwaar
moet maken. Is het pakje licht, dan is de ziel er niet meer
in. Dat nu het bout het pakje zwaar maakt, daar bekommeren zij zich niet om. De derde boom is geweldig dik ;
tot zoo'n omvang moeten de lichamen der betooverden
1) Loango-Expedition, III, S. 368.
2) Loango-Expedition, III, S. 378.
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uitzetten. De vierde en vijfde rieken zeer kwalijk en
moeten ziekte en dood veroorzaken. Tenslotte wordt
alles met een liaan omwonden, die zeer snel verwelkt en
vergaat. Zoo zal ook het slachtoffer spoedig wegteren en
sterven 1).
Men ziet, hoe gecompliceerd zoo'n tooverhandeling is,
hoe nauwkeurig zich de toovenaar van elk gewenscht
effect door bijzondere qualiteiten van zijn materiaal tracht
te verzekeren. Het zou eenvoudig ondoenlijk zijn al die
wenschen in een teekening of beeldje weer te geven. In
een dramatische scene, waarin de toovenaar het gewenscht
effect door zijn handelingen kan weergeven en daardoor
oproepen, zou dat nog kunnen, maar een afbeelding leent
zich daartoe niet. Wordt toch een afbeelding bij het
tooveren gebruikt, dan uit men zijn wenschen, door er
stoffen met bijzondere eigenschappen aan toe te voegen
en wij hebben nu voldoende gezien, dat de eigenlijke
tooverkracht in die stoffen zit en de aesthetische eigenschappen quantite negligeable zijn. Evenzoo is het waarschijnlijk met praehistorische magie geweest. Bij die
praehistorische zaken, waarvan men vrijwel met zekerheid aan mag nemen, dat ze animistische of magische
beteekenis hebben gehad, spelen aesthetische qualiteiten
een onbeduidende rol 2). Ook de wijze, waarop primitieven tegenover dit soort van afbeeldingen staan, wijst
er op, dat van aesthetisch genieten in onzen zin Been
sprake is. „Er bestaat niets zoo ruw en primitief als de
begrippen der Navajo's over de genezende invloeden van
hun beroemde zandfiguren. De genezing komt naar hun
meening niet daardoor tot stand, dat de patient de figurers aanschouwt, maar door er over hem te rollen, of
door de kleuren van het mozaiek op de overeenkomstige
deelen van zijn eigen lichaam aan te brengen. Hoe meer
van het geheiligde zand hij op deze manier op zijn lichaam
kan krijgen, des te afdoender is de genezing...... De kracht
1) Keysser over de Kai, in Neuhauss, Deutsch-Neu-Guinea, III, S. 135
2) M. Hoernes, Natur- and Urgeschichte des Menschen, II, Wien
909, S. 580.
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van een schildering of van een beeld heeft niets uit te
staan met zijn geestelijke werking op de toeschouwers" 1).
Wij merken dus steeds weer op, dat de tooverwerking
niets met de aesthetische eigenschappen heeft uit te
staan ; beide staan los van elkaar, meestal zonder eenig
verband. Uit de tooverwerking de schoonheid van een
beeld te willen verklaren is onmogelijk, en de bewering
van Einstein, dat de primitieve kunstenaars in hunne
aesthetische vormgeving gebonden waren door de toovertraditie en dat slechts een omwenteling in de religieuse
grondbeginselen een verandering der kunstbegrippen zou
kunnen bewerken, is absurd. De schoonheid is opgegroeid in gansch andere sfeer dan de magie. Tooverij
is hebzucht, hebzucht van den zwakkere, die door geheime machten dat wil veroveren, waarvoor zijn eigen
krachten te kort schieten. De kunst van den Wilde heeft
niets daarmee te makers ; zij zoekt geen bevrediging van
materieele behoeften, integendeel : zij geeft, zij is overgave van eigen persoonlijkheid, liefde voor realiteitswedergave, ontvankelijkheid voor schoonheidsemotie.
Als beide gecombineerd worden, is het niet Om, maar
Ondanks elkaar.
VII.
In 't voorbijgaan willen wij een vraagstuk vermelden,
dat in de praehistorische literatuur zeer dikwijls besproken is, n.l. het probleem der grot-schilderingen, de merkwaardige bewijzen van den kunstzin onzer verre voorouders, die ook het lot ondergingen van zooveel kunstvoortbrengselen en ...... wier ontstaan ook aan magische
motieven werd toegeschreven.
In verschillende holen van Zuid-Frankrijk en NoordSpanje heeft men, naast talrijke overblijfselen van diluviale, nu gedeeltelijk uitgestorven, diersoorten en allerlei primitieve werktuigen van stee p, ivoor en been,
1) Y. Hirn, Ursprung der Kunst, Leipzig 1904, S. 290.
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schitterende afbeeldingen gevonden van bisons, mammouths, gazellen, die van de toen levende menschen
afkomstig moeten zijn, van rondzwervende jagers dus,
die nog niet eens steenen konden polijsten, die hun speren
en andere wapenen van behakte vuursteenen vervaardigden. Het is begrijpelijk, dat men hier twijfelde aan
het bestaan van zuiver aesthetische motieven. Zouden
die arme zwervers tijd en lust gevonden hebben die
prachtige afbeeldingen van hun jachtdieren met zooveel
liefde en toewijding en geduld op de grotwanden te schilderen alleen uit aesthetischen aandrift, omdat het afbeelden hun een genot was ? Men meende, dat in zulk
een maatschappij, als men dat woord gebruiken mag,
waar nood en gebrek bijna de normale toestand waren,
dat daar het opbloeien van een kunst uit zuivere liefde
voor vormen en kleuren een onmogelijkheid was. De
strijd om het bestaan zou op zoo laag cultuurniveau
zoo allesbeheerschend zijn, zoo geheel en al het denken
en handelen van den mensch in beslag nemen, dat het
ondenkbaar zou zijn, dat hij zich buiten den voortdurenden strijd om voedsel in die mate kon wijden aan
ideeele dingen 1).
Wij kunnen het daarmee niet eens zijn. Vooreerst
omdat de waarde van dergelijke deducties twijfelachtig
is. De „surplus of vigour"-theorie van het spel onderstelt, dat zelfs bij dieren meer energie beschikbaar is dan
in den strijd om het bestaan opgebruikt wordt. Mach
vertelt van apen-belangstelling, ver boven de opmerkzaamheid voor voedsel en wat daarmee in verband staat,
uit 2). Fabrieksarbeiders, die de heele week hard moeten
werken, besteden den Zondag niet om uit te rusten,
maar om te voetballen. Een hard werkend geleerde gaat
's avonds geen siesta houden, maar spant opnieuw zijn
hersens in bij het schaken. Er blijkt dus bij maximale
arbeidsprestaties toch nog lust genoeg over te schieten
1)
2)

Salomon Reinach, Cultes, Mythes et Religions, I, 1905, p. 125.
Ernst Mach, Erkenntnis and Irrtum, 1907, S. 73.
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voor verschillende soorten van ontspanning, die feitelijk
inspanning zijn, mits het spelkarakter maar aanwezig
zij, het uitvoeren van de handeling om het genot, dat zij
schenkt. En deze voorwaarde geldt voor het scheppen
van kunst waarschijnlijk in nog hooger mate dan voor het
beoefenen van een spel. Dat wij hierin ook werkelijk de
motieven voor de kunst der palaeolithische jagers moeten
zien, lijkt mij aannemelijk. Deze schilderingen, tenminste
een groot gedeelte er van 1), lijken in geen enkel opzicht
op de producten der magische techniek, welke wij bij
de verschillende natuurvolken leerden kennen. Waar
deze steeds een totale verwaarloozing der aesthetische
elementen vertoonen, spreekt uit die oude holen-fresco's
zoo'n uitgesproken kunstzin, dat wij hier in de eerste
plaats aan aesthetische motieven moeten denken. Niet
voor niets heeft men die holen wel „het Louvre van het
Quartair" genoemd. „Men kan gerust verklaren, dat de
post-glaciale holbewoners van West-Europa in waarheid
hongerden naar afbeeldingen, dat zij een uitgesproken zin
voor het schoone bezaten, die hun een groote, intense
vreugde verschafte ...... Men heeft hier werkelijk kunst,
geschapen uit lief de voor de kunst" 2).
Het eenige pendant van die oude holenkunst bij de
huidige natuurvolken is de kunst der Boschjesmannen,
die in hooge mate op die der praehistorische Europeanen
gelijkt (Zie de afb. in G. W. Show, H. Tongue, 0. Moszeik,
e.a.). Op wonderbaarlijke wijze stemmen stijl en uitvoering van die tijdelijk en ruimtelijk zoo uiteenloopende
„kunstscholen" overeen. Bij beide worden in hoofdzaak
dieren afgebeeld, afzonderlijk en in troepen, maar ook
geheele jachttafereelen op zoo volkomen dezelfde wijze,
dat men ze, zonder de herkomst to weten, verwarren
zou. De jagers zijn afgebeeld in vliegende vaart, met
wijd uitgestrekte, soms overdreven lang geteekende,
1) Zie hierbij het schitterend werk van E. Cartailhac en H. Breuil
over de grot van Altamira, of de reproducties in Ranke, Hoernes,
Obermaier, e. a.
2) Hugo Obermaier, Der Mensch der Vorzeit, z. j., S. , 252.
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beenen (wat overigens de geweldige haast nog beter uit
doet komen) op dezelfde typische manier voeren zij pij1
en boog, de sexueele kenmerken zijn bijzonder „hervorragend." De overeenstemming is zoo frappant, dat een
nadere bestudeering en vergelijking niet uit zal blijven 1).
Echter is het voor ons doel niet noodig hier nader op in
to gaan evenmin als voor de meeste palaeolithische kunstvoortbrengselen kunnen wij voor de kunst der Boschjesmannen de magische theorie aanvaarden.
Nog een opmerking willen wij hierover maken. Van de
animistische voorstelling uit het Palaeo- en Neolithicum
weten wij uiteraard heel weinig. Echter is het zeer waarschijnlijk, dat de intensiteit van het animistisch geloof,
of de ontwikkeling der religie, al naar men het noemen
wil, in het Palaeolithicum niet zoover gevorderd was
als in het Neolithicum. In het laatste vinden wij idolen,
voorvaderbeelden, heilige figuren, offers, trepanaties,
alles wijzend op een vrij ontwikkeld zielen- of demonengeloof, terwijl van dat alles uit het Palaeolithicum zoo
goed als niets bekend is. In het Neolithicum moet dus
zeker in even groote mate de drang tot bezwering der
geesten door handelingen of afbeeldingen bestaan hebben
als in het Palaeolithicum, zouden dus evengoed als in het
Palaeolithicum die schitterende rotsteekeningen moeten
voorkomen, terwip zij inderdaad in het Neolithicum geheel verdwijnen. Hoe verklaart men dat volgens de
magische theorie ?
VIII.
Neen, uit animistische motieven kunnen wij de kunst
der primitieve volken niet verklaren. Het is zeker waar,
dat de magie gebruik maakt van afbeeldingen, dat de
keuze der onderwerpen mede bepaald wordt door voorstellingen van geesten en demonen, dat bezwerings1) Zie de afbeeldingen in H. Obermaier y Paul Wernert, Las pin-

turas rupestres del Barranco de Valltorta, Madrid, 1919.
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motieven dikwijls de eenige zijn geweest, die tot afbeelden voerden. Maar dat hebben afbeeldingen gemeen met
alle mogelijke zaken, die in het leven der wilden voorkomen. Uit het Neolithicum van Zwitserland kennen wij
bijlen, die voor religieuse doeleinden gebruikt worden,
eveneens uit Egypte en Benin, maar wat zou Prof. Veth
er van zeggen, als een hoogleeraar in de werktuigkunde
zijn eerste openbare les begon met de stelling, dat de
eerste werktuigen vervaardigd zouden zijn met magische
doeleinden. Th. Preuss vertelt van de Huichol-Indianen,
dat zij hun vuurgod uitrusten met stokken, veeren,
pijlen, enz., alle met magische beteekenis. Van de pijlen
wordt gezegd : „D at zijn volstrekt geen onschuldige
dingen, die iedereen maken kan, maar hoogst gevaarlijk
toovergereedschap, waarvan het gebruik zeer gemakkelijk
schade, in 't bijzonder ziekte kan veroorzaken" 1).
Zie, dat loopt volkomen parallel aan het vervaardigen
van afbeeldingen, die ook zulke gevaarlijke dingen kunnen zijn. Nu zullen die pijlen oorspronkelijk wel vervaardigd zijn om hun practische beteekenis, evenals andere
steenen, beenen en houten werktuigen. Maar als zij een
keer bestaan, erlangen zij in de primitieve maatschappij
ook dadelijk een religieuse beteekenis 1). Alle dingen, die
een mensch kunnen dienen, bijv. zijn kleeren en werktuigen, worden in den droom gezien en moeten dus een
ziel hebben. Daarmee krijgen ze een magische functie
en kunnen speciaal vervaardigd worden, om als gereedschappen voor geesten to dienen, want door bepaalde
handelingen kan die werktuig-ziel dan met den doode
naar het hiernamaals gaan.
Op dezen algemeenen regel maken afbeeldingen geen
uitzondering. Wil men nu toch beweren, dat die afbeeldingen oorspronkelijk zijn vervaardigd met magische
bedoelingen, dan moet men dat aannemen voor het geheele
materieele cultuurbezit der lagere volken. Men denke hierbij
1) Th. Preuss, Reise in die mexikanische Sierra Madre, Zeitschr.
f. Ethnologie, 40e Jahrg., 1908, S. 598.
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nog eens aan het feit, dat dezelfde nauwe en gevaarlijke
betrekking, die tusschen een persoon en zijn afbeelding
bestaat, ook gedacht worden tusschen een persoon en
zijn naam. Dr. Adriani zegt van de Toradja's van MiddenCelebes : „Het geloof aan de tooverkracht der m.enschelijke stem is nog levend onder hen en daarom is bij allerlei gelegenheid luid praten, lachen, schreeuwen, niezen,
hoesten verboden. De klank der stem is tooverkrachtig
en dus gevaarlijk." Men wijst altijd zoo op de vrees der
wilden, om zich te laten photographeeren en leidt daar de
gevaarlijkheid van afbeeldingen uit af. Maar zendeling
Keyser wijst er op, dat zij voor een phonograaf net zoo
bang zijn, omdat door dat instrument hun stem, dus ook
een deel van hun wezen wordt vastgehouden 1). Evengoed
als voor het afbeelden zou men dus de theorie moeten
verdedigen, dat de taal, het spreken, in tooverij zijn oorsprong vindt en wij zouden Garner dus moeten vragen,
waarom in zijn „Sprache der Affen" geen hoofdstuk
over de magie bij de apen voorkomt.
Men voelt nu wel, hoe wij in dergelijke verschijnselen
de biologische noodzakelijkheid willen zien. Aan 66n voorbeeld willen wij dit nog toelichten. „Ook het nemen van
voedsel en het drinken is voor den Indonesier niet alleen
een voldoen aan een lichamelijke behoefte, maar voor hem
ligt er in opgesloten, dat hij, door eten en drinken, aan
zijn eigen zielestof andere zielestof toevoegt." Of, eenigszins anders uitgedrukt : de bijzondere geaardheid der
spijzen veroorzaakt in den consument diezelfde geaardheid. Daaruit spruit een heele reeks van spijsverboden
voort. Bovendien bestaan voor zekere spijzen bepaalde
gebruiksregelen en voor bepaalde religieuse ceremoniès
wederom bepaalde spijzen. Nu zal men zeker in dit geval
niet beweren, dat de mensch om magische beweegredenen
is gaan eten : de biologische noodzakelijkheid is hier nog
wat te duidelijk. Maar onderstel eens, dat het eten in
1) Deutsch-Neu-Guinea, III, S. 114.
2) Kruyt, Animisme, bl. 50.
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mindere mate noodzakelijk was, alleen zoo of en toe en
dan nog niet eens voor alien, zoodat de physiologische
functie niet zoo verbazend duidelijk een noodzakelijkheld bleek, meer gecamoufleerd werd door animistische
gebruiksregelen, wat zouden onderzoekers als Karsten,
Einstein, Gerland op die uiterlijke ceremonieele aankleeding afvliegen en weer over een religieusen oorsprong
gaan praten. De aanloopjes zijn er al : Kruyt vertelt,
dat de vrouwen op Boeroe geen kippen, paling, varkenslever of visch mogen eten, want dan veranderen ze in
heksen (Animisme, biz. 51), Pechuel Loesche zegt op bl.
143, dat niemand den koning van Loango op straffe
des doods mag zien eten en drinken. De Polynesische
hoof den mogen zeif niet eten, maar worden gevoerd. In
deze gevallen drukt de magie op sommige levensuitingen
een zekeren stempel, zonder die uitingen zeif natuurlijk
ook maar in het minst to veranderen. De mensch heeft
altijd gegeten en zal het ook wel blijven doen, al veranderen of verdwijnen zijn magische begrippen geheel en al.
Maar als zij consequent waren, zouden genoemde heeren
ook moeten bepleiten, dat het nemen van spijs in den
oorsprong niets anders was dan bare tooverij.
Onze eigen meening is nu voldoende duidelijk gebleken.
Zij komt niet neer op een eliminatie der animistische
elementen in de primitieve kunst, maar op terugbrenging
tot bescheidener rol. De wilde is niet zoo'n gansch ander
mensch als sommigen het wel voorstellen. Hij bezit
even goed zijn liefde, zijn haat, zijn honger, zijn naijver,
zijn afgunst, zijn bewondering ; hij heeft dezelfde emoties
en hartstochten, denzelfden smaak, neigingen en gewoonten in vele opzichten. Op al deze dingen werkt zijn geloof
in, zoo goed als ook in onze moderne maatschappij de
godsdienst invloed zal hebben op der menschen handelingen. Maar waar men voor onze samenleving wel zal
toegeven, dat het geloof niet een alies overheerschenden
invloed op alle levensuitingen heeft, zijn er toch altijd
nog velen, die in de primitieve maatschappij in dat opzicht een antipode van de moderne zien. Niet alleen op
21
0. E. XX I 9
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het gebied dat wij behandelden, maar voor het leven der
wilden in zijn ganschen omvang. Deze beschouwing is
vrij zeker onjuist. Bijna al onze gevoelens en begeerten
kent de wilde in minder verfijnden vorm ook ; ze vormen
ook de kern van zijn wezen, waarop de vrees voor en de
vereering van bovennatuurlijke machten wel in veel grootere mate dan in onze samenleving haar invloed doen
gelden, maar die toch per slot van rekening als modificeerende factoren beschouwd moeten worden, die al de
andere levensinhouden intact laten.

SOCIALISATIE
DOOR

Mr. H. W. C. BORDEWIJK.

De leus der socialisatie is sedert November 1918 niet
van de lucht. Groote verwachtingen heeft zij opgewekt.
Met leuzen echter kan men wel stembus-overwinningen
behalen, doch de nuchtere vraag is : of de plannen vatbaar zijn voor verwezenlijking, en, zoo ja, of de maatschappij als geheel genomen bij die verwezenlijking baat
zal vinden. Men moge het wreed vinden, wanneer de
critiek illusies, voor welker opwekking die critiek trouwens niet aansprakelijk is, komt verstoren, zoo bedenke
men toch, dat struisvogelpolitiek in deze moeilijke tijden
de slechtste is, die zich denken laat en dat alleen dan
het wekken van verwachtingen bij een groot deel der
bevolking door den beugel kan, wanneer men op redelijke
gronden overtuigd is, dat die verwachtingen praktisch
vervulbaar zijn. Inhumaan en verwerpelijk is het, wan
neer men eigen machtspositie bouwt op tot desillusie
gedoemde verwachtingen, op lichtvaardige beloften, die
men straks vergeet en vergeten moet, daar zij op den
onveiligen bodem der utopie zijn gekweekt.
Wij willen in den grond alien hetzelfde, wij hebben
gelijke idealen, die ons streven beheerschen : een betere,
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een rechtvaardiger maatschappij. Jeremy Bentham's

formule van „the greatest happiness to the greatest
number" onderschrijven wij gaarne, al zegt ze niet veel.
Want wat is geluk ? De mensch is zoo aangelegd, dat
hij veel beter weet wat ongeluk is dan wat geluk beduidt. Voor verreweg de meesten is het geluk gelegen
in „dat wat je niet hebt". Zoodra de wensch vervuld is,
gaat iets en soms veel van den glans verloren. Zoo kan
geen ordening der samenleving het persoonlijk geluk
waarborgen. Wij mogen blij zijn, wanneer zij het terrein
van leed, dat door uitwendige toestanden wordt ondergaan, inperkt. Meer kan men nooit verwachten van
welke hervorming ook. Daarom moet men niet zulke
groote woorden gebruiken als heilstaat e.d. Want door
overspanning wordt dan het bereikbare in gevaar gebracht, en dat zou jammer wezen.
Na het voorgaande zal het duidelijk zijn, dat een
betere maatschappij slechts kan beteekenen betere uitwendige omstandigheden, waardoor ieders persoonlijkheid
zich vrijer kan uitleven en het woord tot voile waarheid
kan worden, dat „jeder der Schmied ist seines Gliickes" 1).
1k zeide zooèven, dat wij alien eigenlijk hetzelfde
beoogen. En nu wijs ik op Pierson, en wel op dat deel
uit zijn Leerboek, waar hij op uitnemende wijze den
toenmaligen stand van het socialisme uiteenzet. Aan het
slot vindt Pierson deze schoone woorden, die nog niets
van hun frischheid hebben verloren : „Begrijpelijk is de
afkeer der socialisten van een wereld, waarin het eigenbelang ten troon zit, begrijpelijk, dat zij het ideaal niet
loslaten van een regeling der voortbrenging op anderen
voet. Ook ons blijve dat ideaal voor oogen staan. De
strijd tegen het socialisme, hoewel nog meer tegen
het communisme, want het socialisme, wel bezien, is
een cornpromis — is een strijd, waarin men moet wenschen verslagen te worden ; in dien zin namelijk, dat
men wenschen moet te kunnen gelooven aan de nuttig1) Pohle, Kap italismus and Sozialismus, blz. 7.
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held en uitvoerbaarheid van hetgeen van die zijde
wordt voorgesteld".
Wij laten dus aan het ideaal van het socialisme alle
recht wedervaren, wat meer zegt : het is ook het onze.
loch wat het socialisme karakteriseert is niet dat ideaal,
doch de weg, dien het insla.at om het te benaderen.
De strijd gaat om de middelen en om de vraag, wat
voor het gemeenschappelijk doel beter is, de bestaande
maatschappij op haar grondslagen verder te ontwikkelen
en met haar historische wording rekening te houden
of wel die maatschappij hetzij plotseling hetzij geleidelijk
door een geheel nieuwe te vervangen en zich van de
historie of te maken met een : laat de dooden de dooden
begraven.
Socialisatie is met de marxistische evolutieleer kwalijk vereenigbaar. Haar wachtwoord is geleidelijkheid.
Marx' wachtwoord is de „Zusammenbruch", de economische wereldbrand. Inderdaad, hier 'aapt een kloof
tusschen Marx en hen, die zich almee zijn volgelingen
zijn blijven noemen.
Men kan zeggen : socialisatie is niet lets nieuws.
Want zij beteekent : vermaatschappelijking van de
productie, in den zin van overbrenging van de productiemiddelen in handen van de gemeenschap, waarbij men
aan den Staat en de gemeenten kan denken of ook aan
zelfstandige publiekrechtelijke lichamen, die voor een
bepaalden tak van voortbrenging expresselijk worden
gecreeerd. Socialisatie is dus eigenlijk een moderne benaming voor collectivisme. Het nieuwe is dan, dat
geleidelijkheid aan het roer zit. Stap voor stap wil men
voortschrijden, van het eene terrein na het andere de
kapitalistische productie om winst verdringen, en wanneer dan eindelijk zoo ongeveer alle voortbrenging in
dezen zin vermaatschappelijkt is, dan is ook het socialisme werkelijkheid geworden. Hoewel dit punt niet geheel
zeker schijnt, zal principieel toch niet de legale weg
behoeven te worden verlaten, wederom eene afwijking
van Marx' Umsturtz-gedachte. Ook hier noteer ik dan
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vooruitgang, want een zoo in vrijheid gedresseerd yolk
als het onze zou voor een door een minderheid opgedrongen socialisatie niet te vinden zijn. Mislukking zou
in dat geval om politieke en psychologische redenen voor
de deur staan. Aileen een ondubbelzinnige stembusoverwinning kan in een land van de politieke rijpheid
als Nederland na 70 jaren parlementarisme is, den weg
voor socialisatie als methode om tot de verwezenlijking
van het collectivisme te komen, bereiden. Doch ik zal
het hier verder niet over de politieke voorwaarden van
slagen hebben. De economische beoordeeling, waarvan
immers voor zoo'n groot deel afhangt of het kiezersvolk
zich zal laten vinden, is van "Dig meer belang.
Ik kom nu tot het socialisatierapport der S. D. A. P.
Het beteekent ongetwijfeld een mijlpaal in de geschiedenis der socialistische partijpolitiek hier te lande. Een
mijlpaal, omdat voor het eerst met de traditioneele
sphynxachtige vaagheid der beginselprogramma's is gebroken en men zich gewaagd heeft aan positief, uitvoerend werk.
Nu wil ik beginnen op jets goeds te wijzen. Het socialisatierapport plaatst zich niet op het enge standpunt
van het klassebelang van het proletariaat. Het wil de
algemeene volkswelvaart vooruitbrengen. En met waardeering leest men de waarschuwingen tegen het ten
troon verheffen van speciale groeps- of klassebelangen,
die veeleer aan het algemeen ondergeschikt moeten
blijven.
De drang tot socialisatie van het bedrijfsleven langs
lijnen van geleidelijkheid is vooral krachtig geworden
sedert de Novemberdagen van 1918. Behalve dat deze
geleidelijkheid met Marx' evolutieleer strijdt, volgens
welke de nieuwe maatschappij uit een „Zusammenbruch" der oude zal opstaan, is er nog een ander verschil,
waarop ik wil wijzen. De revolutie, die in Duitschland
aan den oorlog feitelijk een eind maakte, was van overwegend staatkundigen aard. Economische nood moge
sterk hebben medegewerkt : de massale teleurstelling
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van het bedrogen yolk, toen het begreep den oorlog te
hebben verloren, stelde de militaristische monarchie
aansprakelijk voor de met zoo voorbeeldeloos geduld
gebrachte offers, die nu doelloos bleken. Zoo zijn, meen
ik, de moreele en psychische factoren overheers,chend
geweest. Voorzoover echter economische medewerkten,
stonden deze wel mijlen ver of van hetgeen Marx zich
gedacht had als de krachten, die direct tot het socialisme
als feit moesten voeren. Geen ten top gedreven en topzwaar geworden productie, die onderging in een afzetcrisis zonder weerga, geen overproductie, doch onderproductie met honger en nood voor de breede lagen
des yolks heeft mee de meerderheidssocialisten aan het
roer gebracht. Niemand was meer verrast door den
razenden gang der politieke gebeurtenissen dan de
socialistische partijen zelve, toen de 9e November van
het jaar '18 haar voor de verantwoordelijkheid plaatste 1).
Zij geraakten in de grootste verlegenheid. Er moest
positief werk worden gedaan. Men had wel doctrinaire
programma's uit den langen oppositietijd, doch niets,
vat dadelijk kon dienst doen om de opgewonden gemoederen tot de kalmte te brengen, die voor vruchtdragend werk onmisbaar is. En men geleek eenigszins
op een anderen doctrinair van niet minder onverdachte
bedoeling, wiens veertien punten als evenzoovele brooze
scheepjes op de klip der harde werkelijkheid zijn gestrand. En het bolsjewisme ? Was de Russische moejikstaat met zijn meer dan 80 % analfabeten bijgeval de
hoogontwikkelde industriestaat, die, topzwaar geworden,
vanzelf in socialisme moest omslaan ? Zoo ergens, dan
1) Dit wordt onomwonden door socialisten zelf erkend, b.v. door
prof. Wilbrandt, den bekenden Marxvereerder uit Tubingen, die in
zijn boek ,,Sozialismus" van 1919 0.a. schreef : ,,Programmlos Oberrascht von der Stunde der Macht, hat sie" (n.l. de sociaaldemocratie) „im Gluck das schwerste Ungliick zu tragen : nicht zo sehr
den Mangel der vollen politischen, als den Mangel der geistigen
Beherrschung der Dinge" en teekenend laat hij volgen : „Sozialist
kann nur sein, wer nicht Marxist ist."
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ontbraken in Rusland de praemissen, die Marx' evolutieleer stelde voor de komst van den heilstaat. Het zal
goed zijn, te onthouden, dat al wat nu wordt voorgesteld
omtrent socialisatie, een volkomen on-Marxistische revolutie tot achtergrond heeft. En men krijgt den indruk,
dat er thans met Marx wordt gesold op een wijze, die
hijzelf als eerlijk man nooit zou hebben goedgekeurd.
Wanneer ik nu eenige algemeene beschouwingen over
socialisatie, aan de hand van bovengenoemd rapport,
ga leveren, dan stel ik dit voorop : om het socialisme
te verwezenlijken, zijn andere menschen noodig, dan
die thans onze maatschappij samenstellen. Men richt
zich tegen het eigenbelang. Beseft men, wat dat zeggen
wil ? Meent men in enkele jaren den menschen een andere
mentaliteit te kunnen bijbrengen, den ouden Adam te
kunnen uitdrijven, waar twintig eeuwen Christendom
dat niet hebben vermocht ? Friedrich Engels heeft in
1882 zijn bekende boekje geschreven over „Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zu Wissenschaft". De utopisten kritiseerden wel de bestaande
kapitalistische productiewijze, maar zij konden haar
niet verklaren en dus niet met haar afrekenen. Het
wetenschappelijk socialisme, is, aldus Engels, aan de
beide groote ontdekkingen van Marx te danken : de
materialistische geschiedbeschouwing en de onthulling
van het geheim der meerwaarde : „Mit ihnen wurde
der Sozialismus eine Wissenschaft, in der es sich nun
zundchst darum handelt, sie in allen ihren Einzelheiten
and Zusammenhangen weiter auszuarbeiten". Laat dit
een oogenblik zoo zijn, laat deze utopie van de absolute
waarheid, die maar ontdekt behoeft te worden om vanzelf uit eigen kracht de wereld te veroveren, door Marx'
beide ontdekkingen naar Utopia verbannen zijn, dan
vraag ik, of niet bij den positieven opbouw, bij de
socialistische praktijk een nog veel gevaarlijker utopie
zich doet gelden, de utopie van den mensch, die vOOr
alle dingen aan gemeenschapsoverwegingen gehoorzaamt ? Aan dit optimisme, dat de mensch in snel tempo,
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want anders mislukt alles, deze radicale psychische
verandering zal ondergaan, ligt geloof ten grondslag.
Men kan er dus moeilijk over discussieeren. Maar wel
kan de geschiedenis, die de menschheid achter zich
heeft, en wel kan, wat wij dagelijks om ons heen zien
gebeuren, ons leeren, dat het eigenbelang grosso modo
grooter drijfkracht afgeeft dan de gemeenschapszin, die
daarom zooveel lof oogst en eer inbrengt van den kant
der welgezinden, omdat hij zoo zeldzaam is. En dan
stel ik deze vraag, welk maatschappelijk stelsel met
meer beleid en menschenkennis is toegerust, het historisch ontwikkelde kapitalistische, dat onder toenemende
gemeenschapscontrole het eigenbelang in dienst stelt
van alien, dat principieel ieder aansprakelijk stelt voor
eigen lot maar dan ook slaat uit de persoonlijkheid wat
er uit te slaan is, of het onhistorisch socialistische, dat
opereert met . den onzekeren factor van den mensch
zooals hij zijn moet, dat zijn mooi geloof van den mensch
die arbeiden wil eerst voor de gemeenschap en dan pas
voor zichzelf, substitueert aan de werkelijkheid.
En nu is het niet de „burgerlijke" econoom, die bier
zijn gegronden twijfel uit, of de menschheid wel rijp is
om den vuurdoop der vermaatschappelijking te ondergaan. Er zijn plaatsen in het Socialisatierapport, die
van denzelfden twijfel zijn doortrokken. Men wil stukloon behouden en noemt dit niet vernederend. Ik noem
het wel vernederend, omdat de werkelijk sociale mensch
bij tijdloon stellig even hard voor de gemeenschap
arbeiden zal als bij stukloon. Grooter concessie aan het
menschelijk eigenbelang kon het Socialisatierapport moeilijk doen, waar het stukloon noodzakelijk acht om van
aanjagend toezicht of te komen. Niet echter een of
ander loonstelsel, doch de gemeenschapszin, die conditio
sine qua non is voor het slagen van alle socialisatie,
zou van zulk een toezicht moeten ontheffen. Vroeger
heette, en waarlijk in vele gevallen met reden, Akkordlohn Mordlohn. Wat is er sedert veranderd ? Veranderd
is dit, dat men Been vertrouwen heeft in den gemeen-
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schapszin bij arbeiders, wier klasse-egoisme voortdurend
is aangewakkerd. Men beseft, dat van distels geen vijgen
kunnen worden gelezen. Men handhaaft dus stukloon.
Dit is ongetwijfeld Realpolitiek en praktisch gedacht.
Doch waar blijft het ideaal ?
En wanneer ik dan verder op diezelfde bladzijde (19)
van het Socialisatierapport lees : „Socialisatie eischt van
de arbeidersklasse een hoog gevoel van gemeenschapsplicht. Voldoet zij daaraan niet, dan zou zij daarmede
toonen, nog met de middelen van het kapitalisme geregeerd te moeten worden en voor de socialisatie van
het bedrijfsleven nog niet de geschiktheid te bezitten",
zoo geeft ook deze passage blijk van alleszins gerechtvaardigden twijfel of de mensch in het algemeen en de
arbeider in het bijzonder reeds tot die zedelijke hoogte
geklommen is, waarop hij even flunk en goed zich geven
zal aan den arbeid voor anderen, als hij thans gecenseerd
wordt dat voor zich en zijn gezin te doen. Men zal natuurlijk ook in het gesocialiseerde bedrijf het zonder zeer
deskundige leiding niet kunnen stellen. De bedrijfsleiders der toekomst zullen althans ten deele uit den
huidigen ondernemersstand moeten worden gerecruteerd. En zij zullen zwaar worden betaald. Uitstekend,
zal men zeggen, hier hebben wij gequalificeerden arbeid,
dien ook Marx erkende. Maar toch : wordt door deze
flinke belooning niet geappelleerd aan het eigenbelang ?
Men kan op tal van plaatsen lezen, hoe schadelijk en
verkeerd de productie, die winst beoogt, voor de gemeenschap is. 1k zie dit niet in. Om tal van redenen. In de
eerste plaats : economie is niet moraal. Zij vraagt niet
naar beweegredenen, doch naar resultaten. En nu is
niet te ontkennen, dat het uitzicht op mogelijke winst
energie oproept en tot inspanning en waakzaam speuren
aanzet. Er is aan alle kapitalistische productie, naast
het altijd aanwezige technische, ook een zeker, soms
grooter soms kleiner economisch risico verbonden. Dit
risico houdt wakker, doet tij dig de bakens verzetten
als het tij verloopt. Het besef, dat winst en verlies in
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de eerste plaats den ondernemer zal toevallen of treffen,
behoedt hem voor bureaucratische sleur, doet hem de
nieuwste vindingen toepassen, en dwingt hem in den
•oncurrentiestrijd voortdurend de marktbehoefte te peilen
ten einde zich zoo snel mogelijk bij haar wisselingen
aan te passen. Men praat veel over anarchistische productie, doch in het algemeen is er stellig geen anarchie.
Men spreekt van kapitalistische verspilling van productieve energie, doch in het algemeen ontbreekt ook deze.
In dergelijke verwijten ligt niets principieels. Om tot
een oordeel te komen, moet men niet het aantal sigarenwinkels gaan tellen ; of de verspilling aan reclame, aan
handelsreizigers. Of de vermorsing van kracht en tijd
met de brood- en melkbezorging aan den kaak willen
stellen. Zulk een critiek, in een niet-wetenschappelijk
geschrift als het socialisatierapport misschien begrijpelijk, is voor de beoordeeling van het kapitalisme als
anarchie-verschijnsel ze.er stellig niet afdoende. Want wij
weten immers alien, dat nergens, en ook hier niet, de
volmaaktheid binnen ons bereik valt. Het gaat er
altijd om, van twee kwaden het minste te kiezen. Alles
heeftzijn voor en tegen, het kapitalisme en het socialisme.
Bij het opmaken van de balans vergelijkt men de saldi,
dat is alles. Nu wijst men op de crises als teeken van de
kapitalistische anarchie. Maar met de crises en speciaal
met een op crises gebouwde leer moet men geweldig oppassen. Bekend is de crisistheorie van Marx. Zij hangt
samen met zijn concentratie- en accumulatiegedachte.
Steeds sneller op elkaar volgend en steeds grooter iw
omvang zouden de afzetcrises de zwakkere ondernemers
wegvagen ten behoeve van een afnemend aantal steeds
wassende groot-industrieen, tot ten slotte de „v011ige
Zusammenbruch" het kapitalisme zou verzwelgen. Doch
was moest in 1909 Eduard Bernstein in zijn Amsterdamsche rede constateeren ? Dat er van die heele Zusammenbruchstheorie niets was uitgekomen. Hij zegt, dat Marx'
crisisschema vallen moet, „und mit ihm fallen alle
Zukunftserwartungen, die auf Grund seiner aufgestellt
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worden sind, vor allem der Gedanke an eine wirtschaftliche Riesenkatastrophe, die die moderne Gesellschaft
vor den unmittelbaren Ruin, vor den volligen Zusammenbruch stellen werde. Dieser Gedanke hat nicht nur an
Wahrscheinlichkeit nicht gewonnen, sondern nimmt
steigend an Wahrscheinlichkeit ab. Alle Spekulationen,
die frillier an dieses Krisenschema geknupft worden sind,
sind hinfãllig geworden and kiinnen nur schaden".
Maar nu zal men zeggen : de crisis van 1914, hoe staat
het daar dan mee ? 1k geloof niet, dat iemand in staat
is, over dit wereldfeit thans een juist oordeel te geven.
Maar negatief wil ik wel volhouden, dat die crisis niet
past in Marx' crisisschema. Aan den oorlog mogen ongetwijfeld economische factoren hebben meegewerkt
aan Marx' crises is de statenoorlog vreemd. Wanneer
men wijst op de afzetcrisis, die wij na den oorlog beleven,
en volhoudt dat het met het oog daarop, gezien de
groote werkloosheid, zoo dwaas is . aldoor te hameren op
het aambeeld dat er toch geproduceerd moet worden
en minder verteerd, dan heeft men het bij het verkeerde
eind. Want deze zware naweeen van de economische
ellende der laatste jaren worden oorzakelijk verklaard
uit verdwenen koopkracht bij de afnemers. En waardoor
verzwakte die koopkracht ? Doordat er meer werd verteerd dan er door productie bijkwam. De productie
gold den oorlog en liep in vernietiging dood. Toch leefde
men, en boven zijn krachten. Zoo werd het kapitaal
naar twee zijden opgeteerd. En nu kunnen onze afnemers
en Engelands afnemers en Amerika's afnemers niets in
ruil bieden. Waar nu echter de onderproductie of de
overconsumtie dien noodtoestand schiep, daar kan hij alleen door meer-productie en minder-consumtie weer
verdwijnen. Middelerwijl zitten wij en anderen met
massa's onverkoopbare producten. Maar nu moet men
toch waarlijk niet zeggen, dat er te veel is voortgebracht,
want dan kijkt men niet verder dan zijn economische
neus lang of liever kort is. Bij het ruilverkeer moet men
op beide partijen letten. Het is de vraag, wie meer be-
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lang heeft bij den afzet, de importeur wiens koopkracht
verdwenen is of de exporteur, die met zijn goederen
blijft zitten. Er is tenslotte zulk een belangensolidariteit,
ook door de internationale arbeidsverdeeling, dat men
zich verbaast over de verdwazing, die oorlogen mogelijk
maakt. Wij, en Frankrijk, Engeland, Amerika hebben
er onnoemelijk belang bij, dat de koopkracht der centralen en straks van Rusland, als dat uit zijn boozen
droom eindelijk zal ontwaken, zich herstelt. Zou men
meenen, dat voor de leeningen, de kapitaalsleeningen,
die daartoe moeten worden aangegaan, niet productie
en nog eens productie noodig is bij de geallieerden en
de neutralen te gader ? En niet uit philanthropic, maar
uit het eigenbelang, dat zich bij het uitblijven van herstel van het ruilverkeer benadeeld weet. Wanneer wij
dus mee willen werken aan 's werelds heropbouw, dan
moeten wij produceeren voor de leeningen, die de meest
getroffen volken op de buitenlandsche kapitaalmarkt
moeten aangaan. Geld hebben zij meer dan goed voor
hen is, doch zij behoeven voor alle dingen crediet in
den vorm van grondstoffen en halfproducten alsmede
levensmiddelen. Wanneer wij ons meer richten op
kapitaalproductie en in het algemeen op het voortbrengen
van die goederen, Welke voor het op gang brengen van
Centraal-Europa en de overige geteisterde naties onmisbaar zijn, dan zal de afzetcrisis in haar oorzaken
worden bestreden en allengs luwen. En dan komen bij
ons, met behoud van de voordeelen van het internationaal
ruilverkeer, ook betere toestanden terug. Met geforceerde
maatregelen, en met het hoofd tegen den muur te loopen
wordt echter niets bereikt.
Men kan nooit beweren, dat er te veel kapitaai is,
wanneer men van een crisis hoort. Er is alleen onjuiste
aanwending, en dat die onjuist kOn zijn, komt juist
doordat er steeds te weinig kapitaal is. De rente, dat
is de prijs voor den kapitaalsdienst, bewijst dat. Ware
er te veel kapitaal, niemand zou er jets voor over hebben
en er zou dus geen rente meer zijn. Daarom moet men
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niet de dwaasheid debiteeren, dat er, bij alle kapitaalvernietiging, blijkens de crisis eigenlijk nog te veel
kapitaal en te veel productie zou wezen. Het geheel
overziende, ontwaart men een jammerlijk tekort. De
rente van 6 a 1 % voor lange credieten, waar deze in
1914 + 4 % bedroeg, zegt genoeg. De wereldsolidariteit,
die niet een ideaal doch een nuchter economisch feit is,
inaakt het noodig, dat onze productie zich meer richt
naar de nog grootere kapitaalbehoefte bij onze vroegere
afnemers, opdat hun economisch raderwerk weer gaat
loopen, wat weer van gunstigen invloed is op het onze.
Wat nu verder die anarchie aangaat, welke de kapitalistische productiewijze steeds zou vergezellen, zoo is er
veeleer door de werking van de wet van vraag en aanbod
op groote regelmaat te wijzen. De productie richt zich
naar de winstmarges, welke de vrije prijsvorming doet
ontstaan. Gaat het eene artikel in prijs omhoog, al
spoedig wordt daar meer van voortgebracht doordat
bestaande ondernemingen haar .werkkring uitbreiden en
er nieuwe bijkomen ; stijgt een ander artikel in prijs,
dan ziet men daarmede hetzelfde gebeuren. Bij daling
van de marktnoteering wordt allengs ook het aanbod
minder. Dit mechanisme werkt zOO mooi, dat men et
liever bewondering voor moest gevoelen, dan er zich
met een groot woord vanaf te maken. En nu bedenke
men, dat de beslissende macht berust bij degenen, orn
wier behoeftebevrediging het gaat : de consumenten.
Want wat een zaak, wat een of ander artikel den consument waard is, wat hij m.a.w. er ten hoogste voor
over heeft, kan zelfs de machtigste trust niet decreteeren.
Behalve ten aanzien der dingen van volsterkte onmisbaarheid heeft de consument de souvereine beslissing,
dat hij bij zekeren prijsstand eenvoudig van de zaak
afziet. Wie draagt dus niet alleen de moreele maar ook
de economische verantwoordelijkheid voor den stand
der productie en voor de distributie van de productiefactoren over de verschillende bedrijven ? Wie anders
dan koning-consument ? En nu wijze men weer niet
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op allerlei schadelijke weeldeproductie, die er onder den
winstprikkel wel is en die onder het socialisme zou verdwijnen ! Want vooreerst beduidt die weeldeproductie
heel weinig. Wanneer nu wel algemeen wordt toegegeven,
dat een verdeeling van het weelde-inkomen over de
arbeidersklasse of over de volksgenooten weinig of niets
zou beteekenen voor de algemeene welvaart, dan zal
die weeldeproductie ook maar weinig kunnen schaden
aan diezelfde welvaart. Bovendien is lang niet alle
weelde verkeerd, veel zoo niet alles hangt of van de
mate en den vorm, waarin zij zich voordoet. Uit de
stuitende gedragingen van 0. W.'rs laten zich zeker geen
algemeene gevolgtrekkingen afleiden. Doch hoofdzaak is,
dat het aanbod door het spel der prijzen de vraag volgt,
en dat de laatste en niets anders dan de laatste beslist
over de richting, die de productie inslaat. Zonder eenig
voorbehoud kan men den regel opstellen, dat in elke
economische maatschappij, mits op vrij ruilverkeer gegrond, de productie het spiegelbeeld is van de koop
krachtige vraag harer leden. Maar dan moet men ook
de zwarte of vuile vlekken, die dat spiegelbeeld kan
vertoonen, bij de vraag zoeken en niet bij een productiesysteem, dat in dezen, behoudens uitzonderingen, door
niets zoozeer als door zijn passiviteit is gekarakteriseerd.
En wanneer men meent, dat hier een „burgerlijk"
econoom den lof zingt van de kapitalistische productiewijze, dan zij hier vermeld, dat de communist
Prof. Mannoury precies hetzelfde heeft betoogd in een
voordracht voor de Leidsche studenten, waarover een
verslag verscheen in de N. Rott. Ct. van 22 Nov. 1919.
Hij heeft toen o.a. gezegd : „teen wet, geen onderling
overleg, geen landsgrens en geen rasverschil legt aan de
uitoefening van de bevoegdheid van den consument om
de productie to leiden noemenswaardige belemmering
in den weg : de Hollandsche arbeider, die aan het
kraampje van den Volksbond voor zijn stuiver aan een
kopje koffie boven thee de voorkeur geeft, legt daardoor
tevens voor 5 centen gewicht in de schaal, die ten voor-
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of ten nadeele van de cultuur van het eene gewas of
het andere kan overslaan, en de burgerjuffrouw, die er
over denkt, of zij van haar spaarduitje liever een „spaarpandbriefje" of een „Amerikaansch spoortje" koopen
zal, houdt, alweer naar de grootte van gezegd spaarduitje het evenwicht tusschen landbouw en industrie
in handen. En met dat eenvoudige middel, met die
leven- en gevoellooze panacee voor alle maatschappelijke
kwalen, bereikt, dat moet gezegd worden, het kapitalisme
wonderen ! Wel verre van dat de resultaten van al die
millioenen individueele wilsuitingen en machtsuitoefeningen, zooals allicht te verwachten zou zijn, tot een
hopelooze chaos voeren, valt werkelijk in het maatschappelijk leven eenige regelmaat en doelmatigheid te
bespeuren". Ligt hierin nu niet deze lof, dat door de
prijsvorming in verband met ieders vrijheid om zijn
inkomen naar welgevallen aan te wenden, met de beperkte middelen waarover kan worden beschikt wonderen
worden gedaan in dien zin, dat de grootst mogelijke
behoeftebevrediging ook werkelijk wordt bereikt ? —
En wat heeft over die fameuze anarchie de socialistische
hoogleeraar Lederer den 16en Sept. 1919 gezegd, bij
gelegenheid van de te Regensburg gehouden Generalversammlung van den Verein fur Sozialpolitik ? „Der
Organisationsgedanke hat auch die Unternehmerschicht
erfasst. Infolgedessen kOnnen wir von einer Anarchie
der kapitalistischen Produktion keineswegs reden". Van
de z.g. wilde concurrentie heet het dan verder, dat zij
aan „innere Gesetzmassigkeit" gehoorzaamt. En toch
blijft Kautsky nog hameren op het aambeeld der anarchie en verwacht ook ons Socialisatierapport van het
verdwijnen dier anarchie groote toeneming der productiviteit van kapitaal en arbeid beide. Des te meer waardeering verdienen de uitspraken van mannen, die, als
de genoemde, de objectieve werkelijkheid stellen boven
het dogma.
Is er dan onder het kapitalistisch regiem gèên verkwisting ? Natuurlijk ! En zij zal onder elk stelsel be-
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staan, zoolang er individueele verkwisters zullen zijn
en de curateele wegens verkwisting in de burgerlijke
wet geen luxe-instituut is geworden. Er is te veel reclame,
er is lichtverspilling in de winkeletalages, er zijn te veel
sigarenwinkels en handelsreizigers. Maar wat ik volhoud
is tweeerlei : dat ook hier lang niet alles verspilling is,
dat er b.v. ook nuttige en noodige reclame is en welvaart dienende bemiddeling door handelsreizigers. Maar
verder en vooral, dat de verspilling in, bij en door
socialisatie afmetingen moet aannemen, waarvan wij ons
zelfs niet bij benadering een voorstelling kunnen maken.
Daar heeft men allereerst het individueele sparen,
waaraan niet meer en niet minder dan de heele kapitaalvorming vast zit. Ten aanzien van de groote bedrijfswinsten pleegt men niet van sparen doch van reserveeren te spreken, maar dat is van minder belang. Alle
kapitaalvorming heeft arbeid tot vader en zuinigheid
tot moeder. Wanneer nu echter de kapitaalrente en de
bodemrente als vormen van arbeidsvrij inkomen worden
tegengewerkt met de bedoeling er eens voor goed een
eind aan te maken, dan spaart natuurlijk zoo goed als
niemand meer. Dan maakt ieder zijn inkomen, dat de
fiscus hem laat, op tot den laatsten cent. Alle kapitaalvorming, die thans van de particulieren komt, wordt
order de socialisatie gemeenschapszaak. Tot heden echter,
wij weten het alien, is er van kapitaalvorming door de
gemeenschap niets terecht gekoinen. De overheidsbedrijven zijn daar, om het te bewijzen. Een werkelijk
rendeerend overheidsbedrijf is een witte raaf. Gemeenschapsbezit, we mogen het betreuren zooveel we willen,
is in de oogen der overgroote meerderheid zooveel als
goede prijs. leder wil er van halen en er wordt op de
meest roekelooze wijze mede geleefd. Hoe is er omgesprongen met geld en goed der gemeenschap, door hoog
en laag, hetzij in dienst bij het leger, hetzij in dienst bij
de tallooze crisisinstellingen, in den mobilisatietijd ?
Wanneer niet bureaucratic doch commercieele zin de
regeeringsdaden had bestuurd, onze crisisschuld zou
O. E. XX I 9
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eenige honderde millioenen lager zijn geweest. Kornt
dit nu alleen, doordien onze Overheid en onze publieke
diensten fungeeren onder het kapitalistisch regiem ? De
beschuldiging is gemakkelijker geuit dan bewezen. Met
alle ervaring voor oogen is toch de vraag gewettigd
of plots bij socialisatie de geest der gemeenschap vaardig
zal worden, waar hij thans bij zoo talloos velen, en niet
alleen bij de arbeiders, ontbreekt. SocialisaLie als methode
met het socialisme tot einddoel trekt wel een wissel op
een zeer onzekere toekomst en op een mentaliteit, die
er, naar den regel gesproken, nog zal moeten komen.
Dat niet alleen de fout bij de arbeiders schuilt, zal
ieder, die met ambtenaren, den goeden niet te na gesproken, heeft gewerkt, moeten erkennen. En dan is de
hoogere ontwikkeling der laatsten zeker een verzwarende
omstandigheid. Wij moeten echter de feiten nemen
zooals zij zijn en ze niet bekijken door de flatteerende
bril onzer wenschen. Wie op het eigenbelang een beroep
doet en dit tracht te legden in de barren van algemeen
belang, staat, psychologisch bezien, op heel wat steviger
bodem, dan wie op den gemeenschapszin zijn maatschappij wil bouwen. Aan de Haagsche gasfabriek brak
een staking uit. Ongeveer 50 man legden het werk neer.
Het bleek, dat zij best konden worden gemist, en toen
zij zich weer aanmeldden, kregen zij geen gehoor. Hoe
lang hebben de Hagenaars te duur gas betaald ? Zulke
ongelooflijke dingen zijn in het particuliere bedrijfsleven,
vooral bij concurrentie maar ook waar concurrentie
niet bestaat, vrijwel ondenkbaar. En dat komt door de
werking van den winstprikkel, die, zich keerend tegen
lijntrekkerij, indirect de gemeenschap dient. Wie meent,
dat de arbeiders beter en harder zullen werken, wanneer
zij de gemeenschap rechtstreeks dienen dan wanneer zij
in een particuliere onderneming werkzaam zijn, vergist
zich schromelijk. De lust tot den arbeid moet op andere
wijze komen, door persoonlijke ontwikkeling en door
een zekere mate van medezeggenschap. Daarop kom ik
straks nog terug.
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Een ander sterk voorbeeld, dat nu eens niet de arbeiders betreft, maar dat wel typisch illustreert, hoe
de zaken alzoo gaan, wanneer bezuiniging en commercieele gedraging niet aan de leiding, doch aan de gemeenschap ten goede komen, las ik in het Zondagsblad
der N. R. Ct. van 6 Maart j.l. Het gold daar het beheer
van woningbouwvereenigingen, den altruistischen wowingbouw dus. In de Versiagen en Mededeelingen betreffende de Volksgezondheid over 1920 doet de voorzitter
van den gezondheidsraad mededeeling van in hooge
mate ergerlijke voorbeelden van verspilling op kosten
van de gemeenschap, die al evenzeer ondenkbaar zouden
zijn geweest bij den speculatieven woningbouw, welks
eenzijdig gesmade winstprikkel excessen, waarop deze
Verslagen het oog hebben, van meet of buitensluit.
Een tipje wordt opgelicht, waardoor ons duidelijk kan
worden, hoe het komt dat de altruistische woningbouw
met zijn kunstmatig lage huren de gemeenschap zoo
ontzettend veel geld kost. Het is een normaal en gezond
beginsel, dat de huren zoodanig zijn, dat zij mede de
onderhoudskosten dekken. Geschiedt dat niet, dan beteekent de te lage huur een cadeau van de belastingbetalers aan enkele zonder reden bevoorrechte huurders.
Een woningbouwvereeniging „Samenwerking" te Middelharnis en de stichting „De Eendracht" te Coevorden
hebben zich onsterfelijk gemaakt door de kosten van,
onderhoud op het Rijk te willen leggen. Tot huurverhooging werd eerst besloten na weigering van bijdrage
en voorschot. Voor den naar zuinigheid georienteerden
winstprikkel komt hier een strooptocht op de publieke
financien in de plaats. Ging deze vlieger niet op, zoo
staat de zaak veel ernstiger met de bouwvereeniging
„Vooruitgang" in Ridderkerk. De Versiagen verdienen
alien lof, dat zij niet schuwen de namen der bestuurders
openlijk te vermelden. Ik zal ze hier niet noemen. Maar
kort en goed : die vereeniging kreeg voorschotten voor
twee bouwplannen. En nu zegt het verslag, dat bij de
controle bleek, hoe ten aanzien van den eersten bouw
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ongeveer f 7000 niet was verantwoord, omdat van de
aannemingssom een deel was ingehouden met het doel
eenige werken voor eigen rekening te gaan uitvoeren.
Van die uitvoering was geen enkel bewijsstuk aanwezig.
Voor zaalhuur en reiskosten was f 347.16 in rekening
gebracht bij een plan, dat maar 20 woningen omvatte.
Bij het tweede plan maakte dit altruistisch bestuur
het nog bonter. Om voor f 2592.10 steenen te koopen
maakte men f 775.— reiskosten ! Voor verdere bijzonderheden moge ik den lezer naar de Verslagen zelf verwijzen.
Wordt dus ons geloof in de zuinigheid van gemeenschapsproductie vergeleken bij de kapitalistisch-commercieele door het voorgaande, zacht uitgedrukt, niet versterkt, de zaak wordt er niet beter op, wanneer wij
denken aan de schadevergoeding, die het socialisatierapport in uitzicht stelt ten behoeve van de door
socialisatie getroffen ondernemers. Nu zal ik de beginselen, waarnaar die schadevergoeding gegeven wordt,
niet bespreken. Ik deed het elders. Maar die vergoeding
wordt opgebracht door het bezit in den vorm van belasting en staatserfrecht. Nu bedenke men, dat, wanneer
schadevergoeding lets zal beteekenen, het dadelijk om
reusachtige bedragen gaat. Wat gebeurt er nu met die
kapitaalheffingen, waaruit de schadevergoedingen wegens
socialisatie zullen worden bestreden ? Is men consequent
in zijn politiek van beperking van het arbeidsloos inkomen, dan neemt de beleggingsgelegenheid voortdurend
af. Het eind van het lied is, dat belegging onmogelijk
wordt. Doch reeds voor dat dit eindpunt is bereikt, zal
men beleven, dat de ex-kapitalisten hun schadevergoedingen zijn gaan opteren. Vroeger leidde het eigenbelang
tot kapitaalconserveering en accuinulatie, nu wordt de
prikkel om het kapitaal, dat men niet meer beleggen
kan, te verbruiken, voortdurend grooter. Vooral wanneer
dan, wat te verwachten is, het bezit bijzonder zwaar
wordt belast. De eenige manier om er nog iets aan te
hebben, is dan omzetten in direct genot. De inperking
van het erfrecht, waarbij trouwens alleen genotsgoed zal
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kunnen overgaan, werkt natuurlijk in gelijke richting.
Ik zie niet in dat men bij socialisatie aan deze geweldige
kapitaalvernietiging zal ontkomen. En luidt dan het
antwoord, welnu : dan geven wij geen schadevergoeding,
zoo verwijs ik naar het socialisatierapport zelve, dat
volkomen juist schadevergoeding noodig acht, omdat
anders de door socialisatie bedreigde ondernemingen
zouden verkommeren, omdat er roofbouw op zou worden
gepleegd en bij den overgang aan de gemeenschap slechts
ruines zouden zijn overgebleven.
Hoe zal, bij veldwinnende socialisatie, de kapitaalvorming plaats hebben ? Waar kapitaalbezit den particulieren geleidelijk wordt onttrokken tot ten slotte het
algeheele verbod kan worden afgekondigd, daar spreekt
het vanzelf, dat wederom verkwisting voor de deur
staat. Thans in den vorm van kosten, die het kapitalistisch stelsel niet kent. Voortaan worden kapitaalinstandhouding en -nieuwvorming een speciale tak
van dienst. De gesocialiseerde gemeenschap moet natuurlijk steeds het geheel kunnen overzien en zal dus ook
hier, centraliseerend, de teugels in handen moeten hebben.
Zij zal in laatste instantie de verdeeling van de kapitalen over de verschillende bedrijfstakken moeten regelen.
Maar terwiji onder het kapitalisme dat alles van zelf
plaats heeft zonder kosten, door de werking van vraag
en aanbod onder den impuls van de particuliere besparing eenerzijds en van de richting, die de vertering
inslaat anderzijds, is er bij socialisatie een kunstmatig
apparaat noodig, dat het kompas der prijsvorming mist
en zich op statistieken zal moeten baseeren. Dat zoo'n
nieuwe diensttak wel heel pleizierig is voor de baantjesjagers, doch puur verlies beduidt voor de volkswelvaart,
Welke het tot dusver zonder stelde, behoeft wel geen
nader betoog.
En nu de quaestie van de behoeftebevrediging zelve,
waarom het ten slotte gaat. Meent men nu werkelijk,
dat bij uitschakeling van het lenige particuliere bedrijf
en zijn vervanging door een stelsel, waar alleen gesala-
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rieerden, die heel moeilijk kunnen worden ontslagen,
het voor het zeggen hebben, waar ancienniteit, hierarchie
en antecedent de goden worden waarvoor men knielt,
de behoeftebevrediging zal winnen door minder anarchic
en grooter zuinigheid ? We stuiten wederom op geloof,
op een even beminnelijk als gevaarlijk optimisme, dat
geen steun vindt in de werkelijkheid. Neem nu eens het
Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie.
Dit is een terrein, waar we elkaar alien de hand kunnen
reiken. Niemand wil een particuliere post. Monopolie
leidt tot de beste behoeftebevrediging. En toch Heeft
niemand, heeft niet wel eens de meest fanatieke aanhanger van het gemeenschapsbedrijf de zucht geslaakt,
dat het er op lijkt, of het publiek er is voor de post en
niet de post voor het publiek ? Alweer den goeden, die
bij een zoo talrijk personeel ook velen zijn, niet te na
gesproken ! Maar hoeveel ambtenaren der publieke bedrijven leggen door hun daden getuigenis of van het
feit, dat hun ambtelijke bestaansreden alleen te zoeken
is bij het publiek, welks dienaren zij zijn ? Bij de spoorwegen hetzelfde. Het is de bureaucratic, die de ware
verhoudingen door zoovelen uit het oog doet verliezen.
Maar die bureaucratic is niet van gisteren, om morgen
te verdwijnen ! Ze is overal, waar de echte coulante
zakengeest wordt uitgedreven. Ze leeft van gewichtig
doen en van sleur. En zij zal de socialisatie doordringen
en vergiftigen, ondanks al het decreteeren van het tegendeel in het Socialisatierapport. Want men kan wel
zeggen, dat dit moet en dat niet moet, doch het komt
alleen aan op de grondslagen en waarborgen, dat hetgeen
moet ook geschiedt en dat hetgeen niet-moet ook werkelijk uitblijft. Hoe blind men is voor de werkelijke moeilijkheden, die toch de dagelijksche ervaring kan leeren,
bewijst het voorstel omtrent de organisatie van de bedrijfstakken. Ik kan dit punt slechts aanstippen. Elders
heb ik mij er uitvoerig over uitgelaten. Doch alleen dit :
het organisatievoorstel in het Rapport, dat alle politick
en bureaucratic wil buitensluiten, beteekent in dit op-
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zicht een volslagen mislukking. Men wil het volgende.
De politieke vertegenwoordigende lichamen krijgen de
opperste controle, bestaande in het nazien van de winsten verliesrekening en van de balans, waarbij nog komt
de bevoegdheid om richtlijnen aan to geven. Zij mogen
zich niet mengen in loons- en prijsbepalingen. Verder
is er een Directie voor elk bedrijf, met een Raad van
Beheer en Toezicht. De Directie, bestaande uit een of
meer directeuren, is belast met de dagelijksche leiding.
Elk bedrijf als complex van gelijksoortige overheidsondernemingen krijgt zijn eigen Minister als schakel met
den oppercontroleur, het politieke vertegenwoordigend
lichaam. Hoe wordt nu de Directie benoemd ? Dit doet
de Bedrijfsminister op voordracht van den Raad van
Beheer en Toezicht. En deze Raad ? Zijn leden worden
aangewezen door de vertegenwoordiging van Staat of
gemeente, op voordracht van den betrokken Bedrijfsminister resp. wethouder, nit de vertegenwoordigers van
alle bij het bedrijf betrokken groepen, aangevuld met
dwarskijkers van de gemeenschap en met leden uit de groep
der grootconsumenten. Aan dezen aldus tot stand gekomen
Raad behoort de algemeene bedrijfspolitiek, het beheer
en de dagelijksche controle. Hij mag echter nooit het
initiatief of verantwoordelijkheidsgevoel der directie ook
maar in het minst verzwakken, want de directeuren
mogen nooit ambtenaren worden, die in een bureaucratische sleur leven en tevreden zijn. Voorzitter van
den Raad is wederom de betrokken Bedrijfsminister.
Dan is er nog een Algemeene Economische Raad, die
boven alle bedrijven zetelt, en waarin zitting hebben
delegaties uit de volksvertegenwoordiging, uit de directies, de centrales der technici, der arbeiders en der
consumenten. Deze Raad zorgt voor de eenheid. Hij zal
het instrument zijn tegen de zoozeer gelaakte anarchie.
Wie benoemt zijn leden ? Daarvoor zorgt de Volksvertegenwoordiging, die kiezen moet uit de aanbevolen
candidates van elke groep. Waar alle bedrijven er in
zitten, is er natuurlijk voor het Voorzitterschap niet
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een „betrokken" Minister bij de hand, maar gelukkig
is er nog een Minister van Nijverheid, die ambtshalve
voorzitter zijn zal van dezen algemeenen Raad. Van
dit primitieve maakwerk wordt nu verwacht afwezigheid van bureaucratie en politiek en een zoo goed en
zoo goedkoop mogelijk functioneeren van het bedrijf
voor de gemeenschap. Men vraagt zich alleen maar af,
in welke wereld de samenstellers van dit plan hebben
vertoefd, toen zij dit organisatieschema in elkaar zetten
en er mee voor het voetlicht traden. Heb ik to veel gezegd, dat er wel veel wordt gedecreteerd, doch dat de
waarborgen, die den overgang van het geduldige papier
tot de weerbarstige praktijk moeten verzekeren, ten
eenenmale zijn verwaarloosd ?
En de behoeftebevrediging zal niet langer naar de
bij de vrije prijsvorming zich voordoende winstmarges
zijn georienteerd. Waarom staat in onze maatschappij
op het slagveld der behoefteverzorging de speculatieve
particuliere ondernemer zooveel sterker dan de caperatieve verbruiksvereeniging ? Omdat de consument,
waar hij in vrijheid kan beslissen, meer baat vindt bij
den eersten dan bij de laatste. Pohle heeft het alweer
zoo duidelijk gezegd : „Um neu entstehenden Bedarf
auf dem Wege der erwerbswirtschaftlichen Produktion
zu befriedigen, genUgt es dass eine einzelne oder hOchstens
einige wenige Personen die Uberzeugung von dem Vorhandensein des neuen Bedarfs gewinnen und bereft sind,
ihre Arbeitskraft und ihre Mittel in den Dienst der
neuen Production zu stellen. Um dasselbe Ziel in der
Form der Konsumgenossenschaft zu erreichen, mtissen
dagegen grOssere Personenzahlen unter einen Hut gebracht und zu gemeinsamem Vorgehen vereinigt werden.
Dieses zweite Verfahren, die Vereinigung der Konsumenten zur Schaffung gemeinsamer Produktionsanlagen,
1st der Natur der Sache nach viel umstandlicher und
schwerfdlliger ...... Der Konsumgenossenschaft fehlen
gleichsam die Organe zur Erkenntnis neuen volkswirtschaftlichen Bedarfs, oder die Organe, die sie besitzt,
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reagieren in dieser Hinsicht wenigstens viel schwacher
auf Anregungen von aussen als die entsprechenden
Organe der Erwerbswirtschaft". Welnu, dit noodlot, dat
zich dagelijks onder onze oogen aan de verbruikscoOperatie voltrekt, die als een socialisatie in het klein
met uitschakeling van den winstprikkel is te beschouwen,
het zal ook de socialisatie als algemeene of hoofdzakelijke
productiemethode van haar wieg tot haar graf vergezellen, waarbij dezelfde verschijnselen, alleen op veel
grooter schaal, zich zullen voordoen.
En wanneer dan de beoordeeling van de maatschappelijke behoeften door de vrije prijsvorming verdwijnt,
dan blijven alleen verbruiksstatistieken over. Een kolfje
naar de hand der bureaucratie, die altijd naar het verleden kijkt en naar voorbeelden zoekt, en een ingekankerden afkeer heeft van het inslaan van nieuwe wegen.
Maar hoe zal men dan de nieuwe behoeften beoordeelen ?
In de praktijk zal socialisatie, als stelsel, neerkomen
op van hooger hand, door eenige ambtelijke instanties,
opgelegde rantsoeneering van ons alle y behoeften. Dat
daarmede de algemeene welvaart, om van de persoonlijke vrijheid maar te zwijgen, een duw naar omlaag
krijgt, spreekt van zelf.
lk ben niet tegen alle socialisatie, maar ik ben tegen
socialisatie in den zin van het Rapport, nl. als een middel
om geleidelijk tot socialisme te komen. Dat bedrijven
als de post, de spoorwegen, het mijnwezen, de levering
van electrischen stroom worden gesocialiseerd of onder
beslissenden invloed der gemeenschap worden gebracht,
dat natuurlijke monopolies niet ten bate van enkelen
worden geexploiteerd, heeft mijn instemming, al blijft
het ook dan nog soms de vraag, of het productief resultaat er bij winnen zal. Maar ik erken, dat hier ook een
moreele zijde aanwezig is, en dat het afkeuring kan
verdienen, wanneer een groote economische macht in
handen van enkele bezitters als het ware een Staat in
den Staat zou gaan vormen. Terwijl ik kartels en trusts
niet per se verwerp, doch mijn oordeel afhankelijk stel
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van de omstandigheden van elk concreet geval — in ons
land b.v. behoeft men, zoolang vrijhandel bestaat, voor
uitwassen op dit gebied alleen te vreezen bij die producten, waar buitenlandsche mededinging ontbreekt
erken ik de mogelijkheid, dat een zekere kartelpolitiek
naasting door de gemeenschap zal wettigen. Maar het
kapitalisme is niet door kartelleering, doch door economische vrijheid gekenmerkt. Vrijheid op het gebied van
beroeps- en bedrijfskeus, vrije mededinging, vrijheid van
het contractenrecht, vrijheid voor ieder zijn inkomen
behoudens de strafwet naar welgevallen te besteden en
aldus de richting der productie te bepalen, vrijheid voor
elk individu om zijn gaven te ontwikkelen in de richting,
die aanleg en voorkeur dicteeren. En een juiste opvatting van economische democratie leidt er toe, dat
gestreefd moet worden dat geen economische hinderpalen het individu bij zijn zeliontplooiing in den weg
staan. Zelfverantwoordelijkheid maakt sterk. Staatswelvaartsgarantie maakt zwak, en aan niets heeft de
gemeenschap meer behoefte, in onze dagen meer dan
ooit, dan aan versterking der individueele persoonlijkheid.
Dit brengt mij, ten besluite, tot het vraagstuk van de
medezeggenschap der arbeiders. Hiervoor voel ik, binnen
zekere grenzen, zeer veel. Het is niet goed, dat de
arbeider zich een nummer gevoelt. Hij heeft recht, als
mensch te worden behandeld, en daarmede is strijdig
een opvatting, die hem, om met Mc. Culloch te spreken,
zou stempelen tot een machine, genaamd mensch, of
volgens anderen tot een verlengstuk van de machine.
Het socialisatierapport kent Groepsraden en Personeelraden. Men kan zich de organisatie zeer verschillend
denken en ook twijfelen omtrent de beteekenis van de
vakorganisaties voor de medezeggenschap. Het Duitsche
stelsel is gebaseerd op de ondernemingsraden. Ook dit
heeft voor- en nadeelen. Een voordeel van een raad in
elke onderneming is, dat de politiek er buiten blijft en
niet alles dadelijk aan de groote klok wordt gehangen.
Doch een nadeel is, dat het personeel eener onderneming
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veelal niet zoo sterk staat als de centrale vakvereeniging,
en ook geneigd is het kleinere groepsbelang hooger te
stellen dan het algemeene vakbelang. Maar ook dit
laatste is eenzijclig, en zoo zou er toch behoefte komen
aan een bemiddelende, boven de partijen staande instantie, wat weer bureaucratische gevaren medebrengt.
De zaak is heel moeilijk, maar zij is in hooge mate
sympathiek. En daarom moet alle aandacht gericht
zijn op een gezonde oplossing in democratischen geest,
zonder dat de orde in het bedrijf en de vlotte gang worden
gestoord. — Sociaal medezeggenschap in zake de arbeidsvoorwaarden bestaat overal, waar de ondernemers de
vakbeweging hebben erkend. De groei der collectieve
arbeidsovereenkomst, die zeer aanmerkelijk is, beduidt
de groei van deze medezeggenschap. Daarbij moet nu_
rn.i. komen het kennen van het personeel in de organisatie van het bedrijf naar de technische zijde, de werkverdeeling, de invoering van nieuwe methoden, het recht
van inzage in de finantieele bedrijfsresultaten. Vooral
dit laatste kan veel wantrouwen voorkomen of wegnemen, wanneer looneischen niet kunnen worden
ingewilligd. Waar echter het economisch risico in de
eerste plaats op den ondernerner drukt, moet, behoudens
eenige punten waarbij medezeggenschap medebeslissingsrecht kan geven, bij dezen de beslissing liggen.
Doch de wet verplichte hem, officieel de vertegenwoordigers van arbeiders en beambten te hooren. Fabrieksgeheimen moeten gewaarborgd blijven, mededeelingen
daaromtrent kunnen niet worden verlangd. Het bestaan
der onderneming kan daarvan afhangen en een enkele
ondoordachtheid mag dit niet in gevaar kunnen brengen ;
nog te zwijgen van verraad uit wraakneming of door
corruptie.
En verder kan de commercieele gestie nimmer voorwerp van overleg en debat zijn. Snelheid en soepelheid
zijn hier de onmisbare voorwaarden voor succes. Bij
een veelhoofdige directie is het ook thans gebruik, aan
een der directeuren volmacht te geven om transacties
af te sluiten. Verplichte raadpleging van een arbeiders-
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parlement is hier volstrekt onaannemelijk. Overigens
zal de rechtspositie van de arbeiders en de geemployeerden in die ondernemingen het gunstigst kunnen zijn, tot
welker constitutie winstdeeling en mededeelhebberschap
behooren. In den arbeider-deelhebber vindt het vraagstuk der medezeggenschap een automatische oplossing.
Het is mijn vaste overtuiging, dat zelfs een ideale
maatschappelijke organisatie op papier schipbreuk moet
lijden, wanneer de intellectueele en moreele toestand
der volksgenooten daar in eenigszins belangrijke mate
beneden zou blijven. Alle instellingen en maatregelen
kunnen alleen dan succes hebben, wanneer zij de ontwikkeling der individueele persoonlijkheid door het
scheppen van een betere atmosfeer, ondersteunen. Zij
zijn echter tot mislukking gedoemd, zoodra zij, wat
alleen innerlijke groeikracht kan uitwerken, door drang
van buiten of trachten tot stand te brengen.
De jeugd heeft haar droomen. Daaruit is voor een
groot deel de aantrekkingskracht van het socialisme
op de jongeren te verklaren. Er is ontzaglijk veel geVoels- en gemoedssocialisme. Maar met hartstochtelijke
verlangens bouwt men geen betere wereld. En al gaat
ons hart uit naar de prophetische woorden van den
markies von Posa uit den Don Karlos : „Sagen Sie ihm,
dass er fur die Trdume seiner Jugend soil Achtung
tragen, wenn er Mann sein wird, Nicht Offnen soil dem
tOtenden Irisekte geruhmter besserer Vernunft das
Herz der zarten GOtterblume dass er nicht soil irre
werden, wenn des Staubes Weisheit Begeisterung, die
Himmelstochter, ldstert", — zoo mogen wij bedenken,
dat de wiekslag van den dichter ons aan de werkelijkheid ontvoert, doch dat wij deze het meest en het vruchtbaarst dienen door harden arbeid, die bij ons zelven
begint. En daarbij kunnen wij ons dan het woord van
een anderen dichter te binnen brengen, Novalis, die
in zijn Psychologische Fragmente gezegd heeft, dat
„Nichts so sehr vor Unsinn bewahrt
als Tatigkeit,
technische Wirksamkeit".
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Iskander. De Roman van Alexander den Groote.
Door Louis Couperus. Rotterdam. Nijgh en Van
Ditmars Uitg. Mij.
Hoe machteloos de theorie, niet het minst misschien
de litteraire, staat tegenover de werkelijkheid, die altijd
weer met haar verrassende veelheid tart tot 'n opnieuw
zoeken naar de haar inwonende wetten, het blijkt al
weer overduidelijk uit den nieuwen opbloei van den doodverklaarden historischen roman. De historische roman
leeft in onze literatuur een nieuw, veelzijdig leven en
heeft het oude betoog van de onmogelijkheid der verde
eeniging historie en roman gelogenstraft. En toch
theorie die ongelijk kreeg van het leven ook zij leeft
nog en telkens weer rijst ze op voor den nadenkenden
lezer en verwart hem met haar dilemma van historische
zuiverheid en vrijen scheppingsdrang. En het schijnt
hem de eenige uitweg, dat de historische roman slechts
bestaan kan, als de kunstenaar in vrijheid een karakter
schept in een geheel onhistorisch of weinig bekend persoon en dat plaatst in een historische omgeving. Maar
niet
nauwelijks heeft zij dit vastgesteld of nu komt,
de willooze abstractie die „de kunstenaar" is — maar
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een werkelijk kunstenaar en hij maakt het abstracte
probleem tot een reeel geval, als hier en zegt : Ziehier
mijn nieuwste werk : Iskander, Roman van Alexander
den Groote. En dan zijn we aanstonds bekoord en al
half gewonnen. Want eigenlijk, hoe verstandig ook de
redeneering ons mocht schijnen — eigenlijk zijn wij juist
als de kunstenaar en die groote, raadselachtige historische
figuur, Alexander de Groote, boeit en prikkelt onzen
geest veel meer dan Welke gefingeerde persoon in zijn
tijd en omgeving zou kunnen doen. En moeten wij dan
Couperus geen gelijk geven, dat hij zich liet boeien en
zijn roman van Alexander schreef ? Moeten wij hem.
niet dankbaar zijn, dat hij voor de klaarblijkelijke moeilijkheden, aan 't herscheppen van deze figuur verbonden,
niet uit den weg ging en zeggen : Ja, juist een historische
figuur, juist deze Verklaar ons, herscheppend, dien
Alexander !
Mij dunkt, niemand kan dit boek in de hand nemen,
zonder iets hiervan te gevoelen. En toch heeft in die
stemming ons eigenlijk kunstbesef weinig deel. Want
het is niet aan den roman in de eerste plaats om onze
wetenschappelijke- of leekenbelangstelling in een historisch persoon te bevredigen, maar om ons te scheppen
in het bijzondere, zelfs in het uitzonderlijke individu, den
mensch, en zelfs een figuur als deze is als romanfiguur
dan eerst waarlijk interessant, als niet zijn historische
beteekenis in de eerste plaats, maar zijn mensch-zijn
ons boeit. En hier is ook het uitgangspunt van waar
de ontwikkelde leek tot een zuivere waardeering kan
komen, onderscheidend tusschen zijn historische en
zijn speciaal literaire belangstelling. Zoo gezien wordt
het van secundair belang of de kunstenaar het menschzijn uitbeeldt in een grootsche historische figuur of in
een onbekende uit de menigte, en kunnen wij ook in
ons zelf onderscheid rnaken tusschen onze zeer geoorloofde historische en onze aesthetische belangstelling.
En daarmee wordt ook aan elk ernstig lezer de maatstaf
in de hand gelegd om een historischen roman te beoor-

NIEUWE BOEKEN.

343

deelen. Want nu is het niet de eenige — voor den leek
onoplosbare vraag, of de hoofdpersoon zuiver historisch is gegeven.
Wezenlijke kritiek begint voor den niet-historicus
pas, waar gevraagd wordt naar de schoonheid van
deze mensch-beelding, de schoonheid, die afhankelijk
is van de innerlijke waarheid en doorzichtigheid van
dezen Alexander-figuur, 't zij het den historischen
Alexander is, al of niet. En waar hier de mensch wordt
gegeven als een zeer bijzonder individu, met bijzondere
gaven en levend order bijzondere, haast nooit een mensch
overkomende omstandigheden, daar blijkt de ondernomen taak zwaar genoeg, ook al laat men den eisch
van geschiedkundige zuiverheid buiten beschouwing.
Wat heeft Couperus gewild en wat heeft hij bereikt ?
Zijn motto is het woord van Quintus Curtius : Et
quem arma Persarum non fregerant, vitia vicerunt.
Alexander gaat, een „blij-lachende knaap" met zijn
„jonge godoogen" en zijn „klare", stem, het groote
Avontuur tegemoet „hij, en zijn gelijkgezinde jonge
„veldheeren, de „Vrienden". „Azle, Azie was aan deze
„onversaagde, drieste, jong enthousiaste gelukzoekers
„en avonturiers. En nooit zou Azie hen overwinnen,
„nooit hun avonturierslust en geluksdrang, nooit hun
„enthoeziasme en driestheid en onversaagdheid : hoe
„zou Azle hen ooit overwinnen ? !"
Couperus zal verhalen hoe Azle hen wel heeft overwonnen, „zoo niet door wapenen, toch door de, hen
vijandelijk blijvende atmosferen". En voor allen Alexander. De jonge, ietwat plompe, maar zoo stralende knaap
zal worden tot een somber Oostersch vorst met koortsig
oog, zijn frissche ziel tot 'n van hoogmoed en achterdocht
doorkankerde despotenziel. Die langzame verwording
zap de kern zijn van den roman en dit hoofdmotief wordt
al dadelijk ingezet, als na den slag bij Issos Alexander
en de vrienden bijeen zijn, zorgeloos, blij, in de kostbare
tent van Dareios, zonder een zweem van achterdocht
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dat ooit hun vriendschap, ooit hun geluk van jonge
krachtige overwinnaars zou kunnen breken.
„Plotseling, op den drempel, tusschen den openen
„voorhang der tentedeur, verscheen, tegen de diep blauwe
„lucht en het wemelend kampverschiet — de zee in
„de verte zichtbaar — langs een enkelen nabijen palm„boom, een onverwachte figuur. Het was de verfijnde,
„Perzische silhouet van een knapejongen eunuch. Het
„was Bagoas, de opperkamerheer van Dareios. De
„vrienden verbaasden, Kleitos greep zelfs naar zijn
,,dolk maar Alexandros weerhield hem, glimlachend,
„ontkennend alle gevaar ...... ”
Alle gevaar — het is belichaamd in dezen eunuch,
die Azie wreken zal op den overweldiger, die den eindeloos in macht groeienden heerscher beheerschen zal
en langzaam ten ondergang brengen.
Het is Couperus' bedoeling geweest dat deze verwording van lichaam en ziel, de zelfs voor de vrienden nauw
waarneembare keerzijde zal zijn van Alexanders verbijsterend fortuinlijke zege-tocht, heel de wereld door.
Naast de „krankzinnige Fortuin" zullen wij steeds zien
de langzaam maar onverbiddelijk werkende noodlottigheid. Stellig een opzet die 'n aangrijpende tragische
spanning waarborgt. En toch is juist deze kant van den
roman een groote teleurstelling. Alexanders j onge, frissche
ziel, tegenover de machten van de Aziatische sfeer — het
had kunnen worden een worsteling van diep-menschelijke waarheid, het beeld van een inwerking van schier
onnaspeurlijke invloeden, die de schrijver, hoe verbijsterend ij1 ze ook zijn mochten, ons toch klaar deed
doorschouwen. Dat dit niet is geschied, dat wij eigenlijk
Alexander zoo veel meer van buiten of dan van binnen
uit te zien krijgen, zou aan verschillende voorbeelden
te toonen zijn. Daar is in de eerste plaats dit, dat telkens
van een „langzame verwording" gesproken wordt, maar
dat wij eigenlijk die verwording in hoofdzaak voltrokken
zien al vrijwel in 't begin van zijn tocht. Bij 't beleg van
Tyrus is hij al de wreede, mateloos hoogmoedige, en
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daardoor is de mogelijkheid van een waarlijk stijgende
lijn reeds afgesneden en de voorwaarde geschapen van
een valsche climax, die in herhaling en vergrooting gezocht wordt. Ook in andere opzichten blijkt het ontoereikende van deze mensch-schepping in de ondoorzichtigheid van Alexanders gemoedsleven. Een van de voornaamste neven-motieven is het dooreenspelen van die
twee hartstochten, zijn stille, eerbiedige liefde voor
Stateira, Darius' zuster-gemalin en zijn veroveringslust.
Nu laat Couperus ons die beide wel telkens tegelijkertijd
in werking zien bij Tyrus b.v. bepalen zijn toorn om
't lang beleg en zijn liefde beurtelings en te samen zijn
stemming. Maar 't is, hier en elders, eer zOO, dat we
dit als feiten vernemen, dan dat we het waarlijk in
levende werking zien. Men krijgt dan ook al te zeer den
indruk, dat het telkens herhalen van die eerie uitdrukking : „Hij wilde haar een troo p stichten tusschen de
starren" niet alleen het door Couperus zoo geliefde
stijlmiddel is, waardoor hij soms inderdaad verrassende
effecten verkrijgt, maar in dit geval zeker ook een goed
heenkomen voor zijn onmacht om deze liefde waarlijk
te verbeelden als natuurlijk uitvloeisel van zijn wezen
en inwerkend tevens op het zieleproces dat Azie's invloeden
in hem tot onwikkeling brengen.
Nu heeft een dergelijke klacht om ondoorzichtigheid
altijd zijn bedenkelijke zijde, daar immers de schuld
even goed aan des lezers als aan des schrijvers zijde
wezen kan en zij krijgt eerst recht van bestaan als een
zekere onklaarheid in de visie van den kunstenaar is
aan te toonen. Nu komt het mij voor, dat Couperus
door twee eigenaardigheden zijn onzekere houding
tegenover 't geestesleven van zijn held blootgeeft. Op
belangrijke momenten n.l. scheept hij ons soms of met
'n rhetorische vraag. Een enkel voorbeeld : Als Alexander
de wreede plundering over Persepolis loslaat, heet het :
„Het is of de tegenstand, die hij dezer dagen van Ariobazanes ondervond, het is of de aanblik dier vierduizend
verminkte Hellenen alle zachtheid in Alexandros heeft
O. E. XXI 9
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uitgewischt. Of is het omdat de vorstelijke Vrouwen
niet daar zijn ?" En na die drie mogelijkheden suggereert hij ons een vierde, dat Alexander onevenwichtig
wordt voortgedreven door koortsende onrust, omdat
hij Bagoas' sterk gekruide wijnen mist. En nu ontbreekt
elke poging om tusschen deze mogelijkheden te kiezen
of hun onderlinge samenhang en kracht aanschouwelijk
te maken. Nog vaker spreekt onzekerheid uit het
noemen en dadelijk daarop verwaarloozen van een of
ander belangrijk gegeven. Er is b.v. sprake van Alexanders beraadslagingen met de Vrienden, als hij te Babylon
maatregelen moet nemen ter beheersching van zijn wereldrijk. Dan ziet hij in dat hij geen hunner hoog gezag kan
geven. „En als hij dacht over de anderen, gevoelde
hij het : hij stond alleen. Overwinnaar, overweldiger,
moest hij alles omklemd houden, in zijn eigene vuisten".
Elders, bij een raadslag voor beslissenden strijd, duikt
nog eens dit motief op : Alexander beseft hoe de
Vrienden „niet met hem mee kunnen". Dit nu had,
uitgewerkt, aan de verwijdering tusschen Alexander
en de Vrienden een onvermijdelijk en daardoor tragisch
en diepmenschelijk karakter kunnen geven, terwiji nu
dit even genoemde motief is verwaarloosd en praktisch
alleen de steeds wassende hoogmoed van Alexander
als oorzaak der vervreemding aanschouwelijk wordt
gemaakt. En juist dat even-in-uitzicht-stellen van rijker
mogelijkheid wekt een gevoel van voldaanheid, een
besef dat het geheim van deze menschenziel ons niet
wordt ontsluierd, wat toch ten slotte het eerste en laatste
is, wat we van den kunstenaar, die romanschrijver is,
verwachten.
En dit voorbeeld raakt nog maar een punt van,
zoo ge wilt, ondergeschikt belang. Maar hoe, als het nu
evenzoo is ten opzichte van de hoof dzaak ! Want dit
is de kern van het boek : de „schitterend jeugdige Overweldiger en Overwinnaar overwonnen, langzaam
langzaam-aan heroverweldigd door een niet met naam
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zegbare ziekte, eerst zijn zwakkere ziel en dan zijn
forsche lichaam.
En juist hier spelen tal van oorzaken dooreen. Eens
laat Couperus Parmenion, den ouden veldheer, die de
ziel van een wijsgeer had, peinzen : Het was niet de
invloed van Bagoas, en niet die der Vrouwen, „het
waren geen drank en geen dans, geen geurige weelde
en verweekende aloude wellusten, maar het was dit
alles le samen, dat te vreezen was.
Elders is het de hoogmoed, die groeit onmetelijk, de
Rooit verzadigde machtsbegeerte.
En voorts, meer dan eens, wordt gezinspeeld op fijner,
gecompliceerder oorzaken : de athmospherische invloeden
van een oudere beschaving, een ander klimaat, een
oververfijnde volksziel.
Maar 't is er verre van, dat we al deze werkingen in
hun verward maar door den kunstenaar voor ons verhelderd wisselspel naar hun onvermijdelijke gevolgen
zien uitloopen.
De invloed der Perzische kunst, b.v. wordt eens maar
genoemd, en dan hooren we, dat Alexander, „zeer gevoelig is voor indrukken der dingen der Oudheid" en
dat dit Aziatische meer tot zijn ziel spreekt dan de
Grieksche kunst en hem overstelpt, als met geheimzinnige oerinvloeden. Waarom wist hij zelf niet. „Waarom", weten ook wij niet.
Ook het motief van den hoogmoed wordt niet psychologisch in zijn stijging en inwerkingen op andere
hartstochten gevolgd : reeds in 't begin schijnt hier een
hoogtepunt bereikt en ook in zijn aard is die hoogmoed
oppervlakkig gegeven. Daar is b.v. Alexanders vermeende goddelijke afkomst. Hoe is dit besef in hem
ontstaan, hoe groeit het ? Welke aandoeningen moet
het wekken in demand van zijn intellect en karakter ;
zich zoon van Zeus te voelen ...... ? Welk aandeel heeft
daarin de ijdelheid alleen, en welke diepere gevoelens,
mogelijk wel een duister gevoel van zijn wereldhistorische
beteekenis ? Al die vragen worden niet of nauwelijks
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beantwoord. En als, in 't begin reeds, Alexander „zalig
glimlacht", omdat Darius' moeder hem als zoon van
Zeus begroet, maakt dit een kinderachtig-ijdelen indruk,
die weinig bij een groot man (wat in elke uitbeelding
Alexander dan toch wel wezen moet) past.
Hoe gemakkelijk Couperus zich van dergelijke quaesties
afmaakt, moge blijken uit de volgende aanhaling, waar
hij eenvoudig de verschillende hartstochten naast elkaar
stelt in een soort opsomming :
„In hem verwarden zich na zijne groote, stille lief de
„voor de doode Stateira, de bekoringen dier Perzische
„Vrouwen, die zoo zeer hij steeds alien bewonderd had.
„Er waren de andere gevoelens, de immense hoogmoeden,
„in zijne heerschersziel, groeiende overweldigend en
„als hij moede was van hun soms verstikkenden drang,
„was er de heete smachting naar de andere troosten,
„die hem Bagoas bereidde. En tusschen beiden gevoelde
„hij zich soms onzegbaar ontzaglijk en geheimzinnig
„krank, te gelijker tijd".
Deze en nog andere voorbeelden van te gemakkelijke karakterbeelding, wijzen ten slotte alien heen
naar die eerie ontoereikendheid, waardoor het fijne,
veelvertakte ontwerp, dat telkens door de bewerking
heenschemert, in de uitvoering hinderlijk vereenvoudigd
en ook vergroofd wordt. Ik noemde hierboven al de
vele werkingen, die langzaam aan Alexanders wezen
moesten vervormen. Ten slotte nu is er een daarvan
slechts geheel tot zijn recht gekomen en dat is het
Bagoas-motief. Bagoas is de eunuch, die om Perzie
en zijn vorstenhuis te wreken, reeds na de eerste overwinning bij Issos, zich voorneemt den Overweldiger
langzaam maar onontkoombaar te gronde te richten.
Daartoe mengt hij Alexander de sterk gekruide Perzische wijnen, waar tegen geen vreemdeling bestand is.
Al heel gauw kan Alexander die al niet meer missen
en zoo wordt de wraak volvoerd, echter niet zonder
dat bij Bagoas zelf, voor Alexander gewonnen, het
wraakgevoel overgaat in een angstig toezien, hoe nu,
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ook tegen zijn wil, de noodlottigheid zich voltrekt, die
den overwinnaar te gronde richt. Deze wending brengt
in het Bagoas-motief inderdaad een zekere spanning,
waardoor het aan menschelijke bewogenheid wint. Maar
afgezien van de bewerking, blijft de vraag of het als
hoofdmotief in de schildering van Alexanders ondergang voldoende aesthetische waarde heeft. En dan antwoord ik daarop ontkennend, omdat hierdoor het probleem geheel veruiterlijkt wordt ; het is een vergiftiging
ten slotte, Couperus zelf noemt het ook zoo een enkele
maal, en daarmee is gegeven een oorzaak van buiten at,
waardoor onze psychologische belangstelling d. onze
behoefte om door de visie van den kunstenaar dieper
in het veelverwarde en toch te ontwarren menschenleven in te zien, niet wordt bevredigd en het is een
surrogaat dat ons geboden wordt in de geheimzinnigheid en huiveringwekkendheid van Bagoas' optreden.
De spanning hierdoor gewekt, is er een van vrij
goedkoop allooi, nauwelijks waard naast de andere
meer innerlijke oorzaken — men denke alleen maar
aan den invloed van een ongelooflijk geluk en machtsvermeerdering, of aan dien van een overoude andere
beschaving — te worden verwerkt, zeker niet waard,
die alien te overwoekeren en de spil te worden waar
heel het zielsgebeuren om wentelt. En dit is het toch
inderdaad. Met zorg wordt de verhouding van Bagoas
tot Alexander voorbereid, de spanning wordt verhoogd,
eensdeels door het tasten van Parmenion naar dezen
invloed, anderdeels door de kentering die in Bagoas'
gezindheid zich voltrekt.
En nu is het merkwaardige, dat ook wanneer men
dit als een psychologisch voldoende belangrijk hoofdmotief aanvaarden zou, nog de uitwerking onbevredigd
zou laten, omdat Bagoas zelf ten slotte te schetsmatig
gegeven is. De overgang van zijn wraakgevoel, in vereerende lief de is niet voldoende te volgen, evenmin
als we ons van dezen Alexander in dit bijzonder geval
en in 't algemeen kunnen begrijpen waardoor hij, ook
O. E. XX 19
24
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in zijn verwording, de harten aller mannen en vrouwen
blijft bekoren. Dit is weer een van de psychologische
feiten waarvan Couperus de verzekering, maar niet de
verklaring geeft.
Zoo nu inderdaad in dezen Roman van Alexander
den Groote, de Alexanderfiguur ontoereikend als kunstschepping is gebleven, wat blijft er dan van deze grootsche onderneming over ? Niet veel — zoo het eerst
wel schijnt. Want de oppervlakkige bekoring die er
bij eerste lezing uitgaat van een boeiende historische
figuur, die men nu in 'n reeks van beelden voor zich ziet
leven — laat bij dieper nadenken slechts teleurstelling
na. En toch — ten slotte w61 veel, toch echte, levende
kunst, immers het werk van den man, die zien kan,
zien, in gloed van leven, waar de gewone mensch slechts
vagelijk zich voorstelt. Dit zien, omgezet tot grootsche
uitbeelding, zoodat ook wij als een tweede werkelijkheid
het aanschouwen, het is in „Iskander" niet allereerst in
de afzonderlijke mensch-scheppingen te zoeken, maar in
de landen, de steden, de groote epische gebeurtenissen.
De kunstenaar Couperus leeft in de beschrijvende gedeelten van zijn werk. En dit is hier niet een bijkomstigheid, waarin de schrijver dan wel geslaagd is : de
aard van dit werk brengt mee, dat de schildering eener
vergane wereld er een eerste plaats inneemt. Onder
Couperus' handen is dit geworden een herscheppen
van de vreemde streken en beschavingen en gebeurtenissen, waarvoor toch in de voorstellingswereld van
den lezer weinig aanknoopingspunten aanwezig zijn.
En dit geschiedt met eenvoudige, haast opzettelijk
eenvoudige en eentonige middelen en zóó, dat er geen
moeizamen wil tot voorstelling van den lezer gevraagd
wordt. Het tafreel dringt zich als van zelf op en is.
nooit vaag.
Ik weet wel dat hier aanmerkingen te maken zijn,
dat er is een telkens toegepaste herhaling van dezelfde
woorden en wendingen, die men pretentieus kan noemen,
ook, dat er soms een zeker onvermogen om het grootsche
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geheel recht te doen, spreekt uit het zeer veel gebruiken
van een woord een „immens" — maar wat is dit ten slotte
tegenover die wonderbare gemakkelijkheid, waardoor
alles zoo voor onze oogen oplicht. Het is gemakkelijker
uiteen te zetten hoe de schepping van Alexanders
persoonlijkheid onbevredigd laat, dan in weinig woorden
recht te doen aan de pracht dezer beschrijvingskunst.
Want alleen een reeks uitgebreide citaten zou hier een
denkbeeld van kunnen geven. Op een eigenaardigheid
van Couperus' manier kan ik echter niet nalaten te
wijzen. In zijn schilderingen, hoe wijd en warrig het
gegeven ook zijn mag — het menschen-wemelende
Babylon bij legerschouw of intocht, een veldslag in
onmetelijke vlakte weet hij met feilloos instinct die
momenten op den voorgrond te brengen, die als van
zelf de verbeelding vastgrijpen en een uitgangspunt
geven, vanwaar uit de fantasie gemakkelijk al volgend
voortbouwt. En te geringer is de kans door 'n hinderlijke veelheid van details tot 'n zelf moeizaam samenstellen van z'n fantasiebeeld gedwongen te worden,
omdat Couperus bovendien dat steungevend detail
bijna altijd weet te betrekken in de handeling, zoodat
we het meer beleven dan enkel maar zien. Een enkel
voorbeeld moge dit duidelijk maken. Na de wapenschouw
te Babylon, waarbij wij een indruk hebben gekregen
van de menschen-wemelende wereldstad, komt de sombere pracht van het winterpaleis tot ons, doordat we
Dareios, in den nacht een enkele galerij zien doorgaan.
„Dareios werd, badende in zweet, wakker. Hij richtte
„zich op met een schok en zag verschrikt om zich rond.
„Het vorstelijk slaapvertrek, wijd wijkende met de blauw
„glazurige tichelwanden en de zwart verdonkerde, eeuw„oude, cederen zoldering, was doorspookt met aller„vaagsten schijn van maan, die uit het steenen, zich
„naar boven versmallend raam door den blauwen, wind„bewogen voorhang heen, schemerzeefde. Dareios was
„opgestaan en rillende sloeg hij den witten kaschmiren
„mantel om, die sleepte van eenen zetel. Zijn bevende
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„hand tastte uit en greep een albasten lampe-nap, aan
„wier tuit nauw meer vlamde de stervende, gele tong —
„hij spilde daarbij de olie voor zijne voeten. Toen opende
„hij met bronzen sleutel een kleine, bronzen deur en
„liep een lange galerij af. Door drie ramen van steen,
„zich naar boven versmallende, zag hij in de diepte
„den Euphrates en de maanovertogen blokkenmassa's
„en de verijlende lijnen der stadsgezichten. De maan,
„door het dauwige nachtwaas, vergleed achter den
„toren van Bel. Hij, rillende, den mantel van zijn schou„ders sleepende, de lamp voor zich uitgestrekt in het
„slechts vaag mane-doorlichte duister, liep met angstige
„oogen, gebogen, langs de gebaarde, gemijterde, gevleu„gelde, manhoofdige sterren, die als versteende, goddelijke
„wachters uit stonden, gehouwen in hoog relief uit den
„wand, de antieke, heilige spreuken in Assyrisch spijker
„schrift op steenen tafelen gevat tusschen hunne
„mytische vormen in. Toen opende hij een deur, gelijk
„aan de eerste en riep : Stateira ! —”
En in het tweede deel, als Alexander zijn intocht
heeft gedaan in Babylon en in datzelfde vertrek overnacht, herhaalt Couperus met bijna dezelfde woorden
dit tafreel, en, soortgelijk is ook de stemming, daar
Alexander onrustig is onder het overweldigend groote
en vreemde van de stad, die hem heeft ontvangen en
weemoedig om den dood van Stateira. Door die herhaling wordt de oude indruk in ons versterkt, en ons
geheel gesuggereerd die stemming, die ook Alexander
beklemt : „Wat was het alles groot, wijd, vreemd, eenzaam.
En er is in dezen roman van ruim 600 bladzijden haast
geen beschrijving, die niet dit volkomen suggestieve
heeft. Eenvoud mag niet steeds hun kenmerk zijn, als
men eenvoud neemt als tegenstelling van alle gezochtheid, maar wel is er eenvoud in den zin van rust
en klaarheid. Hierin ligt de pracht van dit werk. Couperus
betoont zich hier de groote kunstenaar, omdat hij ziet,
zijn visioenen van verren tijd en verre landen beeldt
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hij uit, zoo gaaf en levend, dat ze den lezer worden
tot een blijvend bezit, waar ze hem niet loslaten, maar
telkens weer rijzen voor zijn verbeelding, hem dringend
tot die blijde verwondering, die een zoo groote factor
is van alle kunstgenot.
Dit schitterend geslaagd-zijn tegenover het onbevredigende van Alexander als mensch-schepping doet
onwillekeurig zoeken naar een eindoordeel over Couperus'
kunst, zooals die zich hier openbaart. Is hij de kunstenaar die zien kan en herscheppen het Leven, maar dan
alleen zoo, dat hij het ziet in den rijkdom zijner verschijning, in al zijn wijdheid en verscheidenheid, maar
niet zOO, dat hij 't doorziet in zijn diepte en iets peilt van
zijn wezen ? Dit schijnt wel zoo, want Couperus blijft
met een zekere aanvankelijkheid, negatief tegenover
het Leven staan. Hij komt niet verder dan tot den grooten
weemoed om het betrekkelijke en voorbijgaande van
zelfs het grootste, zooals in een der meest innerlijke
bladzijden van dezen roman, in de mooie scene van.
Alexander bij het graf van Cyrus, waar hem de „ontzettende openbaring" gewordt van „de nutteloosheid
en het niet aller aardsche grootheid," een motief dat
dan uitklinkt in de beschrijving van zijn triumphtocht,
wanneer hem wisselend beheerscht : „het opveeren
van zijn hoogmoed, het naduizelen van zijn weemoed
om het Diets".
In dit gedeelte nadert Couperus' Alexander het meest
tot dieper menschelijkheid en nadert de schrijver zelf
tot 'n doorzicht in het wezen der dingen, een flits van
vermoeden, die opeens aan het gebeuren een grooter
belangrijkheid geeft. Dat licht uit de innerlijkheid straalt
al over het teruggrijpend verhaal van Alexander's eindelijken aanblik van den Oceaan.... „Toen heeft Alexander
„zich klein gevoeld en wederom zich voelen groeien in.
„een deining zijner ziel, mee met de stormende, lucht„hooge en dan bodemdiepe baren en hij heeft geweten
„voor zich, dat onomvatbaar voor handen is wat de
bijna
„gedachte zich denken kan, maar ook dat hij
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„wellicht ! — het omvatbare in zijn macht op dat oogen„blik heeft omhelsd. Groot heeft hij zich bij dat be„wustzijn weder gevoeld en zich toen wederom voelen
„slinken tot allernederigste kleinte toe, niet uit te zeggen,
„zelfs Hephaistion niet”.
Door deze aanvoeling van het oneindige wordt zijn
weemoed meer dan een droefheid om het vergankelijke,
meer dus dan een louter negatieve levenshouding. Als
bij Cyrus' graf hem de waardeloosheid aller aardsche
grootheid overweldigt, schijnt het hem tevens „of er
jets anders was, waardevoller ...... En „het vreemde
heimwee naar dat andere, naar dat meerdere, dat Hoogere
tlat hij niet zich uit denken kon, week niet uit zijn geest".
Dit Andere staat voor hem tegenover al het bereikte,
vreemd en onverzoend ; hij kan geen betrekking tusschen die beide levens-openbaringen vinden en uit deze
breuk welt zijn weemoed.
Dit diep-menschelijke, daarom verheven-tragische is
niet geworden de kern van den roman, dien Couperus
gesteld heeft in het noodlot-Bagoas-motief, maar dat
desondanks deze bladzijden geschreven zijn, is wel een
teeken, dat een waarachtig kunstenaar geen werk kan
schrijven, waarin hij zijn ziel legt, zonder eenmaal
althans, door te dringen achter de verschijningen, ook
al overweldigen hem de visioenen der meest bonte en
boeiende gebeurtenissen.

VERZEN
VAN

MARTIEN BEVERSLUIS.

DE BERK.

Als een groote bloem, gerezen
uit der heide donker perk,
stond, en over heel zijn wezen
ging een vluchtig waas van vreezen,
zonverliefd, een berk.
Blank van stam, het snel verschilverende loover tot een schel
of weer dof, maar immer zilver
menigvuldig spiegelspel.
Zou er jets op aarde wezen,
dacht ik, toen ik langs hem ging,
waarvan vreugde is te lezen
meer en milder dan van dezen
boom der schittering ?
vreugde, die zich uit in vormen
van z456 eedle teederheid,
en uitbreekt in stille stormen
schoonheids gelukzaligheid.
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't Is of zich de zon ter aarde
neergestort, in lijn en vlam,
in gestalte openbaarde,
en bijzonderlijk verklaarde
in zijn kroon en stam.
En zichzelve duizend malen
in zijn loovren heeft verdeeld.
Overal danst nu harer stralen
levend en lief-lachend beeld.
Bloesems droegen licht's geschater
schommelende in kelk en kroon,
wolken voerden het gelater
en het wemelende water
't meest en overschoon ;
maar niets gaf het rijker weder
dan de berk, wiens overvloed,
't door zijn luchtren trotsch en teeder
jub'len laat en weenen doet.
Zaagt ge voor het zwaargeboomde
en donker bosch, dat stug en sterk,
rondom rees, niet dien verdroomden,
schuchterblanken en beschroomden
glorienden berk ?
Hebt g' inwendig toen vernomen
jets, dat Al to boven ging ?
Later zal het tot U komen,
even, als een schittering.

MAANNACHT.

Is er schooners, dan met stillen aandacht,
weg te zwerven in den milden maannacht ?
Is er troost, die zachter daalt, te denken,
Koeler bron, om schoonheidsdorst te drenken ?
Ach, hoe t' leven mij tot welk een waan bracht,
wat al wijsheid, arme, ik te verstaan dacht,
aan wat nietigs moest ik zOOveel schenken,
zoo vertrouwvol en z(56 diep mij krenken !
Wijl ik immers alles kan erlangen
waar ik elken dag voor leefde en bad,
nu ik niets meer heb om te verlangen,
weet, dat ik t' geluk reeds lang bezat —
Maar die zekerheid êên nacht te ontvangen,
God ! welk wonderlijk geluk is dat !

Uit een in het najaar te verschijnen bundel
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XXXIV.

Herstel.
We voelen 't nu gaandeweg toch allemaal wel, dat,
ondanks alle mislukte conferenties, alle onopgelost gebleven problemen en al de voortdurende malaise en
misere, de wereld steeds meer begint to lijken op die
van vOOr 1914. Voor 't eerst sinds zeven jaar brengen de
meeste Nederlanders die een zomerreis betalen kunnen,
hun vacantie weer buiten onze grenzen door en als men
naar de krant grijpt in deze warme Augustus-dagen
dan is 't om het weerbericht of om nieuws omtrent de
droogte en niet om de telegrammen. Ons gedachtenleven
draait weer om belangen van eigen persoon en eigen kring
er wordt niet meer beheerscht door het wereldgebeuren,
zooals voor korten tijd nog het geval was. Want 't is niet
langer dan een jaar geleden, dat een overwinnend bolsjewistisch leger „aan de poorten van West-Europa" stond
en dat velen onder ons den ondergang der westersche
beschaving als een nog immer van nabij dreigend gevaar
beschouwden. We voelden ons sedert Aug. 1914 als aan
den rand van een afgrond, nu voelen we dit niet meer.
De oorzaak van de verbetering ? Zeker niet het bewuste
werk der diplomaten, maar wel de verzachtende werking
van den tijd, die de door den oorlog opgezweepte wateren
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tot kalmte terugbrengt, en de drang der menschheid
naar een rustig en vreedzaam bestaan welke 't op den duur
wint op de felle nationale en politieke hartstochten.
IVIet dat al, zonder de droogte die de oogst in Rusland
vernielde en daarmee den genadeslag schijnt to zullen
toebrengen aan het Sovjet-bewind, zeker dit tot voorloopige machteloosheid tegenover het buitenland brengt,
zou het beeld der staatkundige verhoudingen in ons werelddeel toch heel anders zijn dan tot nu is. Wanneer ook
thans een sterk Russisch leger Polen bedreigde, zou de
militaristische politick van Frankrijk 't in de zitting van
den oppersten Raad zekerlijk niet afgelegd hebben tegenover de pacifistische van Engeland ; de gematigde regeering in Duitschland zou zeker niet het succes van thans
hebben met haar program van nakoming der verdragsbepalingen van Versailles ; Engeland zou den GriekschTurkschen strijd om klein-Azie niet met de gelijkmoedigheid kunnen aanzien waarin 't zich thans kan verheugen
Il waarschijnlijk zou president Harding met zijn oproep
tot een ontwapenings-bespreking niet zoo gemakkelijk
gehoor vinden als nu het geval is. Waarmee allerminst
gezegd wil zijn dat het alleen de droogte is geweest, die
de Sovjet-Republiek als politieke factor op het wereldtooneel heeft „uitgeschakeld", want Kerenski's opmerking
slat Rusland ook vroeger droge zomers gekend heeft
zonder dat er een onmetelijke ramp van kwam gelijk
ditmaal, is natuurlijk juist, en 't is de oogstmislukking
geweest in verband met pseudo-communistisch wanbeheer en ondoelmatige politick, welke het Russische yolk
tot zulk nameloos lijden doemt en tegelijkertijd aan de
Sovjet-republiek haar schrikwekkend aanzien voor WestEuropa ontneemt. Maar wel voelen wij ook nu, hoe oneindig veel sterker zulke onberekenbare factoren als een
droge zomer werken dan die waarop staatslieden hun
politieke speculaties kunnen gronden en hoe dan zoo 66n
factor het gansche beeld van 't politick tooneel kan wijzigen.
Het lijdt immers geen twijfel, dat 't onmogelijk geweest

360

AANTEEKENINGEN OP DE WERELDGEBEURTENISSEN.

zou zijn Opper-Silezie niet aan Polen te geven, indien
dit rijk nog, zooals dadelijk na het sluiten van den vrede,
de sterke dam moest vormen tusschen Rusland en Duitschland ? Was Opper-Silezie bij de oorspronkelijke lezing
van 't vredesverdrag niet kort en goed aan Polen toebedeeld ? En is het niet 't herstel van een vreedzaam
Duitschland geweest, waarmee Engeland in vrede wenscht
te leven en handel te drijven, dat de Britsche staatslieden
ertoe bracht in deze zaak front te maken tegen Frankrijk ?
Zoo werd de Augustus-zitting van den Raad de eerste
gelegenheid waarbij de Fransche politiek regelrecht
wijken moest voor de Britsch-Italiaansche en de krasse
uitlatingen van Lloyd George over de historische aanspraken van Duitschland op Opper-Silezie en de onwenschelijkheid om de overwonnen Duitschers er onder te
houden door hun onrechtmatiglijk dit gebied of te nemen,
werden door de Franschen geslikt met een kalmte en gratie,
waarvan geen sprake geweest zou zijn, indien de Fransche
militairen zich nog zoo sterk en onmisbaar gevoeld hadden
als een jaar of zelfs een half jaar geleden. Wel heeft
Lloyd George den bondgenoot een openlijke nederlaag
bespaard en door de verwijzing van het probleem naar
den Volkenbond 't hem makkelijker gemaakt de bittere
pil te slikken, maar ten slotte wordt er bijna niet aan
getwijfeld of de Bond zal Opper-Silezie voor het overgroote deel aan Duitschland toewijzen en daar Briand
zich bij voorbaat neergelegd heeft bij zijn uitspraak,
lijdt het weinig twijfel of Opper-Silezie zal in hoofdzaak
Duitsch blijven en Frankrijk zal erin berusten.
Natuurlijk is deze verwijzing naar den Volkenbond
eenerzijds jammer, omdat de quaestie hierdoor alweer nog
langer getraineerd wordt, maar aan den anderen kant is
ze buitengewoon gelukkig, daar thans voor 't eerst de
Bond praktisch nut heeft. Wel lijkt deze werkzaamheid
nog maar heel weinig op verwezenlijking van het pacifistisch ideaal, omdat hier de tusschenkomst van den Bond
geenszins wordt ingeroepen om internationaal recht boven
macht te laten zegevieren, doch alleen om de beslissing
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van een geschil mogelijk te maken op dezelfde wijze als
door de machtspreuk der belanghebbenden toch zou
geschieden, — maar in waarheid is dit toch een begin van.
't verdringen der internationale eigen richting door rechtsbedeeling, even goed als wanneer in een samenleving het
duelleeren plaats maakt voor berechting door een eereraad. Frankrijk kAn nu toegeven zonder aan zijn „eer als
natie" te kort te doers, terwijl zonder Volkenbond Briand
het veld niet had kunnen ruimen, zonder met Poincarê
en zijn woeligen aanhang in botsing te komen.
Intusschen zal door zeer velen in Frankrijk — en niet
de beslissing van den
alleen door de partij Poincarè
Raad diep betreurd en als een vernedering beschouwd
worden, want de vriendschap met de bondgenooten moest
dan toch maar behouden worden ten koste van een offer,
dat in de oogen der Franschen de veiligheid des lands
in gevaar brengt door Duitschland sterk te maken. Het
bleek nu werkelijkheid geworden, wat lang reeds voorzien werd : Engeland en Italie willen niet terug op den
weg van Duitschland's herstel, zijn economisch en industrieel herstel, en in de oogen van velen in Frankrijk
brengt dit onvermijdelijk op den duur het herstel van het
Duitsche militarisme mee. De vraag die wij, neutralen,
stelden toen de vrede van Versailles gesloten was : hoe
willen de geallieerden de schadevergoeding krijgen,
zonder Duitschland weer sterk te maken ? schijnt definitief beslist in diep zin dat de pogingen opgegeven worden.
Duitschland mag zich herstellen en dat het daaraan
werkt met al de energie waarover dit yolk beschikt, ieder
die over onze oostelijke grenzen geweest is, weet het te
bevestigen. De eerlijke pogingen van de regeering Wirth
om het verdrag uit te voeren hebben Duitschland zoo
ver gebracht, maar óók ...... de droogte die het gevaar
uit het oosten bezworen heeft.
In een opzicht slechts hebben de „pro-Duitschers"
onder de geallieerden aan de Fransche richting toegegeven : terwiji de economische sancties waartoe indertijd
in Londen besloten werd, opgeheven werden, heeft men
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de militaire in stand gelaten, d.w.z. Dusseldorf blijft
voorloopig bezet. De oorzaak daarvan is ten voile duidelijk en in Duitschland kan men hieruit opnieuw zien,
welke binnenlandsche politiek gunstig is voor zijn herstel,
en welke noodlottig, want 't was in hoofdzaak de slappe
berechting der duikboot-misdadigers, welke dit besluit
veroorzaakte. Hier komen de oude gevoelsmotieven,
komt de oorlogsstemming weer boven : de mannen, die
op weerlooze schipbreukelingen uit getorpedeerde schepen
hebben gevuurd en die hospitaalschepen in den grond
geboord hebben, die schuldig staan aan de zwaarste
misdrijven, welke men zich denken kan, worden door
hun landgenooten met 'n korten tijd gevangenis gestraft
en men hoeft zich niet te verbazen, dat tegenover deze
gesteldheid des geestes, tegenover zulke aanwijzingen
van het voortbestaan der oude mentaliteit in Duitschland, de overwinnaras de macht in handen willen houden
om zoo noodig zelf de zaak der straffende gerechtigheid
op zich te nemen.
Harding's ontwapenings-conferentie ...... belooft zij
lets beters te zullen opieveren dan de vele mislukkingen
in den Haag ? Of zal, gelijk Duitschland elke ernstige
poging om voor de volkeren den drukkenden bewapeningslast te verlichten, verijdelde, hier Japan slechts
meedoen voor de leus en in waarheid politiek voordeel
zoeken ? De vraag is van allesbeheerschend belang voor de
wereldgeschiedenis der komende jaren. De Super-Dreadnoughts die bij Jutland vochten zijn verouderd, Japan
bouwde reeds veel schrikwekkender, v661 meer geld
verslindende vernielingswerktuigen, Amerika doet hetzelfde, Engeland kan niet achterblijven zoo de anderen
niet ophouden. Gaat dit spel voort, dan herhaalt zich
wat de jaren voor 1914 zagen op nog grooter schaal :
de militaire lasten drukken de reeds overbelaste naties
met zulk geweld, dat de sociale eischen, die juist nu zoo
dringend zijn, onvervuld blijven, en drukken ten slotte
de volken in den nieuwen -wereidoorlog. Kan de nood-
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lottige cirkelgang tegengehouden worden ? Amerika en
Engeland onderling zijn ongetwijfeld bereid ; er mag eens
ontstemming bestaan, een politieke tegenstelling die
gevaar voor de veiligheid meebrengt is er niet, en kan,
menschelijkerwijs gesproken, niet ontstaan. Maar Japan ?
President Harding heeft ondubbelzinnig de quaestie
gesteld door de vraag der ontwapening te binden aan die
van een regeling der Ver-Oostersche-politiek en Japan
schijnt door zijn aanneming dezen grondslag der beraadslaging te aanvaarden : als wij het eens worden over
afpaling onzer belangen daarginds, dan kunnen we ook
wederzijdsch onze oorlogstoerusting beperken. Edoch, is
die afpaling mogelijk en is dit eerlijk spel ? En zal zulk een
regeling, op machtsevenwicht gebaseerd, niet uiterst fragiel diplomatenwerk worden, zonder weerstand tegen den
eersten den besten te verwachten schok ? Toch, ondanks
dit alles, de poging is onvoorwaardelijk toe te juichen en
zooals Lloyd George, dezer dage zeide, ze komt geen
dag te vroeg, want Engeland moet weten of het nog meer
Super-Jutlands op stapel zetten moet en zijn overbelaste
begrooting nog drukkender moet maken. Al brengt de
bespreking in Washington slechts tijdelijke verlichting,
ze is welkom en geeft de naties gelegenheid om op adem
te komen. Trouwens de poging komt niet alleen niet te
vroeg, maar ze komt in waarheid twee jaren te laat, want
ze moest onmiddellijk volgen op de sluiting van het verdrag van Versailles en de Pacte des Nations. Maar dat dit
niet gebeurd is, mogen we nu eens niet wijten aan de
staatslieden der Oude Wereld, doch uitsluitend aan den
egoistischen isolementsdrang die zich na den oorlog van
het y olk der U.S.A. meester maakte en die Wilson als
een eenzamen, zieken man het Witte Huis in Washington
deed verlaten.
Oorlog blijft het in Klein-Azie. Europa laat Turken en
Grieken den strijd uitvechten. Waarom ? Omdat ingrijpen
een zeer kostbaar en hoogst ondankbaar werk zou zijn en
bovendien Frankrijk juist in de omgekeerde richting zou
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willen ingrijpen dan Engeland. Hoe 't intusschen mogelijk
is, dat twee volkeren die sinds jaren lijden onder economische en politieke misere, den moed en de middelen bij
elkaar halen om voort te vechten, hoe zij in staat zijn om
met hun gedeprecieerd geld oorlogstuig in Europa te
koopen, wij erkennen het niet te begrijpen. Maar dit
voelen wij w61 : dat wij in het westen zeer geneigd zijn,
de kracht van een idee als de Hellenistische zeer te
onderschatten en hoogst merkwaardig is het, dat na al
wat er gebeurd is, Koning Konstantijn in staat is gebleken
zijn legers tot ver in het Klein-Aziatisch binnenland te
laten doordringen, al ligt Angora nog tamelijk ver van
zijn voorposten of en zijn nieuwe tegenslagen niet onmogelijk. Maar is Angora eigenlijk wel het doel van dezen
veldtocht en gaan de verlangens niet ganschelijk elders
heen : naar Byzantium ? Het gaat zoo bitter slecht in
het zoogenaamd Turksche Konstantinopel, dat feitelijk
geregeerd wordt door Engelsche officieren. Wie kan zeggen
of, als er een groot Grieksch rijk gevestigd kan worden in
Europa en Azie, te midden waarvan Konstantinopel
als een eiland ingesloten ligt, de oude hoofdstad van den
Grieksch-Romeinschen Keizer niet vanzelf aan het
Koninkrijk der Hellenen te beurt valt ?
Oorlog ook in Ierland ? Dezer dagen vergadert het
Iersch-republikeinsche parlement, de Dail Eireann
onder onstuimige geestdrift en de Valera begint met de
voorstellen der Britsche Kroon onvoorwaardelijk, ja met
verontwaardiging voor onaannemelijk te verklaren, omdat de Iersche republiek vrij en onafhankelijk moet zijn
van Engeland, hoogstens met een vrieridschappelijke
overeenkomst als tusschen volslagen gelijkstaanden. De
Engelsche regeering willigt dezen eisch natuurlijk niet in,
en zoo zal wellicht het bloedig spel op nog bloediger wijze
voortgezet worden. Misschien ook vindt men nog een
uitweg, nu toch het onderhandelen begonnen is. Wij willen
niets voorspellen. Maar strekt het de Engelsche regeering
niet tot eer dat zij zoo ver gegaan is als zij ging ? De
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lezers van van Eyk's opstellen in dit Tijdschrift zullen
begrijpen, dat ik het woord „edelmoedig" hier in de
verste verte niet wil-gebruiken, maar is het dan toch geen
respectabele staatkunde die Lloyd George hier getoond
heeft, door zoo ver te wijken voor de geweldpolitiek der
Ieren (laat hun zaak dan volkomen rechtvaardig zijn) dat
hij de bijeenkomst van het „opstandige" parlement toelaat en den Ieren „Dominion Home Rule" aanbiedt. d.i.
veel meer dan de strijders voor de Iersche zaak in de
negentiende eeuw hebben verwacht, veel meer dan Gladstone wilde geven ? Stel eens dat iets dergelijks zich had
voorgedaan in Duitschland ; dat Duitschland den oorlog
gewonnen had en dat daarna de Polen b.v. een opstand
begonnen waren als nu de Ieren. Dan zou...... nu, dan
zou er geen Poolsch parlement in Posen of Warschau
hebben kunnen vergaderen om een aanbod van zelfregeering op federatieven grondslag of te slaan ! Engeland bewijst zijn regeer-macht en regeer-kunst door als
't geraden is, te wijken, zelfs voor geweld van den kant
eener onrechtmatig onderworpen en eeuwen lang onderdrukte natie. In den ouden strijd tusschen Britten en
Ieren hebben de laatsten „gelijk", de eersten „ongelijk" ;
niemand kan 't ontkennen, maar dat neemt niet weg
dat men een houding als de Britsche regeering thans
aanneemt kan waardeeren, en betwijfelen of het een
goede politiek van Ierschen kant is om hardnekkig en
onverzoenlijk den strijd voor de vrijheid voort te zetten.
Nunspeet, 20 Augustus.
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Johan de Meester. Walmende Lampen. J. M. Meulenhoff,
Amsterdam, 1920.
Het buiten-maatschappelijke moederschap, het duur gekochte hoogste
vrouwengeluk, dat in ,Geertje" de trillend-bewogen uitbeelding vond,
die dit geluk-in-leed als een glorie stralen deed, vormt ook in dit boek
de lichtende kern, waarrond menschelijke en maatschappelijke leelijkheden hun verduisterenden walm stuwen. Doch beleven wij in „Geertje"
het opgaan naar dit hoogtepunt door de verscheuring van leed en angst
heen, in „Walmende Lampen" vinden wij Meta, die evenals Geertje den
zuiveren drang van haar liefde volgend Moeder werd, in de bestendiging
van dit in leed verkregene, terwijl het liefdeleven, waaruit deze bestendiging groeide, als een afgesloten geheel achter haar ligt. In zooverre
zou „Walmende Lampen" de voortzetting — op een ander plan — kunnen heeten van „Geertje".
Walmende lampen ...... inderdaad, wel ze6r van menschelijke minderwaardigheid doorwalmd is de atmosfeer in de kleine wereld waarin Meta
leeft. En het is nauwelijks zoozeer de „schande" van haar ongehuwdmoeder-zijn, die haar als mensch in deze maatschappij isoleert, doch
veeleer is het de zuiverheid van haar wezen, die een afstand schept
tusschen haar en wat daar rond haar leeft en die haar belet haar bestaan
te vernieuwen in deze wereld van vreemd-verweven en botsende belangen, - van onverkwikkelijke intriges, belangzucht en nijd, een wereld
zOO onzuiver en doorleugend dat Meta somwijlen aan de zuiverheid van
haar eigen leven twijfelt. Het is haar eigen wezensaanleg, die, temidden
dier troebelheid, haar dwingt zich in eigen kracht en zuiverheid te
handhaven en voort te bouwen op het eene, in leed verworven geluk :
het kind.
Ze6r levend is deze Meta (en is niet dit : het scheppen van levende
menschen het criterium voor een kunstwerk ?) met haar kinderlijke
aanhankelijkheid voor haar wd-willenden vader, met haar sterke liefde
voor Baasje, haar kind, met haar eenvoud en argeloosheid temidden
van perversiteit en logen, levend in haar vreugde, wanneer haar bestaan
opnieuw schijnt te zullen gaan bloeien onder haar liefde voor Hamster,
den vriend, die in de rotheid der anderen de eenige gave schijnt, tot zij
onder dien schijn van gaafheid het geschonden wezen schouwt. Levend
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is ook die Bert Hamster, die onder de woorden van kracht en wijsheid
die hij spreekt en schrijft, voor zichzelf en anderen de wankelheid en
kleinheid van zijn eigen wezen verbergt en levend is heel dit weinig
sympathieke milieu. En met aandoenlijke teederheid tot leven geroepen
is vooral het kinderfiguurtje Baasje, nog niet eens iemand die meetelt
in het leven.
Doch het lichtende middelpunt blijft Meta, in wie, door de gaafheid
en ongereptheid van haar wezen, het maatschappelijk veroordeelde
moederschap als een blinkend schoon wordt uitgeheven boven het
leelijke, verborgen en openbaar, dat de wereld sanctioneert.
Het is eigenaardig to constateeren hoezeer, ondanks het meerderen
der jaren, het werk van Johan de Meester de allure van jeugd behouden
blijft. Geen rustige ingetogenheid van stijl bouwt voor de volheid van
gedachten een vorm de schichtige rusteloosheid, ja warrigheid soms,
van vertelling en beelding vertroebelt wel eens de klaarheid der gedachte,
en in deze rusteloosheid wordt somtijds alleen maar aangeduid wat
eigenlijk een scherper omlijning zou vragen. Toch, onbillijk is wellicht
dit verlangen naar wijziging in dat, wat zOOzeer het wezen van dezen
schrijver uitmaakt, en ook, hoe schiet soms, als een vonk uit smeuling,
opeens een felle raakheid uit dit haastige gepraat ! En is daar niet aldoor
onder de nervositeit der abrupte zinnen de warme klop van het leven ?
Dit is dan ook van dit immer-jeugdige het zeer bekorende en ook voor
immer waardevolle, de spontaneiteit en warmte, die in dit, als in al het
werk van De Meester — al zouden wij den vorm soms anders wenschen -MARIE SCHMITZ.
het hart van het leven kloppen doet.
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ELISABETH ZERNIKE.

Toen Adele nog een jong meisje was, dacht ze wel
eens dat zij nooit een echte vrouw zou worden. Ze kende
twee vrouwen van heel nabij : moeder, en Griet, de meid.
Moeder was dikwijls ziek ; ze lag dan op de canapé in
de huiskamer en had het te kwaad met de dekens, die altijd
weg wilden glippen langs het gladde leer. Den stoel
Griet met een ruk tegen de open voorzij zette, schoof ze
zachtjes weer weg : ze kon anders niet gauw genoeg opstaan
als vader riep. Moeder had een bleek gezicht, en krullend
rossig haar met veel grijs erdoor. Een enkele maal, als
vader bij haar zat, streek hij de krulletjes weg van haar
voorhoofd.
„D at haar zit altijd slordig," zei hij.
Moeder lachte. „En kijk dan eens naar je eigen woesten
kop."
„Ja, ja, vrouwtje."
Griet was een forsche meid met roode konen en strak,
blond haar. Ze haastte zich nooit als ze geroepen werd,
ze had een vasten, zwaren gang, dien ze niet scheen te
O. E. XXI 10
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kunnen veranderen. Voor Adele, het eenige dochtertje,
was Griet niet een echte vrouw. Maar Griet zei haar :
„jij lijkt niets op je moeder, heelemaal niets, je kon nog
eerder mijn kind zijn. — En," had ze daar eens aan toegevoegd : „als je mijn kind was, zou ik je een andere
opvoeding geven." Dat klonk Adele heel wonderlijk.
De juffrouw van school had het ook dikwijls over de opvoeding ; het beteekende goede manieren en zoo. Maar
Griet was toch de meid, wat wist die daarvan. „Bedoel
je dat ik net een jongen ben, Griet ?"
„Heelemaal niet ; maar je bent toch ook niets geen
meisje."
Het kind zuchtte. „Als moeder nou eens beter is, ga
ik met haar uit, een hoed koopen, zoo'n groote ja-ja-hoed,
weet je niet ? met bloemen erop. Moeder heeft het
beloofd."
„Zoo, en als dat je nou niet staat ?"
„Marietje Boelhuis heeft er ook een."
Adele was een groot, hoekig kind. Haar donker haar
zat altijd glad-weg in twee stijve vlechten.
„Jouw vlechten hebben een lineaal ingeslikt," zei
Henri, haar jongste broer. „Als je ook in Delft studeerde,
kon je ze voor je teekeningen gebruiken."
„zijn er veel meisjes in Delft ?"
„Ik weet niet — het kan me niet schelen."
„Ze zijn to dom, he ?"
„Natuurlijk."
„Maar ik ben knap op school."
De broers keken nooit naar haar gedragboekje, en meestal teekende moeder het. Ze vond het veel prettiger als
vader het deed, veel echter, want je kon dan eigenlijk
heelemaal niet lezen wat er stond. Vader zette alleen :
Hegman, niet professor er voor, en ze voelde zich dan
juist zoo trotsch, omdat hij toch professor was. Soms,
als ze 's avonds in haar bed lag, — ze liet de deur van
haar kamertje een beetje open staan — hoorde ze hoe er
gescheld werd. Langzaam kwam Griet open doen.
„Is professor thuis ?" Een harde stem.
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„Mijnheer is thuis, loopt u maar door."
Een student, en ze dacht zich zelf in zijn plaats. Ze
liep de trap op, in 't halve duister, een beetje aarzelend,
al wist ze den weg. Aan die verste deur moest ze kloppen,
en dan meteen maar binnenga4n. Ze kwam in een klein,
donker hokje, met een gat, waar vroeger zeker een tusschendeur was geweest. En achter dat gat lag de groote
studeerkamer, heel groot, en vol boeken. En ook vol
van een goudachtig licht ; je dorst daar haast niet naar
kijken, van uit je donker holletje. Soms zag je dunne
rooksliertjes voorbij trekken. Vader zat er met Justus,
en Gerrit en Henri. Hij had het kloppen wel gehoord, maar
het duurde even voor hij opstond. Als hij dan in de deuropening kwam, en zoo spiedend keek, zag je ineens hoe
vreeselijk geleerd hij was. Zij, de student, boog zoo'n
beetje : „Dag professor." „Dag mijnheer ...... " Verder
kon ze niet denken. Neen, ze liep nu maar liever naar
Henri toe en zei : „Wat teeken je weer, Han ? ik kan er
niets van zien, maar het wordt prachtig." Soms was het
heel duidelijk een huffs, van allemaal roode steentjes.
Als ze lang zeurde, werd Gerrit kwaad. Justus nooit.
Vader zei dan : „kindje, ga naar je moeder toe." Moeder
sliep, of lag maar stil op de canapé, met haar oogen open.
Ze vroeg : „Ben je in de studeerkamer geweest ?"
„ Eventj es."
„Wat deden ze ?"
„Vader en Justus zaten aan het groote bureau ; vader
schopt Just altijd, en dan denkt hij, dat het de prullemand is, u weet wel, die staat in de opening voor hun
beenen ; Just zegt er nooit wat van. En Gerrit ...... "
„Aan zijn eigen tafel ?"
„Ja, en Han teekende."
„Schonk Gerrit koffie ?"
„Nee, vader. En ze hadden de koekjes al op, maar ze
vroegen niet om nieuwe."
Moeder glimlachte. „Ze proeven ze nauwelijks."
De kinderen op school dachten altijd dat zij met haar
huiswerk werd geholpen, en dat ze zoo'n goed rapport
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had, omdat haar vader professor was. Niemand hielp
haar. Ze zat 's avonds bij moeder, en vroeg wel Bens een
fransch woordje, anders niets. Natuurlijk waren vader
en de broers veel te knap voor haar schoolwerk. Ze had
soms het gevoel, per ongeluk een meisje te zijn. Of ze
dacht : er is jets niet goed aan me — maar ze wist niet
vat dat zou moeten zijn. Haar lichaam was haar toch
heel vertrouwd. Ze keek er soms aandachtig naar, als
ze naakt voor haar bad stond. Dan verlangde ze wel
even, een ander naakt kind te kunnen zien, om te weten
of dat wel net zoo was. Maar nee, het verkeerde zat
stellig meer binnenin.
En ze herinnerde zich het verhaal van het negerjongetje
dat huilde, want een gewone jongen had hem gezegd :
jij hebt een zwarte ziel. Als dat nou gejokt was, als
alle menschen van binnen óók het zelfde waren — non,
je kon het eigenlijk nooit weten ; de meisjes van school
waren toch allemaal anders dan zij. Misschien kw.am
het alleen door hun huis. Marietje zei : „bij ons schijnt
altijd de zon, en bij jullie nooit. Jullie hebt een akelig
huis, maar omdat je vader zoo geleerd is, merkt hij het
niet. Anders zou hij toch wel in het Park gaan wonen,
net als wij. Hebben jullie een kinderkamer ? — en jij slaapt
beneden ; dat hoort niet. Beneden is het vochtig, en
misschien zijn er wel ratten."
„We hebben een heele groote studeerkamer."
„Mag je daar komen ?"
„Ja.."
,Maar je hebt er niets an."
Soms, als ze had aangebeld en op Griet moest wachten,
stelde ze zich voor, dat er in hun huis een speelkamer was,
waar ze nu regelrecht naar toe zou loopen. Er hing een
schommel en er stond ook een wieg, zooals bij Marietje.
Maar het kindje in de wieg huilde nooit. Toch, zoodra
de deur openging, vergat ze dat alles. Ze liep naar moeder,
die was immers altijd thuis. Eens, dat zou ze nooit vergeten,
had moeder voor de open balcondeuren gestaan. Aan
den overkant, in een heel smal voortuintje, stond een
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kastanje te bloeien. Moeder pakte haar arm. „Kijk eens
naar dien boom, Adele, nog zoo te bloeien, hoe durft
hij haast. Ik heb nu een gevoel alsof ik voor goed beter
zal worden, maar misschien is het de dood." Ze zei
dat laatste zoo zacht er achter aan. En toen zwegen ze.
De boom had hooge, rechte kaarsjes, die begonnen ineens
te dansen voor Adele's oogen. Gek, ze huilde anders nooit
— nooit — maar waarom deed moeder zoo vreemd. Ze
mocht niet voor de open deur staan,
ze zou kou vatten.
„Morgen, kind, kom ik je in een open rijtuigje van school
halen ; dan rijden we langzaam het Park door, — heel
langzaam. De sering bloeit, en de bruine beuk is nog
bijna rood en het gras, — o, het gras in de lente..." Nu
huilde moeder ook haast een beetje. Ze waren verder de
kamer in gegaan ; Griet bracht de thee en sloot de balcondeuren.
Den volgenden dag was moeder ziek ; het werd erg,
maar ze ging toch niet dood. Ze werd altijd ineens weer
beter, en lachte dan, alsof er niets gebeurd was.
Adele wist soms niet, of ze wel zoo heel veel van haar
moeder hield ; ze dorst daar nooit met andere meisjes
over te praten. Maar als ze alleen was, 's avonds in bed,
kneep ze haar oogen stijf dicht en zag haar moeder zooals
ze haar naar vond, om van te rillen, zoo naar. Moeder
zat in haar hoekje bij de kachel ze was niet ziek nu, en
ze zei wonderlijke dingen, over Henri en Gerrit, en Justus,
een enkele maal ook over vader. Ze stak haar kin een beetje
in de hoogte, en sloot haar oogen. „Och, dat je je eigen
kinderen zoo zien kunt, Adele. Het komt doordat ik zooveel ziek ben, heusch, daar komt het door. Andere vrouwen hebben altijd hun handen vol werk ; ik heb moeten
leeren met leege handen te zitten." Ze kon niet na vertellen
wat moeder allemaal zei over de jongens, maar het was
net of moeder niet van hen hield, of ze hen eigenlijk ma!
en slecht vond. Ze dorst niet te zeggen „hou op moeder ;"
ze liep maar stilletjes weg, en ging naar haar eigen kleine
kamertje. De deur deed ze dicht. Eerst dacht ze, dat ze
nergens lust in had ; ze stond een beetje te kijken ; de
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plaatjes aan den muur leken haar nieuw, maar die waren
toch meest al zoo oud. Dan hurkte ze maar voor de kast ;
op den bodem lagers haar boeken. Ze nam Pieter Marits,
dat was erg dik, maar ze kende het heelemaal. Van boeken die ze nog niet kende, hield ze niet zoo veel. under
het lezen zwol er weer die trots in haar, om Pieter, met
zijn blonde krullen, en zijn dapperheid. Ze hield ook van
zijn paard, en van zijn rijlaarzen, en zijn hoed en van
alles. — „Op deze wijze zou de weg vrij eentonig worden,"
zei Pieter, en groette den Engelschman beleefd. En
meteen, daar schoot zijn paard zijwaarts het veld in. Ai,
die vlucht, en aldoor zag de Engelschman de wapperende
blonde lokken voor zich. Lekker, hij pakte hem niet.
Maar telkens eens legde ze het boek in haar schoot
en dacht aan Henri of Gerrit of Justus. Als die nu eens
lang blond haar hadden wat zou dat gek staan —en
als ze door de wildernis reden, op de vlugste paarden die
ze maar krijgen konden — zou moeder hen dan beter
vinden ? Het waren ook misschien wel vervelende jongens.
Henri plaagde haar dikwijls, en Just, daar was niets
an, en Gerrit, och, ze wist het niet. Maar het waren toch
moeders eigen kinderen, zij ook. Zou moeder eigenlijk
van haar houden, omdat ze het eenige meisje was ? —
Nou, daar had je ook wat an ! Ze wilde veel liever een
jongen zijn, duizendmaal liever. Als ze dan groot was,
ging ze naar Afrika en werd Boer — of zou ze studeeren ?
Dikke boeken waren wel eenig, en iedereen vond je knap
en — en 's avonds was het altijd gezellig in de studeerkamer, zoo stil en warm. Zouden de jongens nooit slaap
krijgen, om elf Mir nog niet, of om twaalf uur ? 's Morgens
sliepen ze soms zoo lang, totdat Griet kwaad werd en door
het sleutelgat riep : „mijnheer Justus, ik ben er an toe
om uw bed op to makers."
Nou, en — ze zuchtte maar eens, en bladerde opnieuw
in haar boek. Dan kwam Griet soms bij haar kijken.
„Waarom zit je hier ? Ga naar je moeder toe."
„Och ...... "
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„Word nou niet net zoo als je broers, je bent toch een
meisj e."
Maar voor ze naar de huiskamer terug ging, moest ze
haar oogen dicht knijpen, en probeeren moeder to zien
zooals ze lief was. Als het dadelijk lukte, sprong ze op en
nam de trap met twee treden tegelijk. En als het heelemaal niet lukken wou, als ze telkens andere gezichten
zag, dan nam ze het boek onder haar arm en slenterde
weg. Bij iedere deur die ze langs moest stond ze stil en
luisterde. Ze hoorde niets ; een geluid uit de keuken
soms, of, fluisterend, het tikken van een klok. Die stond
op den schoorsteenmantel en tikte maar, tikte — het kon
niemand wat schelen. Nu waren er toch heusch veel
menschen in huis ; ze telde hen. Vier (Mr, en een, twee —
zeven in 't geheel ; of, als Henri nog in Delft was, dan zes.
Een heeleboel maar alles bleef zoo stil. Jullie hebt een
akelig huis, zei Marietje, Och nee — maar moeder, en
de jongens, ze speelden toch ook wel eens met haar,
maar dan deden ze of zij nog zoo'n erg kind was. En dit
jaar kwam ze van school en ging naar het gymnasium,
dan werd ze toch heusch al groot.
Langzamerhand kwam Adele meer met haar vader
en broers in aanraking. Op haar zestiende jaar was ze
een groot, forsch meisje. Haar stem had de kinderlijke
klanken verloren en ze tastte soms naar haar toch nog
hangende vlechten, zooals een vrouw naar een kunstig
kapsel. Nu bleef zij 's avonds op, inplaats van Griet en
zorgde voor den laatsten, soberen maaltijd. Brood en
melk moest er zijn, en appels, voor Justus ; een enkele
maal iets warms, als vader heel ingespannen had gewerkt.
Ze moest ook, 's winters, de kachel voorzien, en de laatste
post met zorg klaar leggen. Dikwijls, als ze tegen tienen
al haar lessen had geleerd, strekte ze zich uit op de canapé.
Ze liet het licht branden en zette de klok zoo, dat ze er
op kijken kon. Dit was voor haar de prettigste tijd van
den heelen dag. Ze was moe en mocht uitrusten ; voor de
school had ze geen zorgen ; maar eerst zou ze nog een
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beetje nadenken over allerei. Ze dacht over de leeraren ;
sommigen mochten haar graag, omdat ze knap was, en
anderen konden haar heelemaal niet uitstaan. „Tja, jij
kan dan ook een beest zijn, zeg," zei Annie Woldering.
Nou, nou, niet overdrijven — maar die man voor wiskunde — Adele Hegman, zou hij zeggen, met altijd den
nadruk op Adele ; en dan kreeg ze een slecht proefwerk
terug. „Thuis nog maar eens op studeeren ; ik wed dat
er een studeerkamer is bij jullie thuis." „Ik weet niet,"
had ze geantwoord, „ik kom er nooit." Wat zou je anders,
tegen zoo'n man ? Opscheppen zeker, van : vader zegt
dit, en vader dat. Vader zei nooit iets tegen haar, over
zijn y ak. 's Avonds kwam hij binnenloopen. „Warme
melk ? ja, graag ; eerst een boterham. Flink eten moet een
mensch, maar niet te lekker, geen stroop en honing. Het
is toch een mooie oplossing, Just, een verduveld mooie
oplossing." — Zie zoo, dat ging een vaartje.
Maar dan kon hij toch ook onderwij1 praten over
imp eder, of Griet, of over de korst van het brood. Eens
zei hij plotseling : „ik zal je zeggen, Just, het verschil
tusschen een verstandige en een domme vrouw," en zij
spitste haar ooren. Maar Just zocht zich een appel uit en
antwoordde onverschillig : „Kom vader, u kent immers
alleen de verstandige vrouwen. Maar — e moet het
stuk dus nog deze maand in de Academie worden aangeboden ?"
„Natuurlijk, wat wou je anders ? Maar we reppen
ons niet, ze zijn achter met drukken."
Adele kende al deze woorden zoo goed, ze begreep
eigenlijk niet, dat ze telkens weer gezegd moesten worden.
Just moest altijd de stukken schrijven, die hij met vader
had uitgebroed, want vader „stelde zoo erbarmelijk."
't Was Adele of tegen het eind van de maand — de Academie-zitting hun leven zich nog verdichtte. Le vergaten dan soms te komen eten zij sliep vast in op de
canapé. Om twee, drie uur kwamen ze en wekten haar,
onwillens, want ze bedachten natuurlijk niet dat zij daar
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liggen zou. „Ga naar bed Adele," zei vader, „wij eten wel.
Moet je morgen naar school ?"
„Natuurlijk."
„Och ja, natuurlijk ; slaap lekker, kindje."
Ze liep de trap af, langzaam ; 't was of haar beenen nog
sliepen. Ja, plotseling werd ze buiten gesloten en stand
nu middenin den nacht. Ze vond den nacht geheimzinnig,
altijd. Vanuit de kamer hoorde ze nu al niets meer ; ze
keek nog even om, naar de lichte spleet van de deur. En
beneden mat-wit schemerde de marmeren gang. Ze
moest soms de leuning grijpen
haar lichaam was als
een blok denkende : Als ik nu zoo naar beneden sloeg,
hard op dat warmer. — Maar het stuk zou toch deze
maand moeten warden aangeboden. Hoe kon vader altijd
weer zeggen : ze zijn achter met drukken ; dat gaf toch
niets geen voordeel meer, sinds Just achter was met
schrijven. Just werd maar voortgestuwd. Misschien zou
hij, als hij zijn eigen meester was, 's avonds uit gaan,
biljarten, of — of muziek maken. Nee, stel je voor :
muziek maken.
Ze sliep in. Als Griet haar den volgenden morgen kwam
wekken, zag ze het licht om zich heen, den dag, dof en
aarzelend in den winter, glanzend des zomers, en heel
even was ze dan blij, ze wist niet waarom.

II
Ze werd student in de theologie. Het viel haar niet
gemakkelijk zichzelf to blijven voorpraten dat ze die
studie begeerde, sinds niemand er zich verwonderd over
had getoond. Hoe antlers had ze zich dat voorgesteld.
„Theologie, " zou vader zeggen, langzaam en met moeite,
„Mijn God, Adele, waarom theologie ?" En Gerrit zou
plotseling een schaterlach hebben. Dan voelde ze haar
wil vast in zich. „Ik doe het toch, het is het eenige
wat me de moeite waard lijkt. Ik hddt jullie exacte wetenschap. Ik wil nu eindelijk eens iets leeren ; wat hebben al
die vakken op school me geholpen ? ja, wat maken jullie
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eigenlijk van een kind, in deze maatschappij." Maar ze
sprak dat alles niet uit. „Theologie," zei vader, „heel
goed, heel mooi," En moeder voegde erbij : „Och kind,
was ik nog zoo jong." Nu leek het, als hadden vader en
moeder haar hiertoe opgevoed. Maar ze had niets geleerd
over eenigen godsdienst, niet anders dan zoo eens te hooi
en te gras, als bij toeval. Van moeder had ze een bijbeltje
gekregen op haar achttienden jaar. „Zie zoo, Adele,"
zei moeder, en om die woorden had ze later zoo dikwijls moeten lachen. Zie zoo Adele — alsof alle vragen
hun oplossing vonden in dat bijbeltje. Belachelijk ; och,
moeder had het goed bedoeld, ze kwam dien morgen
heel vroeg beneden, om haar geluk te wenschen. En
Just omhelsde moeder. „Dat zullen we nooit vergeten,"
zei hij, „Adêle's achttienden verjaardag, toen zat moeder
bij ons aan de ontbijttafel." Het was sindsdien nooit weer
gebeurd. Zij bladerde in het Oude Testament ; ze keek
naar het schutblad. Neen, geen inschrift. Zie zoo Adele,
nu ben je volwassen ; een bijbel was als de laatste zegen.
Ze voelde tranen in haar oogen komen van ontroering
om moeder — van verontwaardiging ? — ze wist het niet.
Dikwijls las ze in haar bijbeltje ; dikwijls dacht ze : wat
een dwaasheid, dit boek in mijn handen, dit boek van
een oud, vreemd yolk, waartoe ik niet behoor. Het is
geen openbaring, het is niet het woord Gods, en ik begrijp
niet wat het eigenlijk wel is voor mij.
Nu leerde ze Hebreeuwsch, en vertaalde moeizaam het
Oude Testament. Heel die studie, uit verzwegen wrok
tegen haar ouders, zonder lust begonnen, viel haar zwaar.
Maar ze bekende het niemand ; ze werd eerzuchtig, en
deed haar examens op tijd. Voor de jongens ddie met haar
op college zaten, had ze een openlijke minachting en een
heimelijken eerbied. Dikwijls, bij 't komen en gaan, hoorde
ze hun lach, hun vriendschappelijken toon. Dan was het
haar sores even, of ze snakte naar een geestigheid, een
dwazen lach, een plotseling openbarsten van haar jeugd.
Ze wist wel hoe de jongens fuifden, 's avonds. Kon ze
eens meedoen, kon ze „dronken zijn en naar de haaien
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gaan," zooals Tagore zong, kon ze och. Altijd zou er
dat Bemis blijven. De jongens hadden meer dan hun
dronkenschap hun blij den ernst, hun roeping. Ze zouden
alien dominee worden ; zij nooit. Waarover moest zij
preeken ? Altijd over de dingen die ze niet had en soms
zoo fel begeerde ? Och, wat kon een vrouw arm zijn,
armer dan de honden op straat die geslagen werden. En
weer kwam ze in opstand tegen haar vrouw-zijn, waarvan
ze nooit de warmte, de weelde had gevoeld.
Morten tijd werd haar studie onderbroken door het
laatste ziekbed van haar moeder. Onder de lange uren
van het zwijgend waken, keek ze veel naar haar moeders
gezicht. Ze wist : moeder lijdt nu niet, maar ze is oud,
ze wil wel graag sterven. Waardoor was moeder zoo
vroeg oud ? Vier kinderen had ze, en een man die — die
van haar hield. Ze begreep haar moeders leven niet ;
't was of ze het niet dorst begrijpen. Viermaal was er
toch een kindje opgegroeid in haar armen, aan haar
borst ; zou dat dan geen geluk zijn ? Maar ze moest daar
toch zelf wel even om lachen ; een kindje — non ja, nou
ja. Het gaf misschien een teederheid in je huis, in je hart.
Ze wilde soms met moeder daarover praten, maar iets
hield haar altijd terug. Haar, wie zou haar trouwen ?
Ze was geen vrouw die macht kon hebben over mannen ;
en zonder macht, wat was dan de lief de ? Een zwak
inbeeldsel, een ziekelijke aandoening van de zinnen. Ze
dankte er voor. Wie, die gezond was, zou graag ziek
worden ? Ze had een groot, sterk lichaam, maar ze
wist wel dat het zonder veel bekoring was. Adele Hegman
— de naam beloofde meer, moest ze soms lachend denken.
En dan hief ze haar hoofd op. Zij, zij, — er klonk toch
trots in dien. naam, ze zou haar leven beheerschen.
Het was haar soms, als verlangde ze naar den dood van
haar moeder. De dagen zouden dan weer hun gewonen
loop nemen, ze zou haar lach durven hebben, temidden
van de studenten. Ja, waarom niet ? haar harden lach. Ze
zou weer zich zelf durven zijn, als moeder weg was. 0,
moeders lijdzame geduld, en haar glimlach om Al vaders
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woorden, dat prikkelde haar zoo. Waarom moest eeu
vrouw slavin zijn tot aan haar dood, sterven met een
onderdanig handgebaar ? En vader zou misschien, gedachteloos, de rouwkaarten gebruiken om er formules
op te schrijven, en Just — Neen, neen, ze was toch een
beetje bang voor Just's droefheid. En dan voelde ze
soms plotseling de vrije ziel van haar moeder als ademend
om zich heen, een oogenblik, en ze voelde de smart van
haar vader opgeheven tot in een spheer waarin smart
en vreugde een zijn.
De moeder stierf, en het was Adele dien eersten tijd,
alsof haar vader en broers andere menschen waren geworden. Ze werkten nu bijna niet meer ze bleven na de
maaltijden heel lang in de huiskamer zitten en lazen de
krant. En altijd weer konden ze over politiek praten, met
opgewekte stemmen.
„Ik begrijp niet dat dat jullie plotseling zoo interesseert," zei ze eens. Toen keek Justus haar even aan. „En
jij Adele, waarvoor interesseer jij je nu ? ik zie jou ook
niet meer met je boeken." Ze bloosde, en dacht aan de
nieuwe rouwjapon die ze zichzelf had gemaakt, een van
zij, want ze moest toch terug in het gewone leven en er
kwam binnenkort een feestelijke vergadering, en...... Het
stille, stomme verdriet was zooveel grooter dan ze gedacht
had. Ze miste haar gestage werken, waarin ze toch nooit
veel vreugd had gevonden en ze zag de worsteling van
haar vader en broers om te heroveren wat ze, met moeder,
verloren hadden, een koninkrijk, een heerlijk groen en
vruchtbaar land.
In dien tijd leerde ze Martin Reuvers kennen. Zijn
ietwat grove goedhartigheid deed haar glimlachen. Ze
zei zichzelf : wat naïf dat deze man me troosten wil
met zijn grapjes, omdat ik in den rouw ben. En toch ontroerde het haar. Ze vond hem niet heel beschaafd, maar
zoo natuurlijk als een kind, en sterk als een jonge reus.
Anderen zeiden lachend dat hij van alle meisjes en van
alle liedjes hield, en deden haar graag wat opgesmukte
verhalen over zijn avontuurtjes. Vreemd, moest ze

KANS EN KEER.

13

denken, dat een man zoo zijn kan. Maar als ze hem dan
weer ontmoette, keek ze aandachtig naar zijn grooten,
sterken kop, en vond het niet vreernd meer. 't Was of
ze iets van zich zelf in hem herkende. Ze wilde lachen
zooals hij, met breeden mond en tanden-glinstering ;
haar oogen half dicht knijpen en een wiegend deuntje
neurien. Voor 't eerst werd haar sterk lichaam haar een
vreugd, voor 't eerst voelde ze de streeling van de gedachte aan haar oogen, haar vochtigen mond. Er kwam
een avond dat ze tegenover hem zat aan een dinertafel.
Ze droeg een zwart zijden japon.
„Zoo mag ik een vrouw graag zien," zei hij, „in donkere
kleeren, en dan wat wittig gefludder aan haar hals." En
later, toen geen ander op hen lette, boog hij voorover
naar haar en fluisterde : „een vrouw in 't zwart liefhebben
is als — als de morgen liefhebben in den nacht, het licht,
temidden van het donker. Ik ben als een kind zoo bang
voor het donker." Hij nam zijn glas op en liet het licht
van een der lampen erin spelen. „Zeg, er is een hang naar
mystiek in de menschen tegenwoordig ; er wordt overdag
veel meer gestolen dan 's nachts. De nacht is heilig verklaard, de dag is goed voor alle euveldaden. He, wat is
er ? ben ik aan doorslaan ? je kijkt zoo, je kijkt naar
mijn glas ; dit is mijn derde biertje, dat wil zeggen..."
„Je bent zoo inconsequent," zei ze.
„Waarachtig, dat is dan ook mijn fort. Een goed jurist
moet inconsequent zijn, zal ik daar eens een toast op
slaan ?"
„Ja, maar laat niemand het hooren, niemand dan ik."
„Ik zal je thuis brengen vanavond ; je moet geen
mantel aandoen, je naakte hals zal als de voile maan zijn,
en Pierrot is verliefd op de maan." Hij stond op en zong :
„Bonsoir, madame la lune, bonsoir."
Ze steunde haar hoofd in haar handen en keek naar
hem, keek en glimlachte.
„O, juffrouw Legman, geen meerderheidslachje alstublieft ; u lijkt dan op uw broer Justus. Breng me niet in
zulk slecht gezelschap. Niets is verderfelijker voor een
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man als ik, die straks nog weer eens door zijn doctoraal
been zal druipen dan ...... wat wilde ik zeggen, wie voor
den duivel heeft me aan mijn doctoraal herinnerd ?"
„Mijn broer Justus."
„Zou je je broer willen afzweren om mij, madame la
lune ?"
„O, ja, voor korten tijd."
Later moest ze dikwijls daaraan denken, dat ze gezegd
had : voor korten tijd.
Na dien avond zagen ze elkaar veel. Hij kwam bij haar
aan huffs ; ze ontving hem in de eetkamer. Als ze een
poosje gezeten hadden, werd hij ongeduldig. „Breng me
weer terug, laten we door het Park loopen. God, zit jij
altijd maar hier en de wereld is zoo groot. Ik weet niet
hoe het komt, maar als ik bij jou ben, krijg ik lust in
reizen. " Ze lachte. „Andere vrouwen zien." „Och nee,
maar misschien ben ik niet voor het huwelijk geschapen.
En zoo'n nette, sobere eetkamer benauwt me."
„Je moest dan maar nooit aan het huwelijk denken."
„Zou je niet mee willen, op reis ? Maar loop dan tenminste door het Park met me terug."
„Goed, voorloopig alleen het Park, en dan zou ik je
raden eens of te studeeren."
„Zoo, je weet toch dat mijn repetitor naar het buitenland is. Ik was aan dien kerel gehecht ; ik kan hem maar
niet dadelijk door een ander vervangen. Ik heb een
groote neiging tot standvastigheid, daar kan je nog plezier
van beleven, kind."
Ze voelde haar hart kloppen als hij haar „kind" noemde.
Dat eene woord maakte haar zijn jongensachtige uitingen
tot een taal, warm en wijs, die lang bleef zoemen in haar
hoofd. En dikwijls dacht ze : de broers moesten het weten.
's Middags aan tafel lette ze weinig meer op hun gesprek.
Eens vroeg Justus : Adele, wat studeer jij tegenwoordig?"
Ze antwoordde : „rechten. Ik ben al twee keer voor mijn
doctoraal gezakt, maar ik hoop er nu binnenkort door te
komen."
Justus was niet verwonderd ; hij lachte even. „Zoo,
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ik help het je hopen ; en wanneer houd je bruiloft ?"
„Eerst promoveeren, op stellingen, geen enkele meer
dan vier en twintig."
Kalm zei vader : „j a, vrouwen bewaren de overdaad
gewoonlijk voor andere dingen." Toen bloosde ze, fel
ineens. En dien avond zei ze Martin, dat hij nu werkelijk
gauw moest afmaken ; haar positie werd niet gemakkelijlijker ; vader zou gaan vragen wat ze voor had met dien
Reuvers, en met haar eigen studie.
Ze trouwden en gingen in den Haag wonen. Nu was ze
weg uit alle geleerdheid ; nu was ze een jonge vrouw die
haar kleine huishouden heeft to bestieren. Martin werkte
op een advocaten-kantoor, geregeld, altijd de zelfde lange
urea van den langen dag. Hij klaagde niet, als hij 's middags thuis kwam, evenmin als Adele, maar ze zeiden ook
niet heel veel vroolijke woorden tot elkaar. 's Avonds
wilden ze wat afleiding, wat genot. En ze liepen, opgewekter nu, door de drukke straten, naar schouwburg of
concert-zaal. Echter moesten ze al gauw merken, dat
Martin's kleine inkomen die geregelde bezoeken niet
toe liet. Martin schikte zich het best. „God," zei hij,
„ik ben zoo'n drooge pier geworden, sinds dien avond
dat ik jou ontmoette. Wonderlijke invloed toch van
jullie vrouwen." Maar in • zijn hart dacht hij : wees nog
eens zoo als dien avond, zoo sterk en glanzend van blik,
en zoo bijna-mooi. Neen, hij had haar nooit meer mooi
gezien. Hij, eens populair onder de studenten, maar zonder
een goed vriend, had gewillig zijn losse leventje laten
varen om haar, de vrouw die hem een avond sterk
imponeerde door den brutalen durf van haar leelijkheid. Ze wist niet hoe zeer ze, na hun huwelijk, een
ander werd in zijn oogen. Ze had hem bekoord, onbewust,
en met een kinderlijke vreugd ; nu verloor ze haar macht
over hem, ongeweten. 0, heel goed kende ze haar eigen
teleurstelling. Al zijn warmte, zijn goedige teederheid,
waren weg. Ze vroeg zich of of dat uitvloeiselen waren
geweest van een vroolijken drank alleen ? En nu, sinds hij
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het drinken en het fuiven liet — En zijn jonge levenslust ?
was hij al te zeer verboemeld misschien ? In waarheid
borg Martin geen sterke levensliefde in zich. Hij liet zich
graag beinvloeden en leiden, nam dan het luchtig gebaar
over van den een, dan de dwaze loslippigheid van den
ander. „Wie zal er Reuvers op sleeptouw nemen, hi, ha,
ho," zongen zijn vrienden. Dan lachte hij. Maar aan zich
zelf overgelaten, stond hij ook plotseling vereenzaamd
en zonk in een halsstarrig, bijna dam pessimisme.
Adele ging haar ouderlijk huis missen. Ze voelde soms
in verlangend herinneren de milde spheer waarin ze was
opgegroeid. Met Martin kon ze daarover niet spreken, hij,
die den waan had haar in een gelukkiger thuis te hebben
gebracht. Hoe wrokte het in haar om dien waan. Ze bezocht haar vader en broers een enkelen keer, maar ze
wist, in hun midden, niet meer den juisten toon te treffen.
De vader had een afwezigen blik, Justus glimlachte
vergoelijkend da. arom ; Gerrit, al gauw alleen gebleven
met haar, converseerde wat. Van Henri, die als ingenieur
naar Indie was gegaan, hoorde ze niets meer. Eens zou
ze haar vader vertellen dat ze een kindje verwachtte ;
maar ze wist niet hoe het te doen. Ze stelde het uit van
minuut op minuut, tot het afscheid. Toen ze eindelijk
naar de studeerkamer liep, waarin haar vader zich spoedig
na haar komst had terug getrokken, moest ze op haar
lippen bijten, en voelde zich schuldig, als een gevallen
vrouw.
„Dag vader, ik ...... ik had u nog willen zeggen : over
een half jaar komt er een kindje.".
Nu keek hij haar aan ; ze ontroerde door dien langen,
sterken blik. „Zoo, zoo — wees er gelukkig mee, vrouwtje."
Een traan drupte uit haar oogen en maakte een donkere
spat op een van zijn boeken. Ze bleef erop turen : Die
theoretischen and experimentellen Grundlagen ...... Ze
wist alleen dat ze ongelukkig was.
Er werd hun een dochtertje geboren, en twee jaren
later een zoon. Martin zwierf van de eene betrekking in
de ander ; hij maakte wat schulden, om zijn huishouden ;
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„keukenschuld", noemde hij het, verachtelijk, en op 't
laatst ging hij praten over Indio. Indio zou de redding
zijn ; flink geld en niet altijd die dure brandstof, en nooit
meer luiers die in de huiskamer to drogen hingen. „Nooit
meer luiers is mijn devies," zei hij, maar speelde goedmoedig, kruipend over den grond, met zijn kraaiend
zoontje. En Adele voelde haar leven stilletjes kwijnen.
III
Met een slag viel de deur in het slot ; 't was of het leege
huis daar dof zuchtend op antwoordde ; ergens boven
rinkelde een ruit. Adele liep langzaam voort. Ze hoorde
hoe Justus den sleutel omdraaide, dien hij nu nog terug
moest brengen in het huis naastaan. Ze zou moeten beslissen, zij. Straks dan maar, onder het eten, als Just
erover begonnen was. Ze zou aarzelend praten, maar
ze wilde dit huis wel. Het was ruim en geriefelijk en het
stond in een vreemde buurt van een haar bijna vreemde
stad. Toch zou deze stille kade haar gauw vertrouwd
zijn ; de kinderen konden er spelen, en de boomen waren
zoo frisch en jong. Ze glimlachte even, het was nu lente.
Ze zag den wind het water rimpelen ; een jongen liet
zich langs de steenen glooiing naar beneden glij den ;
het water lag diep en aan weerszij den kwam een smal
reepje zand bloot. Dat zal Wout ook willen doen, dacht
ze, en moet ik hem dan verbieden ? of liever niet hier
gaan wonen.
„Zie zoo," zei Justus en kwam naast haar, „dat hebben
we hem nogal gauw geleverd. Een aardig huis, he ?"
„Ja ; — kijk dien jongen, ik zie Wout al. Maar
e
moeten we nu beslissen ?"
„Dat zou wel het beste zijn; of wou je terug krabbelen ?
Jij wou een groot huis."
„Ja, maar ik ben nu beu van al die huizen."
„We zullen eerst eten. Heel veel tijd heb je ook niet
meer." Hij raadpleegde nog eens zijn horloge, rekende
haar voor. Ze knikte alleen, en liep een beetje onvast
O. E. XXI 10
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naast hem, als iemand die voelt dat hij geleid moet worden.
Just scheen niet aan een tram te denken. Het huis was
groot ; Wout kon een eigen kamertje krijgen. En Dineke ?
och ja, maar die was bang in 't donker. Martin zei : niet
aan toe geven, het kind wennen, en was dan toch altijd
de eerste om w6l toe te geven. Ze zou het Just vragen,
maar niet nu, in die vreemde stad. Trouwens, of Just
over zulke dingen een meening zou hebben ? Ze dacht
aan Martin ; 't was haar plotseling of hij naast haar liep ;
ze hoorde hem schamper lachen. „Just voor mij in de
plaats, mooi hoor, een verbetering. Maar Dineke en Wout,
dat zijn mijn kinderen." „Klein meisje," zei hij tegen
Dineke, „dag klein meisje, " en hij stak zijn hand naar
haar uit ; maar 't was of hij nooit goed wist waar hij haar
aan zou pakken. Ze ontglipte hem vlug als ze stoeien
wou, en stond uitdagend in haar hoekje. „Kom hier,
kom hier, kleine duvel." „En wat ben jij dan, vader ?
Hoe heet de man die de duveltjes vangt ?" „O, ik ben
altijd en alleen maar : vader." En was hij daarom zoo
ver weggegaan, zonder hen ? Goed, zij wilde niet mee,
ze kon niet willen. Maar hij zette zijn plannen toch door.
Bijna scheen het hem te verwonderen dat zij er telkens
weer over praten wou. „Lieve meid, het is zoo immers
het beste ; jullie vrouwen denkt altijd dat je met woorden
de wereld kunt regeeren. " „Ik kan je toch maar niet
laten gaan, je hoort bij ons, bij je kinderen." „En jij
gunt me de kinderen niet." „God, als je nu eens redelijk
wou zijn." Dan wuifde hij even met zijn hand. „Stil
maar, dat is een oude klacht, daar zit geen muziek meer
in. Ik wil weg, ik kelder hier." Och, dat was nu zoo zijn
geliefkoosde uitdrukking.
„Als je nog iets voor de kinderen koopen moet," zei
.Justus, „doe het dan nu."
„Ja, ja." Ze kocht een kleurigen tol voor Wout en voor
Dineke een groote doos met kralen. Even stelde ze zich
voor hoe Wout met zijn tol op den grond zou zitten, en
Dineke zag ze loopen met een bout kettinkje om haar
hals. Misschien wilde ze het niet afdoen, als ze slapen
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ging en den volgenden morgen lagen de kraaltjes hier en
daar in haar omgewoelde bedje. Martin zou zeggen :
„leer het kind toch rustig te slapen." Och, die wildebras,
hoe zou ze dat leeren ? Ze vierde haar eigen jeugd uit,
en die van haar moeder erbij ? Ja, wat voor jeugd had
zij gekend ?
„Ik weet niet of Dineke geduld genoeg zal hebben voor
het kraaltjes rijgen," zei Justus ; maar je kunt Wout
aardige dingen laten zien met dien tol ; de kleurenmenging,
bijvoorbeeld."
„Dat moet jij dan maar doen, zoodra we hier zijn. Een
kind is, geloof ik nooit te jong om met jouw vak te beginnen."
„Neen. Weet je nog hoe wader ons rekenen leerde,
zoodra we ons bij het telraam staande konden houden ?"
„Hoe zou ik dat weten."
„En ik herinner me mijn eerste luchtballonnetje, mijn
stomme verbazing dat het omhoog ging. Het was een
groen. Ik liep er gauw mee naar buiten, ik moest toch
weten hoe hoog het kon."
„En je huilde zeker niet toen je het kwijt was."
„Ik geloof dat ik juichte."
„Wout is niet zoo vroeg-rijp ; je moet denken : hij is
maar het kind van Martin en mij."
„Hm — hij heeft heel goed zijn verstand. Zullen we
hier eten ?" Hij hield de deur voor haar open. Ze knikte
even. Wat gek, dacht ze, dat we zoo praten, in een
vreemde stad, over mijn kinderen. Ze zitten nu bij Annie ;
ze mogen opblijven tot ik terug kom. —Zwijgend nam Just
haar mantel aan, en ze keek om zich heen. Er zaten veel
menschen. Dicht bij hen een man met een cocotte in
onverschillige intimiteit. De vrouw had haar ellebogen
op tafel gezet en maakte een opmerking tusschen haar
tanden, en lachte dan. Om mij, dacht Adele, om mijn
kleeren, en om mijn partner misschien, die ineens zoo
weggezakt zit, en nog geen keilner heeft gewaarschuwd.
Zei Just niet dat er haar weinig tijd bleef ? Hij had niets
geen voorkomen ; maar hij was toch professor ; Ia, je

20

KANS EN KEER.

kon dat de menschen moeilijk toeroepen. God, wat kon
het haar schelen. Een kellner, die keek nu al minachtend ;
Just legde de wijnkaart op zij.
Martin had dan toch altijd eenig bravour gehad ; die
wist een feestelijke stemming te wekken, als ze samen
ergens aten en gaf onderwijl veel geld uit. Nu waren
zij berooid achter gebleven, Just moest helpen. Ze voelde
een plotselingen haat tegen haar broer, om al zijn overdreven deugden. Helpen, zonder een woord van verwijt,
haar de keus laten bij 't huren van een huis, en dan zijn
beenen zoo bescheiden onder dat tafeltje steken. Hij zweeg,
maar ze zag dat er iets in hem omging ; nu glimlachte hij
vaag. „Wat is er ?" vroeg ze, mild ineens.
„Niets, ik dacht aan, — aan een kwestie ...... "
Ze aten hun soep ; de cocotte lachte weer.
„Hoe zullen we nu met dat huis ?"
Ze probeerde zich die stille kade voor te stellen, maar
het lukte niet. Stond het huis links of rechts, en dan die
steepen glooiing — „We moesten het maar huren," zei ze,
„dat laatste, he ? jij vindt het geschikt. Het staat me
nu niet zoo duidelijk voor."
„Niet ?" hij kraste met zijn work op het tafellaken.
„Dit is de rooilijn. Hier dat kleine zijtuintje, vijf meter
adiep, om licht te krijgen in de tusschenkamer. Dan twee
ramen aan de straat, de huisdeur. Hier de keuken ; drie
bij vier, denk ik, en de achterkamer ; de gang buigt naar
links om. Boven is er heel handig met de ruimte omgesprongen."
Ze knikte. „Ja, ja, alsof je er al gewoond hebt. Mij lijkt
het zoo vreemd."
„Wat ?"
„Daar te zijn, met j ou."
Hij antwoordde niet. Wat heeft het lang geduurd voor
ze besluiten kon, dacht hij, en nu nog, nog schijnt ze te
twijfelen. Maar hij had durven aandringen : kom bij mij
wonen ; want vroeger was ze toch gelukkig geweest, voor
Martin kwam. Ze hadden rust gekend in het ouderlijk
ze hadden gewerkt. Och, toen vader nog leefde.
huis
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Domineerden ze te veel ? Werd Adele's jeugd verdrukt ?
Ze trouwde Martin waarom ? Maar moeder was toen
immers dood. Eens had Adele hem gezegd, toen Martin
nog maar kort weg was : hij troostte me, bij moeders
dood. Was dat dan mogelijk, een ander te troosten ?
Hem had het werk getroost, en de gedachte aan moeders
gezicht.
Ze aten weer voort. Het werd nog drukker om hen heen ;
een geroes van stemmen, een scherp klik-klak van eetgerei. Adele peinsde op iets dat Martin zou kunnen ge
zegd hebben, maar wist niets te bedenken. Justus' plotseling besluit hinderde haar. Ze hadden zoo veel huizen
gezien, waarom moesten ze juist dat laatste huren ? En
ze zouden erover praten, daarvan kwam nu niet veel.
„Was er wel een zolder ?" vroeg ze.
„Zeker, een groote, met een kamertje voor en achter."
„O ; als ik er kans toe zie, neem ik een commensaal."
„Zoo je wilt ; maar mijn salaris zal binnenkort wel
verhoogd worden."
„Jij hebt zoo weinig behoeften ; Martin kOn niet zuinig
zijn. Als hij ergens eet, drinkt hij champagne en ...... "
Hij lachte even. „En wij hebben niets gedronken ;
wil je koffie na ?"
Maar ze schudde haar hoofd. „Laten we liever zoo gauw
mogelijk opstappen. "
In den trein betrapte ze zich erop, dat ze maar aldoor
zat te vertellen aan Martin : Een aardig huis, o ja, eigenlijk veel te mooi ; ik had gedacht : iets heel eenvoudigs.
Waarom ? dat weet ik niet ; uit boetedoening misschien ;
maar ik weet evenmin waarvoor ik zou boeten. Een stille
kade en zeg, aan 't eind staat een polderhuis ; een sluisje,
en een ouwerwetsche overhaal, ongelooflijk, middenin
zoo'n groote stad. Er staan een paar oude boomen ook ;
Just zegt : dat beet het Haagsche Boschje. Alles erg
mooi voor de kinderen ; ik denk dat Just met ze in dat
wiel zal klimmen. Nou, kom maar terug om te kijken,
hoor. Of blijft weg, wat kan het me schelen. Just wil me
niet zeggen wat dit huis kost, dus denk ik : een boel.
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Wat spaar jij over ? Je hebt pas een auto gekocht. Korn
daarmee niet op onze stille kade. Stand ? Gut nee, niets
geen stand, maar een professor kan overal wonen.
Ze was moe en deed haar oogen dicht. Wat stampte
die trein. De kinderen zouden het prettig hebben daar.
En Just was zoo gemakkelijk. Als ze maar zorgde voor
brood 's avonds, als vroeger als heel, heel vroeger.
Acht jaar was ze getrouwd geweest, en nu ? hoe kon dat
zoo worden weggevaagd, acht jaar. En wat ze zich ervan
herinnerde was glansloos geworden. Wie lief had dacht
zichzelf een god en dan — en dan — het einde. Maar ze
had haar kinderen ; iedereen zei haar : kinderen zijn een
begin. Als ze het maar kon gelooven. Vroeger geloof de
ze ook in den vooruitgang van de wereld, al zou het onmerkbaar langzaam gaan. Dat was ze nu kwijt. Maar ze
neuriede : wat doet het er toe, wat doet het er toe, op de
maat van het wielgedender.
De kinderen stonden boven aan de trap ; ze hadden
haar zien komen.
„Moes," riep Dineke, „heb je een kasteel gekocht ?"
Maar Wout duldde geen grapjes, op dat oogenblik.
„Kind," zei hij verontwaardigd, en hief zijn hoofdje naar
Adele op, toen ze voor hem stond. Stil Het hij zich kussen ;
Dineke danste om hen heen. Binnengekomen, deed ze
traag haar mantel af, trok de spelden uit haar hoed. En
onderwijl, boven Dineke's gebabbel uit, was haar gedachte:
waarom geef ik niet eerst de geschenkjes, waarom zeg ik
niet spontaan „hier, hier, en we komen in zoo'n mooi
huis to wonen, bijna een kasteel, kindje." Maar ze zag
Wout's stille aandacht op haar gericht en strekte haar
hand naar hem uit.
„Moet jullie hooren, al is het bedtijd ; nou ja, nog
even, he ?" En ze vertelde. Dineke, tegen haar stoel geleund, lachte klaterend, om dat groote wiel, en het heel
kleine sluisje. „Echt waar moes, echt waar ? en konden
we dan niet in dat polderhuis wonen ?"
„Nee, maar ik geloof dat je er bier kunt drinken."
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„Dan gaan ik en oom Just er bier drinken," zei Wout
parmantig.
Ze bracht hen naar bed. Ze waren zoo vol van al het
nieuwe, dat Wout aarzelend met het groote verzoek
dorst komen : „mogen de deuren van onze kamertjes
nog een klein poosje open blijven, dan kan ik roepen :
Dineke, slaap je al, droom je van je kasteel ?" Ze dacht :
Dinke zal niet slapen, maar voelde zich te moe om te
verbieden.
„Heel eventjes, en dan niet om mij roepen ; Annie
komt de deuren dicht doen."
Ze ging in de huiskamer op den divan liggen ; och, dat
was nu weer geleden, deze dag, en het zou wel gaan met
Just. Ze moest zich natuurlijk niet ergeren aan ditjes en
datjes. „Mijn fouten zijn niet grooter dan ze zijn," placht
Martin te zeggen, en bij het afscheid
de kinderen
stonden om hen heen, fluisterde hij glimlachend : „ga jij
me nu maar zwart maken, Adele, ik zal daar ginds toch
in witte kleeren loopen." Ze had er nog nooit recht om
kunnen lachen ; misschien vertelde ze het later eens aan
Just ; misschien leek het dan een aardige anecdote.
Er werd gebeld. Annie kwam zeggen : „daar is uw broer
uit den Haag, mevrouw."
„Och, laat hem binnen."
Hij stond al in de deur. Naar hem toegaand, groette
ze hem. „Zoo, hoe is 't met jou, blijf je slapen ?"
„Ik blijf een kopje thee drinken alleen. Ga weer op den
divan liggen als je wilt ; ja, ik zag het nog net. Moe
van de kinderen ?"
Ze vertelde, in afgebroken woorden ; onderwijl luisterde
ze .naar Dineke. Had ze niet hooren roepen : oompje,
oompje Gert ? Wout zou wel slapen. En nu moest ze
thee zetten. Kijk, het duisterde om hen heen. Toch aardig
dat Gerrit daar zat, weer een man in haar kamer. Ze wist
nooit goed wat ze hem zeggen zou, hij was zoo anders dan
Just ; misschien begreep hij meer, och —
„Drukke partij-vergadering gehad vanmiddag ; ja,
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ik heb nog maar even den tijd. Heb je zoo plotseling
besloten met Just te gaan samenwonen ?"
„Je wist het toch."
„Het vage voornemen ; maar jullie zijn doortastend
geweest."
„Wat zeg je dat afkeurend."
„O, nee ; alleen, ik had het mezelf anders voorspeld."
Traag zei ze : „hoe dan ?" en schoof de gordijnen open.
Maar er kwam niet meer licht. Even keek ze naar buiten ;
een grijze, stille avond ; een paar zwijgende menschen
aan den overkant schuifelden langs de huizen. Ja, ja,
ze wist niet waaraan ze nu denken moest.
Gerrit glimlachte om haar afgetrokkenheid. Hij voelde
zich plotseling terug in de vergadering van dien middag.
Toen hij was opgestaan en het woord vroeg, werd het
stil. „Hegman," hoorde hij achter zich fluisteren,
„Hegman." Zeker, hij was het. Zijn stem klonk droog,
maar doordringend ; zijn geestigheid was te scherp voor
een bijvals-lack. Hij werd nooit geinterrumpeerd ; het
y olk vergat dat het kon schreeuwen. Eens had hij gezegd :
doordat ik niet word begrepen, volg en gehoorzaam jullie
mij. Maar Adele kwam terug bij de tafel.
„Ik had gedacht mag ik rooken ? dat je Martin
wel achterna zou reizen. Als hij daar goed en wel geinstalleerd was, maar niet zoo goed of hij schreef : mijn
kokki maakt het me lastig, en de tuinjongen is heel onbetrouwbaar."
„Hij schrijft niet zoo uitvoerig, en als hij het deed, zou
ik hem raden, wat meer afleiding te zoeken ; dat hoef ik
hem nu niet te zeggen."
Wat is ze bitter, dacht hij, en alleen doordat Martin
haar tegenviel. Bestond er dan geen trouw meer ? Maar
hij glimlachte even. Neen, hoe kon hij dat denken :
trouw niets was z(56 zeer uit de mode. Plotseling dacht
hij aan haar kinderen ; hij had ze dien middag aan tafel
getroffen. „Oom Gerrit," zei Dineke, „we eten vroeg, want
als moeder thuis komt, moeten we klaar zijn."
Onwillekeurig keek hij toen Annie aan ; die hief juist
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haar gezicht op en keek naar hem. Toen zeiden ze beide
iets liefs tegen de kinderen.
„Gaat Annie mee met je ?"
„Ja ; wat een belangstelling."
„Verwondert je dat ?"
„Och, we zien elkaar zoo weinig."
„En dan valt een gesprek soms moeilijk." Ze antwoordde niet. De avond kwijnde. Ze wilde dat hij nu
weg ging, of rechtstreeks zou zeggen : ik begrijp jou niet,
met veel afkeuring in zijn stem. Dan kon ze zich schrap
zetten. Maar hij was veel to slim, hij liet het zoo ver niet
komen. Ze dacht : van kind of aan heb ik gestuit op hun
scherpe berekening ; ze laten geen ondoordacht woord
vrij ; alleen Han, die kon driftig zijn en overbruisen. En
Just had dat milde in zijn stem. Ze voelde een verteedering voor de broers. Heel vaag dacht ze aan haar jeugd, als
aan iets teer-weemoedigs, dat bijna verbleekt was. Gert
hield van haar kinderen.
„Zeg, als je wilt blijven logeeren, het kán hoor, en wat
zal Dineke zeggen."
„Nee, ik moet weg." Hij keek op zijn horloge. „Dank je,
een volgend keer graag."
„Je houdt van de kinderen, maar je hadt toch niet
gewild dat ik bij jou was komen wonen, met hen."
Hij schudde zijn hoofd. „Neem het me niet kwalijk,
zusje. Laatst dacht ik dat ik zou trouwen, waarachtig,
en dan had ik ook kinderen gewild. Maar het liep mis ;
het is niet heel erg, hoor. Ik schik me wonderwel. Als
het me nog in de gedachte komt, zeg ik dadelijk : God, een
huwelijk heeft zooveel tegen. En daarbij komt, dat een
politicus nooit moest trouwen. Geen lastiger man in huis
dan hij ; betweterig, en altijd spijkers op laag water
zoekend. Ik heb haar nog geluk gewenscht ; daar lachte
ze om ; ja, ja, ik had wel gelijk," zei ze.
„Vrouwen zijn soms ongevoelig."
„Soms, en dan molten ze het nog alleen zelf zeggen.
Kom, ik moet naar den trein."
Ze stonden beiden op. Even hief ze haar hoofd en voelde
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haar moeheid niet. Het heeft hem toch iets gedaan,
dacht ze, die vrouw. Een klein, klein beetje is hij erdoor
gewond. Goed zoo. Ze nam zijn hand en hield die, terwij1
ze naast hem liep door de gang. „Kom nog eens gauw ;
en als we verhuisd zijn, moet je blijven logeeren."
„Verschiet je kruid niet ineenen ; wie weet hoe veel
je to stellen zult hebben met Just."
Ze liet zijn hand los. „Vroeger woonden we toch ook
bij elkaar."
„Toen vader en moeder nog leefden."
„Ja"
En daar, in de gang, waar het sterk duisterde, stonden
ze even besluiteloos en voelden zich, een oogenblik, als
alleen-gelaten kinderen.
IV
De koffietafel was plots ontredderd. Dineke gooide
haar laatste beetje melk om en holde weg, Wout achterna.
In den tuin klonken hun stemmen luidruchtig op. Het
was Adele of ze nu sterker ineens den zomer rondom zich
voelde. Ze legde haar handen in haar schoot ; even zoo
zitten, een koele windvlaag aan haar wang ; — alsof nu
haar hart anders klopte. De ijle rook van Just's sigaar
kringelde om de gordijnen. Hij zou zeker de veranda op
en neer gaan loopen, met groote stappen. En ze wist
dan niet of hij naar de kinderen luisterde, of naar de langzame stem van zijn denken. Allebei misschien ; soms
riep hij Dineke iets toe, jolig en luid ; soms verbleekte
zijn gezicht en zijn even geopende mond gaf een
bijna domme uitdrukking eraan. Als de kinderen naar
school moesten, ging hij naar zijn kamer. Ze zag hem
dan meest den heelen middag niet meer. Nooit zei hij
haar wat hij doen ging. Natuurlijk wist ze het wel
werken, of college geven of — het kon haar niet schelen.
Maar als ze de berichten zag van de universiteit : examen,
of faculteits-vergadering, dan dacht ze : zou hij daaraan
denken, of klaagden de collega's misschien, dat hij derge-
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lijke dingen vergat ? Maar zij zelf onthield nooit dag en
uur, dus kon ze hem niet controleeren. De onverschilligheid in hun verhouding stak haar soms. Het is belachelijk,
zou ze denken, broer en zuster te zijn, en hier in een
huis te wonen. In 't begin hadden ze nog veel samen
moeten overleggen ; nu was dat ook langzamerhand
onnoodig geworden. Ze had het gemakkelijk, hij liet
haar vrij in alles, hij gaf haar genoeg huishoudgeld. Dat
laatste feit kapte misschien alle onderwerpen van gesprek
weg. En de kinderen waren van haar alleen. Wel zei
Dineke eens : „nu hebben we weer een wader in huis,"
en dat bracht een glimlach op Just's gezicht. Och, ze
moest hem meer vertrouwen ; hij was immers zoo goed.
Maar dat klonk toch als een fraze.
Ze keek op. „Jongens," riep ze, „jullie moeten naar
school."
Wout kwam aanslenteren. „Dineke wil niet, ze ligt in
het gras en bijt erop ; ze zegt : ik ben een zieke hond."
„Ga jij dan maar, Dineke heeft graag kuren." Maar
Just liep vlug den tuin in. Ze kuste Wout. Dikwifis
meende ze te merken dat Justus het meest van Dineke
hield, en dat maakte haar kregelig. Hij kwam terug met
het kind naast zich.
„Ze was heusch wel even een zieke hond, maar toen
kwam de veearts. En die maakte haar beter met een tooverdrankje." — Ze sprong tegen zijn rug op en sloeg haar
voeten om zijn beenen. „Oompje, wil je met me trouwen ?"
„Zeker," zei hij, „later," en daarmee liet ze zich wegsturen.
Hij leunde weer tegen den veranda-paal. Adele ruimde
de koffietafel af. Even trof het haar, dat hij nog niet
weg liep, maar ze was van andere dingen vervuld. Ze
zou dien middag twee gasten hebben : Eeke ten Haaf
en Von Pritzhof, een Zuid-Duitscher, Justus' nieuwen
assistent. Ze hield van vreemden. Heel zelden waren er
gasten geweest in den tijd van haar huwelijk. Wie zou
er komen? de broers meden haar huis; geen van al Martin's
kameraden werd trouwer vriend. Och, ze wenschte geen
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verwikkelingen in haar huwelijksleven, maar toen de
sleur begon, hoe gauw, en ze die niet wist te breken dan
door gekibbel met Martin, toen haakte ze wel naar alles
wat nog een beetje vreugd kon brengen. En Dineke werd
geboren, een klein, teer kindje, angstig bezit, de eerste.
j aren.
Just kwam de kamer in. „Dineke lag te huilen in het
gras," zei hij. „Ze heeft geen sterke zenuwen, denk ik.
Enne ik heb geen verstand van kinderen, maar ze
probeerde haar verdriet nog te verbijten, zooals een
volwassene zou doen."
„Wat had ze voor verdriet ? straf van school zeker."
„Ze kon het niet zeggen, ze wist het heusch zelf niet.'
Onwillekeurig bootste hij haar stemmetje na. „Als je
haar eens een tijd lang van school haalde, en minder op
straat liet spelen."
„Och, waarom ?"
„Ja, och, ze hoort daar misschien dinged die haar benauwen, die ze niet verwerken kan."
„Ik geloof dat jij te veel aandacht schenkt aan zoo'n
huilbuitje. Misschien had Wout haar geschopt, en god,
ze is pas zeven, en het spelen op straat is haar grootste
vreugd."
„Nou, ja, wellicht ken je haar beter dan ik. Ik moet
naar het laboratorium. Dus ik breng vanmiddag Von
Pritzhof mee, en kijk dan vast eens bij die ouwe meubelen
op zolder. "Hij ging.
Even liep ze door den tuin, en dacht aan Dineke.
Dingen die het kind benauwden ? Vroeger zat Martin veel
bij haar bedje, als ze niet in slaap kon komen. Hij zei
dan : ze is zoo onrustig, en zij noemde het verwennen.
Nu begon Just ; ze wist niet wat ze er van denken moest.
Het kind aardde naar Martin, en het was zijn zwaarste
grief dat zij geen echte moeder was. Dwaasheid. Wel zag
ze hen zonder vooroordeel, en ze leefde niet uitsluitend
voor hen. Ze wist niet waarvoor ze dan leefde ; om haar
broer Justus een thuis te bezorgen ? Hij was een goed
mensch, zeker, en bijna een beroemd geleerde. Zou zij
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niet willen leven in de schaduw daarvan ? God, altijd
schaduw. Ze wilde in de zon loopen, met opgericht hoofd.
Hoe benijdde ze de vrouwen die mooi en gelukkig waren,
die werden nagekeken op straat. Maar toen kwam het
ook voor haar, dien avond, tegenover Martin. Dien
eenen avond was ze mooi geweest. Wat kon een vrouw
sterk zijn, die een man wilde behagen. Nu liet ze haar
hoofd hangen en schopte kiezeltjes voort met haar schuifelende voeten. Vreemd, dat haar leven gemaakt werd
door dien 6enen, eersten triomf. Zooveel moeilijke huwelijksjaren, Wout en Dineke. Dineke had liggen huilen
in het gras. Toen ze haar droeg, had eens Martin een
scene gemaakt ; of was zij begonnen ? Ze wist het niet
meer, maar ze had vreeselijk gegild. Op 't laatst kon ze
niet meer ophouden ; ze luisterde naar haar eigen stem,
hoe schraal en machteloos die klonk. Eindelijk werd ze
zoo kortademig, dat ze met haar armen gebaarde om hulp.
En Martin kwam haar zachtjes op haar schouder kloppen.
Ja, god wat dwaas. En misschien zou ze het weer doen,
als Martin haar weer kon prikkelen, en als Just erbij
stond, in kalme verbazing. Ze schamplachte. Ze wist
niet of een man als Just eigenlijk wel leefde ?
Met vastgesloten lippen kwam ze terug in huis, en
liep meteen door naar den zolder. Daar stonden veel
oude meubelen, die ze als kind om zich heen had gekend.
Ze bleef er even naar kijken, als wist ze niet, waarvoor
ze gekomen was. Justus had baar gezegd : Von Pritzhof
zoekt nog steeds een kamer. Zou jij hem willen hebben ?
En ze antwoordde : zal dat niet to bezwaarlijk zijn voor
jou altijd die man, die den zelf den weg loopt als jij,
en aan tafel : altijd weer gesprekken over het vak. Och,
zei hij, ik kan alleen loopen als ik dat liever doe, en aan
tafel zorgt Dineke wel voor wat afleiding. En daarmee
achtte hij de kwestie voldoende besproken. Hoe anders
zou een vrouw zoo'n geval behandelen, dacht ze. Enfin,
ze wilde wel zien wat ze doen kon met wat oude meubelen
in de linker bovenkamer.
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V
Hans Von Pritzhof was in den oorlog geweest. Toen hij
bij kort bevel in het leger werd geroepen, reisde hij van
Aken, waar hij werkte op het laboratorium van een groote
fabriek, naar Munchen, zijn geboortestad. Zijn werk
had hem vervuld ; nu stond hij plotseling voor dat geheel
nieuwe, onontkoombare : den oorlog. En hij kon zijn
houding daartegenover niet aanstonds bepalen ; hij voelde
zich onzeker, leeg, door wat hij met een slag verloor :
dat was allereerst de taaie belangstelling in zijn werk.
Gedurende die reis naar IVIiinchen was hij onrustig als
een dief en in zich zelf gekeerd als een oude, moede
man. Hij wilde lezen in de boeken die hij omkneld hield ;
hij bewoog steeds zijn handen, maar scheen de boeken
niet open te kunnen cloen. Luisteren dan naar alien die
praatten om hem heen, over den oorlog, oorlog. Hij hoorde
wel het geschal en gesnerp van vele stemmen ; soms hoorde
hij zich zelf jets antwoorden op een vraag. Eenmaal ook
viel hij plotseling bits uit, zeggend dat hij nooit het oorlogs-enthousiasme zou vertrouwen, en dacht toen : waarom zeg ik dit, god, waarom. Dan drongen de stemmen
wel langen tijd niet tot zijn gedachten door. Hij peinsde,
vaag, over dingen van lang geleden ; hij hoorde brokstukken van een verhandeling die hij dat voorjaar gehouden had. En de trein schokte voort door het mooie
zomerland. Hij hield van de natuur ; hij wandelde graag
over de beboschte bergen met een vriend, of een meisje, en
voelde zich dan diep-in tevreden. Nu keek hij naar al
dat groen daarbuiten als een schuwe vogel, te angstig
nog om tegen de tralies van zijn kooi te vliegen. Hij verloor veel, in dien korten tijd : zijn besef van eigenwaarde,
zijn onbewust vertrouwen in de menschen. Want hij was
nog jong, en wel had hij dikwijls ruzie gehad met zijn
kameraden, en zijn leeraren beschimpt, maar hij verzoende
zich gauw met hen, in gedachte zeggend : wat gaat het
mij aan, hoe 'n sukkels dat zijn, hoe 'n stomme sukkels ;
en de tranen die in zijn oogen welden, knipte hij haastig
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weg. Dan vonden de vriendjes hem weer bereid tot
spelen en al foeterde hij nog wat, het ging te loor in hun
opbruisenden drang naar vreugd ; en wie zou zich trouwens
verwonderd hebben over een snellen keer van gevoelens ?
Hij verloor ook alle zekerheid omtrent zijn verder
leven. Niet dat hij dacht aan den dood, maar het beeld
van zijn meisje, van Gusta, vervaagde en verwrong zich.
Hij meende nog dat het hem ging als gewoonlijk, wanneer
hij zijn gedachten niet voldoende te bepalen vermocht.
Scherper instellen, gebood hij zich dan, en hij zou haar
plotseling bij zich hebben, in voile kleur en lijn, in klank
en gebaar. Maar nu — ze verijlde, verijlde steeds. Hij
pakte zijn hoofd met zijn handen. De kop deugt niet,
mompelde hij ; ben ik dan bang — en zoo broos van
zenuwen ? ben ik geen kerel meer.
Hij kwam thuis. Tegenover de droevige verwarring
van zijn moeder stond hij hulpeloos, en hulpeloos tegenover Gusta's vastberadenheid. „O, je komt terug," zei ze,
„jullie winnen, jullie Duitsche jongens," en ze lachte.
Ze dreef hem voort ; „doe nu je uniform aan, toe, laat
ik je zien erin, en beloof me dat je zult opklimmen."Voor
't eerst stak hem haar gezonde, fiksche doen. Hij ging.
Zijn trein, den volgenden dag, reed weg onder gejuich
en vlag-gewapper. Zijn Gusta was de luidste van alle
meisjes. Een officier, die hun laatste omhelzing zag,
wenschte hem geluk. „Naar de overwinning," riep hij,
„hoe zou het anders kunnen voor zulke vrouwen !" Maar
de zegepraal werd een ijle klank in kou en regen, in alle
ontzaggelijke ontberingen, in vuur en vuil en uitputting.
Hij kreeg brieven van Gusta, waarin ze klaagde over zijn
brieven. Die waren zoo schaarsch en dan nog moedeloos,
zeurend over oorlogsellende. Hoe anders schreven dan
haar vrienden, hoeveel frisscher, brutaler. Hij voelde
zich wel ver van haar, maar toch niet bevrijd. De ontknooping kwam eerst bij zijn terugkomst.
Tot nu toe had hij zich niet schuldig geweten aan den
oorlog. Hij noemde bet een blind noodlot, dat hij zich
daaraan geven moest, zijn lijf, zijn jonge kracht, zijn
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zenuwen. Maar zijn denken kon het niet omvatten ; hij
trachtte ook niet daarnaar. Anderen redeneerden wel
in uren van rust, over strategie en staatsbelang en economische eischen. Hij schamplachte alleen. Het leek hem
of hij de geweldige schuld van dat noodlot tegenover
hem verminderen zou, wanneer hij ging verklaren, begrijpen. Hij wilde niet begrijpen. Het moest alles een absolute, duivelsche chaos voor hem blijven, een duisternis,
zwarter en oneindig gruwelijker dan de zwarte gangen,
waarin hij leefde onder de aarde. Die aarde kon hij voelen,
hij kon er zijn blind gezicht tegen aan leggen, maar daar
buiten, daar boven, was de chaos, ongrijpbaar, en toch
tot stikkens toe omknellend. En toen hij terug kwam,
then eerst, vermagerd en met koortsig gloeiende oogen,
en zijn moeder zag, brandde plotseling het besef in hem
van zijn kleine nietigheid, zijn wurmige zelfverheffing,
en o, het heel schamele van zijn liefde. Zijn moeders hand
kon hij wel grijpen, en er zijn tranen op laten vallen ;
moeder vroeg zelfs niet om een kus ; maar Gusta, die
haatte hij. Wel honderdmaal drong hij haar naam, ham:
beeld, terug in zijn gedachten. Soms, onbewust, begon
hij heftig zijn hoofd te schudden. Niet, niet Gusta.
's Avonds zei zijn moeder : waarom komt ze niet ? ik wil
haar zelf wel gaan halen. Hij wist geen antwoord en ze
stond besluiteloos. Dan liep ze langzaam terug naar haar
stoel en zuchtte. Die eerste weken werd Gusta's naam
niet meer genoemd.
Gusta, ze was niet aan den trein gekomen waarmee
Hans eindelijk, eindelijk kwam. Hij zag er vele meisjes,
met bloemen, hij hoorde hun lachende snikken ; hun
natte oogen glansden in het schrille avondlicht.
Een slonzige vrouw, met een kind op haar arm, zei
dicht aan zijn oor : „Niemand voor jou, lieve jongen ?"
Hij had willen huilen en haar zachtjes zeggen : „mijn
moeder loopt zoo gebrekkig door de rheumatiek, ik heb
haar niet verwacht." Maar hij keek haar aan, zonder
spreken. „Nou, nou," zei ze opmonterend, „misschien
zit je liefje op den rand van het bed te wachten ;" en ze
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sjokte voort, met haar kind. Haar onbeschaamdheid deed
hem goed, op dat oogenblik, redde hem van zijn sentimenteele tranen. Zoo moesten de vrouwen zijn, dacht hij, zoo
zonder eenigen valschen tooi van cultuur ; naakt moesten
ze zijn en op den rand van het bed zitten wachten. Gusta
was niet gekomen. Hij haatte haar, en ze zou ook niet
wachten. Hij was er plotseling van overtuigd, dat ze in
de bioscoop zat en met haar oogen knipperde tegen een
prachtfilm van het slagveld, rook en vuur, overwinning.
„We zijn kapot," mompelde hij, „Duitschland is kapot,
van buiten en van binnen." Hij liep naar het huis van
zijn moeder, langzaam, sjokkend als die vrouw. Een
enkele regendrop woei in zijn gezicht ; dan deed hij even
zijn mond open en zoog de lucht naar binnen. Avond —
en de straten waren donker, en hij voelde zich ziek van
weemoed en haat.
Gusta zag hij nooit weer. Ze ging weg uit de stad, zoodra
ze zijn ontrouw begreep. En het eerste heldere punt in
zijn ontredderd leven, als een lichtbaken in stormzee,
was een brief uit Holland, van professor Justus Hegman.
Enkele zijner onderzoekingen van voor den oorlog waren
in het buitenland doorgedrongen. Hegman informeerde
naar zijn positie van thans, hij kon een plaats als eerste
assistent aanbieden, geen groot salaris, maar wetenschappelijk werk. Von Pritzhof ging er onmiddellijk, hoewel ook
aarzelend, op in. Aarzelend, doordat hij zijn kunnen niet
meer vertrouwde. Maar de ander bemoedigde hem, wees
telkens weer op zijn verdienstelijke publicaties en wist
hem, ongemerkt, tot repliek op to wekken.
Niet lang daarna reisde Hans naar Holland.
(Wordt vervolgd.)
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Mr. PAUL SCHOLTEN.

Er is een groote matheid over ons politiek leven gekomen. Een matheid in het parlementaire bedrijf zelf
maar vooral in de belangstelling, waarmee dit in breede
kringen buiten de groep der eigenlijke politici wordt
gevolgd. In 1922 zullen er kamerverkiezingen plaats
hebben. Wie ziet met spanning naar den afloop uit ?
Wie buiten kamerleden en partijleiders loopt warm bij
de gedachten aan wat zij mogelijk zullen brengen? Sterker,
staat het wel vast, waarover de strijd zal loopen, is er
een leus voor den kamp, een vraag die als kenmerk van
de scheiding der geesten zal worden opgeworpen ?
Het is waarschijnlijk, dat de antithese weder als zoodanig zal dienst doen. Maar is dit lets anders dan sleur,
een vasthouden aan het oude bij gebrek aan beter ?
Eens was zij levend ; zoolang de schoolstrijd nog uitgevochten moest worden kon zij telkens en telkens weer de
gemoederen warm maken, doch de pacificatie beeindigde
den strijd en zij bracht rechts zoo'n volledige overwinning,
dat men thans eenigszins verlegen zit met de financieele
offers die de gelijkstelling van bijzonder en openbaar
onderwijs van de publieke kas vraagt. Zeker, ook buiten
de schoolstrijd kán de antithese tusschen Christelijke en
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paganistische levensbeschouwing de grondslag zijn van
een politieken strijd, maar is zij dit voor het oogenblik ?
Voor den politieken strijd is het noodig dat die tegenstelling een vorm vindt in croncrete vragen welke door wetgeving en bestuur kunnen worden beslist, vragen die
dan van zoo ingrijpend belang moeten zijn, dat een ieder
de beteekenis van zijn vOOr of tegen kan inzien. Waar
zijn die vragen op dit oogenblik ? Niettemin, ik herhaal
het, de antithese zal wel weder de inzet van den verkiezingsstrijd zijn. Het kan ook moeilijk anders, ook hier bepalen
de eenmaal gevonden vormen het leven ; zoolang niet een
krachtig nieuw leven hen op zij werpt blijven zij.
Ons politick leven heeft zich nu eenmaal vastgezet in
de vormen van bepaalde politieke partijen, die vorm blijft,
ook waar het level' dat hen schlep wegebt. Hij krijgt dan
een andere beteekenis, maar hij verdwijnt niet. Nergens
zien we dat zoo duidelijk als in Amerika ; het principieele
verschil tusschen democraten en republikeinen aan te
wijzen gelukt niemand, toch beheerscht de tegenstelling
nog altijd het politieke leven in de Vereenigde Staten.
Wij mogen verhoudingen hier en elders niet te snel gelijk
stellen, maar gaat het met de tegenstelling rechts—links
ten onzent niet denzelfden kant uit ? Er is dunkt mij reden
die vraag te stellen en vooral zich tijdig bewust te worden,
wat daarvan de gevolgen moeten zijn voor de beteekenis
der politieke partijen, ja van het parlementaire stelsel in
ons volksleven. Dat hier een gevaar ligt is zonder meer
duidelijk. Een beginselstrijd kan het zedelijk leven van
een yolk verhoogen, een politieke strijd waarachter geen
beginselen staan, werkt demoraliseerend ; hoe minder
belang hij heeft, hoe beter.
Er is reden te meer om de hier aangeroerde vraag te
stellen, als we zien hoe zwak de eenheid rechts is om
van links niet te spreken. Denk aan Zondagsrust en
processieverbod en ge bemerkt hoe juist in die wetgevingsvragen waarbij beginselen te pas komen de partijen van
rechts het niet eons zijn. Daarbij komt dat ook innerlijk
de partijen de laatste jaren aan kracht inboetten.
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Geen partij is uit den aard der zaak zoo goed georganiseerd als de katholieke, de eenheid die achter de politieke
partij staat houdt de partij ondanks alle verschillen bijeen,
en die eenheid is stellig meer dan schijn, maar toch, de
verschillen doen zich gevoelen. Zit hier niet de agrarier
naast den leider der vakvereeniging, de individualist naast
den sterk sociaal voelende? Brengt niet het militaire vraagstuk verdeeldheid ? De katholieke staatspartij is de partij
van de bedrijfsorganisatie van Prof. Veraart, zij is tegelijk
de partij waarin telkens weer de denkbeelden van die
richting worden bestreden. Zulke sterke tegenstellingen
waar het om de sociale wetgeving gaat vertoont de
anti-revolutionnaire partij niet. Maar voelt zij zich niet
verzwakt door het verlies van haar leider ? Zij was zoo
gewoon te zien op een man als middelpunt, een man van
wien de bezieling en de kracht uitgingen, die haar schiepen,
dat het haar nog niet goed afgaat het zonder zulk een
leider te doen. Colijn mag een bekwaam en een energiek
man zijn, een leider als Kuijper is hij voorals nog niet en
zal hij wel niet worden. Een uitnemend zaken-man, een
eerste figuur in het moderne grootbedrijf en tegelijk een
politiek leider in onzen tijd — het is een combinatie die
we nog niet gezien hebben en die het goed zal zijn met
de noodige reserve of te wachten. En de Christelijkhistorischen ? Wanneer men alleen let op de cijfers der
laatste gemeenteraadsverkiezingen te Amsterdam en te
Delft, dan kunnen zij zich op een aanmerklijke vooruitgang beroemen. Toch is de vraag gewettigd, of de toeneming van uiterlijk aanzien wel gepaard gaat met een
groei in innerlijke kracht. Is het niet meestal de neiging
tot reactie die de kiezers tot haar brengt ? Laat men het
stellig niet geheel te verwaarloozen element van den voorkeur voor personen ter zijde, dan is 't het „historische" dat
trekt. Maar het „Christelijke" ? Zou men waarlijk meenen
dat in de toeneming van stemmen een vermeerdering van
Christelijk levensbesef tot uiting komt ? 1k vrees dat
andere motieven dezen stembusvooruitgang bepalen —
waar zien we die vermeerdering elders in ons volksleven ?
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Daar komt nog iets bij. Als er een verlevendiging van Christelijke overtuigingen is bij dat deel van het yolk dat zich
van het Christendom had afgewend, dan is daarmee
nog niet uitgesproken dat tegelijk de politieke kracht der
kerkelijke partijen toeneemt. En zijn er die vollen ernst
maken met hun Christelijke overtuiging en die toch zich
tot de tegenwoordige „Christelijke" politiek niet aangetrokken gevoelen. Men is geneigd dezen als hyperindividualisten ter zijde te laten — het feit blijft dat er velen zijn
die Christelijk-historisch stemmen, terwijl het beginsel hen
koud laat, dat er ook zijn die in beginsel dicht bij staan,
maar zich toch afzijdig houden. Dat wijst niet op innerlijke kracht. Zeker, in de Christelijk-historische partij
gelijk in de anti-revolutionnaire zit een kern, een grondslag van innerlijk geestelijk leven, waarnaar de liberalen
zoo hopeloos zoeken. Maar het verband tusschen het
beginsel en de uitwerking in het practische leven is velen
niet klaar. Wat ons betreft wij gelooven, dat zoolang
men niet bereid is de nooden van eigen tijd moedig onder
de oogen te zien, zoolang men niet, desnoods met opoffering van veel wat schoon leek maar toch het beginsel
niet raakte, de dorst wil lesschen van een tijd die in diepe
onvrede met het bestaande naar iets nieuws reikhalst,
dat zoolang de Christelijke partijen geen kans hebben
nieuw leven aan ons yolk te brengen en zoo zich zelve
tot een levende kracht voor dat yolk te maken.
Is het aan de linkerzijde beter gesteld ? Het tegendeel
is waar, althans als we letten op wat van de vrijzinnigheid
nog overbleef. De vrijzinnig-democraten schijnen tot
uitsterven bestemd. Zij waren altijd de partij van de
vele aanvoerders en de weinige soldaten. Figuren van
groote intellectueele beteekenis en hoogstaand karakter
leidden haar, doch stembus-successen bleven uit. Nu verdwijnen die aanvoerders, maar de soldaten nemen niet toe.
Dapper heeft de partij zich gelsoleerd gehouden toen de
vrijheidsbond werd gesticht, maar haar loon was — als
eve weder de aangehaalde gemeenteraadsverkiezingen
tot maatstaf nemen
niet een nieuwe toevloed van aan-
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hangers. Zij verliest ze naar links en naar rechts. Het is
niet een sterk tot de massa sprekend beeld dat deze partij
aan de kiezers biedt. Ze weten niet recht wat ze aan haar
hebben. Nog altijd heeft zij vele intellectueelen onder
haar aanhangers, maar het intellect alleen maakt een
politieke partij niet sterk. Gerespecteerd, gewaardeerd
is ze maar een kracht in het volksleven ? Ik vermoed
dat haar mannen het zelf niet zullen beweren.
Die van den Vrijheidsbond zijn allicht geneigd dat wel
vol te houden ; met luide fanfares is zijn oprichting aangekondigd : het oude liberalisme zou herleven. Maar in
zijn tijd was het liberalisme een levensleer. Is het dat
nog ? Het is mogelijk, maar vooralsnog blijkt het niet.
Anti-kerkelijk en anti-socialistisch dat zijn wel de voornaamste kenmerken van den nieuwen bond. De oude partijen, vrij liberalen en liberale unie waren tot machteloosheid verzonken, de economische bond bleek weinig levenskracht te hebben, de drie te zamen zouden een nieuwe
macht vormen. Van die macht blijkt echter vooralsnog
niets, noch in het parlement noch daar buiten. De eerste
verkiezingsproeven gaven bedroevende resultaten. Waar
de nieuwe partij politiek optrad als in de Amsterdamsche
wethouderscrisis bleek opportunisme haar voornaamste
eigenschap, de man wiens beleid ten scherpste was aangevallen werd herkozen onder de voorwaarde van een tegenpraestatie. Do ut des bleek het summum van haar politiek
handelen. Wie verwacht nets groots van deze samengebrachte groep, zij mist ruggegraat en kracht — hoe
kan het anders waar zij uit beginsel beginselloos is ? Was
het liberalisme waarlijk herleefd in deze partij dan had
zij stellig weerklank moeten vinden in breede lagen,
velen zijn de oude denkbeelden van „vrijheid en vooruitgang" nog lief maar waar bleef die weerklank ? Wat
evil zij eigenlijk met krachtigen wil ? Terugkeer tot het
oude, een maatschappelijken toestand als voor den oorlog ?
Velen zouden het begeeren, maar zij beseffen wel dat ze
het wel kunnen begeeren, wel kunnen uitspreken ook,
rnaar toch niet doorzetten — de economische verhoudingen
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laten het niet toe, en de macht en de positie der arbeidersklasse duldt niet dat men haar terug dringt, hoe gaarne
men ook zou willen. Er is golving, actie en reactie, maar
teruggang is onmogelijk. Maar wat dan wel ?
De sociaal-democraten zijn met het antwoord klaar.
Socialisatie zeggen zij. Zij geven volkomen toe dat de
antithese als verkiezingsleus heeft uitgediend, voor of
tegen socialisatie, ciddrom zal het bij de verkiezingen gaan.
De liberalen hebben niet zoo heel veel meer te beduiden,
als de voorteekenen niet bedriegen zal dat in 1922 nog
minder zijn, de strijd gaat tusschen S.D.A.P.en kerkelijken
en die strijd is een strijd voor of tegen socialisatie. Is
dat zoo ?
Een strijd tusschen kerkelijken en socialisten zal de
verkiezingsstrijd in 1922 wel zijn, maar er bestaat nog
niet een zoo groote kans op overwinning der rooden dat
al wat niet socialist is te hoop loopt om hen te weten.
Zij zullen wel wat winnen, maar het zullen behalve dan
in het Zuiden wel de liberalen zijn die de zetels moeten
afstaan. Een samengaan van alle burgelijken is niet te
wachten. En socialisatie is ook niet een twistpunt dat
voor verkiezings-schibboleth geschikt is. Althans nog
niet. Immers het is veeleer een streven, een zoeken in een
bepaalde r richting dan een vast-omlijnd begrip. Het is
alles nog zoo in het stadium van voorbereiding. We
weten nu dat socialisatie niet is eenvoudig weg het
bedrijf brengen in handen van staat of gemeente, niet ook
de fabriek aan de arbeiders ; maar wat is het wel ? Het
socialisatie-rapport vertelt er interessante dingen over,
de felle bestrijding die het vindt heeft er heel wat van of
getoond, de opstellers blijven het antwoord niet schuldig,
dock wat er van zij — het is een zoeken, tasten, vragen,
in een bepaalde richting, zeker, maar de definitieve
weg is nog niet aangewezen. Algemeen stemrecht, achturendag dat zijn concrete zaken, daarvoor loopt een massa
warm, maar socialisatie Daar komt nog jets bij. Het
is slechts ten deele de wetgever die de socialisatie kan
brengen. Voor het zoover is moet eerst heel wat voor-
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bereidend werk door andere krachten gedaan zijn. Juist
omdat de socialisatie niet maar door een simpele onteigening wordt bereikt moeten eerst anderen hebben gearbeid.
En daarvan is nog maar weinig te zien. Neen, het is niet
met de kracht van hem die zijn doel helder voor zich ziet
en weet dat hij dat doel moet bereiken, dat de S.D.A.P.
den strijd voor de socialisatie aanvangt. Ook deze partij
verkeert eenigszins in een toestand van malaise. Eenerzijds is er altijd het gevaar van het communisme en van
inwendige oneenigheid ten gevolge daarvan, maar daarover spreek ik nu niet. Dit is een volkomen onberekenbare
factor — hij kan weer van belang worden op een gegeven
oogenblik, eenige gebeurtenis buitenslands kan hem op
het onverwachtst weer acuut maken, maar voor het
oogenblik kan hij ter zijde worden gelaten. Jets anders is
het gebrek aan geestelijke spanning in de S.D.A.P. zelf.
De voor de hand liggende wenschen zijn verwezenlijkt.
Nu geldt het verder te gaan. Maar daarvOOr is een oogenblik van rust, een rust die eenvoudig een verzameling
van krachten kan zijn voor de reis verder gaat, maar die
ook een inzinking in vermoeienis kan beduiden. Of zonder
beeldspraak : nieuwe vragen eischen aandacht en op
deze vragen moet de partij zich bereiden. Met de socialisatie is zij ook inwendig evenmin gereed als met de zooveel eenvoudiger kwestie van de deelneming aan de
regeering. Den klassestrijd strijden is een goed parool,
maar het is moeilijker tegenover iedere concrete economische en politieke vraag dat klassestandpunt te bepalen
en door te voeren. In zulke tijden van zelf-onderzoek
rijzen oneenigheden. Aan leidende persoonlijkheden is
de partij in Nederland niet sterk, de toevloed uit het
intellectueele deel der burgerij is niet groot en wie er
kwam werd het niet altijd gemakkelijk gemaakt ; voor
velen der meeloopers bleek het direct nabijliggende doel
van hooger loon en beter levensomstandigheden van
grooter waarde dan een ontwikkeling in ruimer zin.
Zoo hapert er wat. Heel veel bemerkt de buitenstaander
er niet van, als de katholieke zorgt ook de Soc. Dem.
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Arbeiders partij voor de eenheid, wat daar de kerk doet
bereikt hier de klassescheiding, maar gevallen als dat
van den wethouder van Leeuwen in Utrecht doen toch wel
lets van de inwendige moeilijkheden naar buiten blijken.
Overal een slapte. Nergens een krachtig politiek leven.
Is het wonder dat er velen zijn die zich zoo veel mogelijk
buiten alle politiek houden ? Zij zien het peil der debatten
in Kamer en gemeenteraad, het daalt voortdurend, de poli
tiek heeft al haar slechte eigenschappen behouden : het
intrigeeren en schipperen, het gekonkel om de baantjes is
gebleven, maar bovendien is zij grof en vulgair geworden
het spel is niet eerlijker dan vroeger, maar fijn is het niet
meer. Velen in allerlei kringen wenden zich af. Wat
bereikt men er mee, wat baat het ? Op weinig verkwikkelijke wijze heeft deze afkeer zich onlangs bij de Amsterdamsche gemeenteraadsverkiezingen geuit : degenen die
uit protest de candidatuur van een verloopen alcoholist
stelden toonden dat zij althans het recht niet hebben op
de immoraliteit der politici neer te zien. Zelden is zoo
ergerlijk gesold met de waardigheid van een mensch als
deze personen zich ten aanzien van hun candidaat veroorloofden. Het gebaar had een uiting van afkeer van stembuspolitiek moeten zijn, het werd een relletje van hen
die door gebrek aan ernst nog niet aan de vragen van politick toe zijn. Voor iederen democraat een bittere pil,
was dit gebeuren bedroevend als teeken van den stand
der moraliteit in ons land. Een uitwas van den onpolitieken
geest die in ons yolk heerscht. Hier is het mij nu niet om
den uitwas maar om dien geest zelf te doen. En men
kan er zeker van zijn dat deze ook zit in de velen die
ondanks den stemplicht thuis bleven of wel stemden omdat
het nu eenmaal moest maar zonder eenige overtuiging.
Een oogenblik heeft na November 1918 toen de golf
van den Duitschen omkeer ook over ons land kwam ons
yolk zich sterk politiek voelen leven, maar de golf is al
lang weer weggevloeid en de politick is meer dan ooit
uit de dagelijksche belangstelling van den gewonen Neder-
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lander verdwenen. De eigenaardigheid der ontwikkeling
die de evenredige vertegenwoordiging bracht, heeft
gewild dat de politieke partij een allesbeheerschende
beteekenis heeft gekregen voor het staatsleven, terwiji
tegelijkertijd die partij voor het persoonlijk leven der
meesten van steeds geringer belang wordt. Inzinking
van het politieke leven, verzwakking van zijn beteekenis
voor het yolk is daarvan het gevolg. De economische
toestand en de overheersching voor het oogenblik van
economische motieven dringt in dezelfde richting. Treub
heeft dit ingezien, toen hij zijn Economischen bond
stichtte, maar hij vergat, toen hij van dien bond een politieke partij als een andere maakte, dat een partij slechts
sterk wordt door de hartstocht, waarmee zij bepaalde
doeleinden nastreeft, niet door een beroep op verstandelijk
inzicht. De mensch leeft niet bij brood alleen. Daarom
kan de bezuinigingseisch die thans overal wordt gehoord
ook niet een politieke leus worden. Immers bezuiniging
waarop ? Op militaire uitgaven of op maatregelen van
arbeidersbescherming ? Op onderwijs of op loonen ?
Bezuiniging als algemeene eisch is een zaak van techniek,
bekwaamheid en karakter, niet van richting. De beste
bezuiniger zal hij zijn, die de staatsmachine het beste
kent, het beste weet, wat hij als overbodig kan later
glippen, hoe hij voorts met de geringste opoffering die
verandering teweegbrengt en niet het minst wie durft
ingrijpen in allerlei sleur en durft neen zeggen ook tegen
wie hem nastaan als dezen op welsprekende wijze
allerlei op zich zelf zeker behartigenswaardige zaken
bepleiten. Het is waarlijk niet weinig, maar de richting
is voor dit alles onverschillig. Het is dan ook merkwaardig
dat nu wij een nieuwen minister van financien hebben
gekregen de vraag over het verschil in richting tusschen
hem en zijn voorganger zelfs niet is gesteld. Een bekwaam
man, een man die een groot vertrouwen heeft en wekt,
dat waren redenen om Mr. de Geer hartelijk to verwelkomen ; over zijn politieke richting werd zoo goed als
niet gesproken. Is echter bezuiniging niet een vraag van
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richting, dan is het ook niet een vraag die aan de kiezers
kan worden voorgelegd. Om uit te maken welke persoon
door zijn bekwaamheid en karakter is aangewezen om de
financien te beheeren zijn zij volkomen ongeschikt. Dwingt
de economische toestand \TO& alles naar bezuiniging te
streven, dan is reeds daardoor het politieke leven van
minder belang.
Nog in een ander opzicht oefent de economische malaise
denzelfden invloed. Het is bekend hoezeer de regeling
van den arbeidsduur in de wet van Aalberse oppositie in
werkgeverskringen heeft opgeworpen. Zij is te eenvormig,
zij maakt de concurrentie met de landen, die minder
ver gaan in de beperking van den arbeidstijd, noodeloos
moeielijk. Het verzet tegen de wet is groeiend, maar niet
daar op wil ik wijzen, wel op het uiterst merkwaardige
feit dat werkgevers en arbeiders beiden de regeling zoo
veel mogelijk aan den wetgever willen onttrekken. Een
regeling door overleg van yak- en werkgeversvereenigingen
moet de uniforme voorschriften, die de wetgever uitvaardigt, vervangen. We moeten afwachten, wat er van wordt,
maar in ieder geval is ook Kier een terugdringen van
het politieke element in ons staatsleven te constateeren,
dat met aandacht moet worden gevolgd.
Ten slotte de vraag of we deze inzinking als een tijdelijke moeten beschouwen dan wel als het begin van een
nieuw tijdperk. Ik moet eerlijk verklaren dat ik het antwoord niet weet te geven, ik wil zelfs de vraag niet stellen
of we moeten streven uit de inzinking te komen of haar
eenvoudig aanvaarden. Voor het oogenblik slechts dit.
Ik geloof, dat wij nog lang niet door de schokken van het
maatschappelijk en staatkundig leven, gevolg van den
oorlog, heen zijn. Men wil nu opbouw, maar voor stelselmatig bouwen is het de tijd nog niet de nieuwe vormen
van het maatschappelijk leven zien wij nog niet, daarvoor
is er nog te veel woeling, daarvoor zijn wellicht ook de
menschen nog niet rijp. Zoolang dat zoo blijft moeten
we met het oude doen wat onze hand te doen vindt, we
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moeten vooral open zijn voor nieuwe mogelijkheden en
— het voornaamste — we moeten innerlijk sterk zijn om
die nieuwe mogelijkheden, die even zoo vele moeilijkheden
zullen zijn, aan te durven. Daarvan zie ik vooralsnog
weinig. Men heeft het over bezuiniging, maar wat beteekent bezuiniging in het staatkundige voor een yolk
dat in het dagelijksch leven in verfijning hier, in vergroving daar al maar meer luxe zoekt ? Men spreekt van
een nieuw leven, maar hoe zal dat komen in een tijd, die
in het jakkeren in auto's en op motorfietsen en in het
afloopen van bioscopen vervulling zoekt voor zijn niet te
verzadigen lust naar sensatie ? Wat aan te vangen met
menschen met zulk een innerlijke leegte ? Hoe kan men
op kracht hopen, als de drankaccijns iedere maand meer
opbrengt en sexueele losbandigheid door alle kringen der
maatschappij heentrekt ? De economische vragen zijn
thans van overwegend belang, zeide ik, maar ten slotte
zijn de economische vragen weer tot zedelijke te herleiden.
En de zedelijke herleving begint bij den individueelen
mensch.
Amsterdam, Sept. 1921.

RATHENAU: GEMEENSCHAP EN
GILDENSOC1ALISME
DOOR

Mr. J. BIERENS DE HAAN Jr.

„Wirtschaft ist nicht mehr Privatsache,
sondern Sache der Gemeinschaft".
(Rathenau, Neue Wirtschaft).

Geschiedenis is beweging, geen stilstand, nog minder
achteruitgang ; voorwaartsche beweging, een ontplooiing
van nieuwe vormen uit oude, een groeien van nieuwe
toestanden uit voorbijgegane, die niet alleen hun waarde,
maar ook hun tijd hebben gehad. De maatschappij van
straks zal een andere zijn dan die van nu, zoo goed als
de tegenwoordige wereld niet meer is die van 1918, en
deze niet meer de wereld van 1914. De komende samenleving kan slechts een resultaat zijn van de krachten
in de tegenwoordige aanwezig, en een herstellen en opbouwen van de tegenwoordige maatschappij, die verscheurd en verarmd is, kan slechts zijn een voortbouwen
op hetgeen tot nu toe als historie geworden is.
Dit wordt van tweeerlei zijde ontkend. Eenerzijds
door een richting, die nauwkeurig meent te weten hoe
een model-maatschappij behoort ingericht te zijn, en,
begeerig om de tusschenliggende jaren maar over te
slaan, of zonder vertrouwen in de noodwendige maat-
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schappelijke ontwikkeling (beide even on-marxistisch),
al het gewordene wil vernielen, en meent op en met het
onstane niet een schoonere samenleving te kunnen opbouwen : het communisme 1).
Andrerzijds een strooming die van meer belang is, die
als de eenige oplossing ziet een teruggrijpen in vroegere
toestanden (door wien, en hoe dit teruggrijpen moet
geschieden, en hoever, wordt niet vermeld). Men wil —
en wij doelen hier speciaal op het ekonomisch gebied —
weer terug tot de vroegere verhouding tusschen den onafhankelijken patroon en den enkelen, afhankelijken arbeider,
tot den toestand van het „vrije spel der krachten". Deze
richting wordt niet zelden verdedigd door sommige
ekonomen die aan de resultaten van hun wetenschappelijk
onderzoek met uitsluiting van alle andere overwegingen
het monopolie van maatschappelijke wijsheid toekennen ;
zij gaan uit van de onderstelling dat „het in socialistischen
zin ingrijpen (bedoeld is de invloed van overheid en vakvereenigingen) in een individualistische maatschappij... de
grondslagen ondermijnt van de maatschappij zooals zij
nu eenmaal is" 2). Beweerd wordt dan dat „de wangunst
der arbeiders" en de „sentimentaliteit der regeerders
en welgestelde klassen" ons te gronde voert ; de arbeidersloonen moeten, in plaats van een „wangedrocht van
dwang en intimidatie" weer worden het „vrije product
van ekonomische wetten" ; alle ellende berust op de
„foutieve veronderstelling dat den arbeider een menschwaardig bestaan moet verzekerd zijn" 3).
Achter deze beweringen schuilt natuurlijk eenige waarheid. Aan het omhoog voeren der geldloonen moet een
eind komen, is reeds een eind gekomen (hoe begrijpelijk
1) Ditzelfde geldt, zij het in veel inindere mate, van hen die meenen
dat voor een doeltreffende socialisatie slechts het afkondigen van een
socialisatie-wetgeving vereischt is ; vergeten wordt dat het maatschappelijk ekonomisch leven niet het gevolg kan zijn van een (juridische)
wet, doch omgekeerd een wet de kristallisatie van dit leven moet zijn.
2) Mej. E. C. van Dorp, de meest agressieve van deze richting,
in „De Economist" van Mei 1.1.
3) Dezelfde in „De Economist" van Februari 1.1.
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het ook is dat ook de arbeiders, evenals de overigens zoozeer verfoeide kapitalisten, gebruik maken van de „conjunctuur"). Op den duur zullen zelfs vele geldloonen
moeten zakken, vooral als er niet meer geproduceerd
wordt, hetgeen overigens aan de werkelijke loonen op
den duur slechts ten goede kan komen ; het stelsel van
dwang en intimidatie moet verdwijnen, zoover het niet
het allerlaatste wapen van den arbeider is ; de veronderstelling dat ieder mensch het goed moet hebben getuigt
van te groot optimisme in een verarmde wereld, en is
verwant aan de goedmoedige praemisse van de gelijkheid van alle menschen.
Op deze gronden wordt dan beweerd dat wij weer
„terug" moeten. En toch... wat toont reeds de ruwheid
waarmee dit gezegd wordt de oppervlakkigheid van deze
argumenten aan. Zouden hier geen andere motieven
in het spel zijn dat „wangunst" eenerzijds en „sentimentaliteit" andrerzijds ? Heeft de schrijfster nooit verder
gekeken dan dat deel der (meestal jeugdige) arbeiders, die,
zonder eenige verantwoordelijkheid, met hun geld smijten,
en voor wie het zeer wenschelijk zou zijn als hun loonen
gehalveerd werden ; of alleen gelet op eenige min of meer
demagogische toespraken ? Of moet deze terminologie
ook slaan op de vole hard werkende arbeidersgezinnen,
wier werkelijk loon over 't algemeen met een zeer matig
percentage is toegenomen, welke toename gewoonlijk
hard noodig was om de slijtage gedurende den oorlog
weer in te halen 1). En als het eens werkelijk winst was —
welk geluk beteekent een geringe vermeerdering niet
voor een arbeidersgezin, en wat weegt hier niet tegen op
de verhoogde kans op werkloosheid met de daaraan verbonden veel lagere uitkeeringen ! En welk ideaal — en wat
is een leven zonder idealen blijft er voor den doorsneearbeider over, die lijdt onder den vloek van het domme,
mechanische werk, dat dag-in, dag-uit, jaar-in, jaar-uit,
1) Gedacht dient ook aan de huishuren die, reeds hooger, nog
belangrijk verhoogd moeten worden.
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hem in de zelfde fabriek, op dezelfde plaats, dezelfde
handgrepen dwingt uit te voeren, dan de hoop op jets
korter dag in de fabriek, jets meer loon voor eigen ontspanning of voor de verzorging van 't gezin ! Of is dit
alles „sentimentaliteit ", en is hier slechts diegene tot
oordeelen bevoegd, die aan dat deel van het yolk, op
welks handenarbeid de productie berust, het recht op
een menschwaardig bestaan ontzegt ? — We bewegen
ons hier niet meer op het terrein van de wetenschap,
maar op dat van den klassenstrijd op zijn smalst.
Om bovenbedoelde en andere „misstanden" uit den
weg te ruimen en weer tot welvaart te komen, is er,
volgens de hier bedoelde richting, slechts een afdoend
middel herstel der vrije concurrentie, vrije werking der
ekonomische wetten, uit den weg ruimen van alles wat
deze werking belemmert. leder die geen verstokt dogma.ticus is moet het voordeel van deze veel aangeprezen
maatregelen erkennen, doch tevens twijfelen aan hun
mogelijkheid. Immers tot hetgeen de vrije werking der
ekonomische wetten, der concurrentie, belemmert, en
dus opgeheven moet worden, behoort natuurlijk allereerst
een machtige internationale arbeidersorganisatie, die
zich noch laat opheffen, noch zich er bij zal neerleggen als
haar leden slachtoffer mochten worden van die vrije
concurrentie ; dan een over de heele beschaafde wereld
opgetrokken, kunstig gebouw van sociale wetgeving,
dat diep geworteld is in het rechtsbewustzijn van het yolk
en de structuur der maatschappij ; maar verder ook de
organisaties van de patroons ; de organisatie der industrie
in kartels en trusts, de overal opkomende horizontale
en verticale concentratie in reuzenbedrijven en belangengemeenschappen ; de overal van zelf sprekend geworden
(monopolistische) staats- en gemeente-exploitatie van
voor de gemeenschap onmisbare bedrijven ; en, wat nog
bedenkelijker is, de groeiende aandrang bij een groot deel
der bevolking om steeds meer de exploitatie van bedrijven
te onttrekken aan particulieren, ten bate der „gemeenschap" (hoe dan ook vertegenwoordigd). Meer nog. Zijn
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alle maatschappelijke banden losgeknoopt zoodat individu
weer tegenover individu staat, dan dient nog het grootste
obstakel tegen de vrije werking der ekonomische wetten
uit den weg geruimd : de eene mensch heeft door het
toeval, door conjunctuur, door geboorte, door succesvollen
arbeid (of roof) van voorgeslacht, een grout bezit, en is
dus een machtig mensch, machtig door zijn kapitaal en
machtig door de geestelijke zijde van zijn bezit : zijn ontwikkeling, die hem in staat stelt grooter invloed op den
gang van zaken te hebben dan die andere mensch, die
tegenover hem staat, en ook door het toeval, door conjunctuur, door geboorte, door weinig succesvollen maar
niet minder harden arbeid (of berooving) van voorgeslacht, niets heeft, dan honger, en dus op genade of ongenade overgeleverd is aan den bezitter, die zijn arbeidskracht kan koopen tegen iedere voorwaarde, mits net
voldoende om den arbeider in het leven te houden —
zoolang hij met vollen kracht werken kan 1).
Deze, niet op ekonomische wetten berustende, ernstige
beperking van de concurrentie zal niet te ontgaan zijn,
evenmin trouwens als alle andere maatschappelijke groei,
die wijst op een versterking van het collectivistisch beginsel ten koste van het individualistisch. Het is dan ook
een krasse bewering dat de maatschappij „nu eenmaal"
individualistisch is, en dus alle bewust ingrijpen in de
— reeds door meerdere andere machtsfactoren bepaalde
werking van „ekonomische wetten" „ons te gronde voert".
Deze bewering behoort thuis in het natuurrecht. Een
theorie die op deze onderstelling gegrond is, heeft nog
slechts zeer betrekkelijke waarde in een maatschappij,
1) D.w.z. de toestanden, zooals die alom waren bij het opkomen
der industrie in de vorige eeuw : b.v. kinderarbeid gedurende 15 a 18
uur, voor kinderen vanaf 5 jaar, overdag en 's nachts, in fabrieken en
mijnen ; vrouwen- en mannenarbeid naar rato, alles tegen een loon,
nauwelijks genoeg om van te leven, te weinig om eenige zedelijkheid
of kultuur mogelijk te inaken. De oude liberale Manchesterschool
aanvaardde deze toestanden als noodwendig, als voortvloeiend uit
de „vrije werking der ekonomische wetten", of verdedigde ze zelfs
(„Sogenannte" Arbeiterfrage, van Prince-Smith e.a.).
O. E. XXI 10
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waar door bovenbedoelde tendenzen aan het individualisme steeds minder plaats wordt gelaten 1), en werkt het
heillooze wanbegrip in de hand dat theorie en practijk
weinig met elkaar te maken hebben, waardoor eenerzijds menschen uit de practijk, en vooral uit de practijk
van het z.g. „sociale" leven, zich niet meer om de theorie
bekommeren, andrerzijds de beoefenaars van de theorie
zich niet meer kunnen vinden in de veranderde omstandigheden, en tenslotte tot de even weinig diepzinnige
als practische (doch veel vernomen) oplossing komen
dat „men" maar weer „van voren of aan" moet beginnen.
Reeds het overwegen van deze oplossing doet vermoeden
een conflict tusschen werkelijkheid en theorie, of wellicht
zelfs de vrees dat de homo economicus mocht wegwandelen, vergetend dat op hem de taak rust een gansche
theorie te steunen.
„Dogma en wetenschap zijn de onverzoenlijkste vijanden. Dogma kan nooit vooruitgang brengen. Het dogmatisch-ekonomisch credo moet door een ander worden vervangen, dat op doordenken berust" 2). Tweeerlei zijn
deze dogmata : dat van den eenzijdigen socialist, voor
wien iedere vrije concurrentie verkeerd, slechts gemeenschapsregeling heilbrengend is, en dat van den eenzijdigen individualist, voor wien iedere gemeenschapsregeling verkeerd, slechts vrije concurrentie heilbrengend
is (waarbij dan „vrij" genoemd wordt de concurrentie
waarbij eenerzijds ekonomisch sterkeren, andrerzijds ekonomisch zwakkeren staan ; eenerzijds subjecten, andrerzijds objecten van het ekonomisch leven). Een theorie,
die niet doctrinair is, maar waarde kan hebben voor de
1) Vig. Philippovich, Grundrisz, I, biz. 240: „Die Entwicklungstendenz der Volkswirtschaft der Gegenwart ist auf Beschrankung des
freien Wettbewerbs and auf Aenderungen in der Verfassung der Unternehmungen gerichtet. Dabei tritt die Tatsache charakteristisch hervor,
dasz die gesellschaftlichen Bedingungen ihrer Existenz verstarkt

werden". Sindsdien (voor den oorlog) zijn deze „gesellschaftliche"
tendenzen aanmerkelijk sterker geworden.
2) Mej. E. C. van Dorp in „De Economist" van Mei 1.1.
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practijk van het sociale leven, ligt hier tusschen in, die
theorie die ook rekening houdt met technische en politieke ontwikkeling, met zedelijke en psychologische wijzigingen, kortom met alle factoren die het gestadig
groeiende maatschappelijk leven vormen.
Maar bovendien. Het is een al te simpele voorstelling
het een „foutieve veronderstelling" te noemen dat den
arbeider (d.w.z. den werkenden arbeider) menschwaardig
bestaan zou moeten verzekerd zijn. Vooral als men zelf
tot dat deel der gemeenschap behoort, aan Welk een
menschwaardig bestaan wel verzekerd is 1). Een dergelijke
uiting vermag niets anders, dan de arbeiders te prikkelen.
Eenerzijds zijn er te veel verstandige lieden, andrerzijds
is de macht der arbeidersklasse veel te groot om voor de
verwerkelijking van dergelijke theorien te behoeven te
vreezen. Mocht echter ooit een dergelijke overtuiging
meer algemeen doordringen, en toegepast worden, de
arbeidersklasse zou het waarschijnlijk verkiezen om met
die maatschappij onder te gaan, die haar geen recht op
een menschwaardig bestaan toekent, om op de puinhoopen van deze samenleving een nieuwe op te bouwen,
waarin niet de eene helft zal meenen slechts te kunnen —
en ook te mogen — leven ten koste van de andere. Maar
vooral : het zijn niet deze „liberale" ekonomische leerstellingen die in laatste instantie normatief zijn, het zijn de
religieuse en ethische beginselen die de hoogste waarde
hebben, en waaraan, ook wat betreft onze verhouding
1) Het is een fout van vele theoretici dat zij zich te weinig
indenken in de geestesgesteidheid van de arbeidersklasse, aan welke
zij allerlei willen dicteeren ; hoewel deze geestesgesteidheid toch een
zeer reeele factor is, in arbeidszaken tegenwoordig dikwijls zelfs de
belangrijkste. De noodwendigheid van sociale maatregelen zou dan
meer begrepen worden, met name ook een maatregel als wettelijke
beperking van den arbeidsdag.
Waar ligt overigens de schuld dat te plotseling de achturige arbeidsdag ingevoerd is, en niet het voorstel-Schaper : de tienurendag, met
e v. zeer geleidelijken overgang naar den achturendag ?
Vlg. overigens hieromtrent de verderop geciteerde woorden van
Rathenau.
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tot den medemensch, tot de samenleving, het laaiste
woord toekomt. Ook achter de samenleving staat niet
het belang, maar de idee.
Een theorie, die in haar consequenties hiermede in
strijd komt, kan — hoe belangrijk overigens ook — door
haar eenzijdigheid niet op algemeene gelding bogen, en
voor het werkelijke leven slechts zeer betrekkelijke waarde hebben.
Deze twee richtingen — de sprong vooruit en de sprong
terug — kunnen niet den weg wijzen bij een wederopbouw
van de maatschappij.
Geschiedenis is beweging, en de maatschappij waarin
wij op dit oogenblik leven, is historisch geworden, is
een felt en heeft recht van bestaan. Dit legt ons een nieuwe
taak op onder nieuwe omstandigheden.
Een nieuwe taak ; de wereld is verarmd, en om tot
algemeene welvaart te komen is er slechts 66n middel :
vermeerderde voortbrenging. Hier moeten aller krachten
op gericht zijn. De arbeider moet er van doordrongen
zijn dat hij niet slechts 'de waarde van zijn loon moet
produceeren, maar bovendien een geduchte „meerwaarde", niet alleen voor het loon van den productie
leider, voor verbruik van grondstoffen en kapitaal, voor
het z.g. afgeleide inkomen, maar ook om te besparen :
de wereldreserve is leelijk verbruikt, wij teeren op ons
kapitaal, en slechts door intensiever productie kan algemeene armoede voorkomen worden, en welvaart bereikt.
Maar niet slechts moet er meer geproduceerd, er moet
ook minder verbruikt worden. Erger dan het hooge loon
is de wijze waarop dat veelal over den balk wordt gegooid.
In vele gevallen, waar sparen mogelijk zou zijn, schijnt
het zwaartepunt van het leven gelegen te zijn in opschik,
platte luxe en grove „lol". Vele luxe- (vooral snoep- en
sigaren-) winkels floreeren, dank zij de leefwijze van een
deel der (jeugdige) arbeidersklasse. En niet slechts in het
kleine heerscht verspilling, ook in het groot, b.v. (om niet
te spreken van vele staatsuitgaven) bij den woning-
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bouw. Veelal heerscht nog de overtuiging dat er geen
socialer werk te doen valt dan het zoo hoog mogelijk
opvoeren van het woningpeil. Hoe wenschelijk dit ook
moge zijn, het gebruik van te groote sommen voor nietproductieve doeleinden is een apres-nous-le-claugepolitiek 1).
Deze en dergelijke vermaningen kan men — terecht —
overal vernemen, doch een ding wordt daarbij gewoonlijk
vergeten : dat niemand het recht heeft den arbeider
alleen voor te weinig productie en te veel consumptie
verantwoordelijk te stellen. Zeker, de arbeider zal in
vele gevallen zuiniger moeten worden, veelal van verbetering van levenspeil of moeten zien, maar niet voordat krachtig is opgetreden tegen de luxe en verspilling
bij de bezittende klasse, zij het al of niet nouveau-riche.
Het geheele levenspeil moet eenvoudiger worden, er
moet bezuinigd worden eerst door hen die in het groot
verspillen en van den aanwezigen voorraad goederen meer
verteeren dan zij daartegenover praesteeren, daarna ook
door hen die dit in het klein doen. En even klein als het
van den arbeidersleider is om slechts te toornen tegen de
1) Van de jaarlijksche besparing van ons y olk, die op 500 a 600
millioen wordt geschat, eischt alleen reeds de arbeiders- en middenstandswoningbouw in de eerstkomende jaren een bedrag van 200 a 300
millioen jaarlijks. Het is duidelijk welk gevaar voor de volkswelvaart
hierin gelegen is.
Andrerzijds zal een arbeiderswoning van f 8000.— (in Amsterdam
was reeds f 10.000 normaal) berekend a 8 pCt., een huur moeten opbrengen van f 12.80 per week, hetgeen een weekinkomen veronderstelt van ongeveer / 80.—, een abnormaal bedrag. Een langdurige
doorzetting van het bijdragenstelsel beteekent dat deze klasse van
huurders voortdUrend op een grooter deel van het volksinkomen beslag
legt, dan zij daartegenover kan praesteeren. Maar ook zullen de arbeiders
waarschijnlijk nooit in staat zijn deze hooge huren geheel te kunnen
betalen, zoodat in deze woningen later twee gezinnen hun intrek
zullen nemen. Hetgeen nog wel erger is dan alkoofwoningen.
Intusschen is in deze politiek een wijziging gekomen : een maximumbouwprijs is vastgesteld en goedkoopere particuliere bouw wordt door
(gelijdelijk verminderende) premies aangemoedigd, zoodat misschien
spoediger dan verwacht werd, de ergste nood overwonnen zal zijn.
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verspillende, „bourgeoisie", een even enghartig klassestandpunt is het andrerzijds om slechts te wijzen op den
hebzuchtigen, wangunstigen en kortzichtigen arbeider,
zonder eerst en telkens te hebben gewezen op de plaatsen
waar het meest verspild wordt ; om maatregelen aan te
bevelen tegen te hooge loonen en niet tegen overdreven
luxe, waartegen allereerst, b.v. in den vorm van een zoo
zwaar mogelijke verbruiksbelasting, drastische maatregelen dienden genomen te worden. Niemand heeft het
recht om op den duur meer te verteeren dan zijn praestaties
aan de maatschappij waard zijn, zij het direct of indirect
bij het proces van voortbrenging en verdeeling, zij het
op materieel of geestelijk gebied.
Wij hebben een nieuwe taak, maar onder nieuwe omstandigheden. Sinds den oorlog is de ekonomische macht
van de georganiseerde arbeidersklasse op ongekende
wijze gegroeid, en geworden tot een factor waarmee in
het ekonomisch 'even rekening moet gehouden worden.
Men kan dit betreuren, evenals men kan betreuren dat
andere machten ter versterking van hun positie zich
organiseeren, men zal het toch als een feit moeten aanvaarden, dat, evenals weer het kapitaal zich organiseert
tot meer of min monopolistische instellingen, zoo ook de
arbeid een monopolie wordt, dat berust bij vakvereenigingen en -verbonden. De arbeiders, wier organisatie een
geheelen staat boycot (zij het ook dat deze vertooning
niet de gelukkigste was), of besprekingen houdt ter opheldering van den internationalen politieken toestand,
zoodat in den Duitschen Rijksdag de Minister van Buitenlandsche Zaken een woord van dank tot hen richt, zijn
niet meer de onmondige arbeiders van vroeger, die handelen naar den wil van hun werkgever, of zich neerleggen
bij het noodlot van de ekonomische wet (of de overmacht
van het kapitaal) die juist hun Been voldoende loon toestaat om van te leven. Men komt falikant uit, als men op
grond van een theorie hiertegen in gaat, en slechts een
oplossing weet te geven, als dit alles eens anders ware.
„Die Geschichte konjugiert nicht im Konditionalis, sie
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redet von dem, was ist und war, nicht von dem, was ware
und gewesen ware. Wir wissen, diese Dinge sind geschehen
und da sie geschehen sind, haben sie einen Sinn ; wo
nicht, so mtiszten wir ihnen einen geben. Der Sinn aber
ist, dasz der Krieg in Jahren gereift hat, was sonst vielleicht in Jahrzehnten, in Jahrhunderten hatte reifen
mussel." Deze voortreffelijke woorden van Rathenau
getuigen van meer karakter en ruimer inzicht aan de
steeds herhaalde wensch naar teruggang. „Niemals wird
irgendein Ideal der Welt aus einer Vergangenheit geschOpft werden kiinnen, niemals wird ein Romantizismus,
der Gewesenes herbeisehnt, etwas anderes sein als unproduktive Sentimentalitat."
Een nieuwe taak : meer produceeren ; nieuwe omstandigheden : een machtige arbeidersklasse ; maar ook een
nieuw doel. Bestond de groote verdienste van het kapitalisme hierin dat het maar een klein gedeelte verteerde
van hetgeen voortgebracht werd, zoodat het grootste
gedeelte productief kon besteed worden aan kapitaalvorming (wat dan sinds 1914 weer vernietigd kon worden),
dit bracht mee dat de verdeeling der productie zoo was,
dat slechts een zeer klein gedeelte direct ten bate van
de arbeiders kwam 1). Het is begrijpelijk dat deze met
een onevenredig klein deel niet meer tevreden zijn, en
dat een intensiever productie dus niet alleen zal moeten
dienen om weer meer te kunnen sparen, voor kapitaalvorming, maar ook om een voldoenden voorraad rechtvaardiger te kunnen verdeelen. Doel moet dus zijn,
naast besparing, een meer algemeene verdeeling der
welvaart, opdat ook meer algemeen deel zal kunnen worden genomen aan de kultuur. Om dit laatste te bereiken
is idealisme vereischt. De arbeidér (en werkelijk niet
alleen de arbeider !) moet overtuigd worden, dag aan dag
moet hem voorgehouden worden, en van alle kanten
moet hij het leeren voelen, dat zijn uiteindelijke zaligheid
1) Zie hierover het prachtige tweede hoofdstuk uit het beroemde
boek van Keynes, speciaal : The Psychology of Society.
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niet is gelegen in een juister verdeeling van goederen,
dat dit nooit meer kan zijn dan het noodzakelijke middel
tot een hooger liggend doel. Maar dit kan alleen als de
arbeider zijn verantwoordelijkheid als mensch leert voelen,
als hij niet meer wordt beschouwd louter als zakelijke
productiefactor, tegen marktwaarde gekocht, maar als
een mensch, die, behalve zijn arbeidskracht, ook iets
van zijn persoonlijkheid in zijn arbeid kan leggen. De
arbeid is in beginsel minstens gelijkwaardig aan het
tot nu toe geprevilegeerde kapitaal, en moet mede
zeggenschap erlangen over de wijze waarop hij aangewend zal worden. Hiertoe is meerdere ontwikkeling een
vereischte.
Dus ook een nieuwe werkwijze : mede-zeggenschap en
mede-verantwoordelijkheid 1) ; een nieuwe productiewijze moet gegrond zijn op samenwerking ; een machtsevenwicht van twee tegenover elkaar staande partijen,
die zoodra ze kunnen elkaar belagen met staking of uitsluiting, terwifi daartusschen in slecht gewerkt wordt,
is een vulcanische bodem waarop de voortbrenging rust 2).
Organisatie dus, gegrond op samenwerking, maar ook
technische organisatie, die een meer logische, een wetenschappelijk geleide voortbrenging ten doel heeft, zoowel
in de enkele onderneming als in de gansche industrie :
arbeidsverdeeling, normalisatie, concentratie ; slechts
hierdoor zou een groote besparing en sterk vermeerderde
productie mogelijk zijn 3).
1) Vgl. in dit opzicht de 4e conclusie van de jaarvergadering van
de Maatschappij van Nijverheid, Juni 1920: Het is gewenscht den
arbeiders meer gelegenheid te geven, om een leidende positie bij de
productie in te nemen.
2) Door stakingen gingen in 1919 ten onzent ruim een millioen
arbeidsdagen verloren, in Duitschland 48,6 millioen (waarvan de helft
alleen in Berlijn), in 1920 in Engeland 27 millioen, welk aantal dit jaar
verre overtroffen zal worden. Onlangs vermeldde een courantenbericht
dat, dank zij de staking in de steenkolen mijnen, bijna 5 millioen arbeiders
werkloos waren.
3) In een artikel in het Januari-nummer van dit jaar van het Tijdschrift van de Maatschappij van Nijverheid („Fabrieksbeheer") werd
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Kortom, een samenleving, die geen hemel op aarde moet
trachten te brengen, of gebouwd is op valsche begrippen
van gelijkheid en broederschap, maar ook geen die verteerd wordt door den zich steeds toespitsenden strijd
tusschen ondernemers en arbeiders, tusschen socialisten
en niet-socialisten, of wel tusschen producenten en consumenten. Maar een samenleving die kan voldoen aan de
nieuwe opgave : meer voortbrengen, en zich kan aanpassen aan de nieuwe omstandigheden : een sterke, aaneengesloten arbeidersklasse, wier geheel gerechtvaardigde
strijd voor een beter bestaan op een andere wijze tot
uiting kan komen dan door een steeds scherper, steeds
waanzinniger loonstrijd, die op den duur eerst de arbeidersklasse zelf, maar dan tevens de geheele maatschappij
ten gronde voert, omdat tegenover een al te ruime voorraad geld, dat steeds minder waarde zou krijgen, een
geleidelijk afnemende voorraad goederen ter verdeeling
zou staan. Een samenleving waarin, daartoe gedwongen
van bevoegde zijde de meening verkondigd dat door een betere technische organisatie de hoogere uitgaven voor loonen enz. bestreden
zouden kunnen worden. „De voornaamste reden, waarom de fabrieksorganisatie in ons land zich nog niet ver ontwikkeld heeft, is wel dat
tot nu toe arbeidskrachten en grondstoffen betrekkelijk goedkoop
waren, vergeleken bij die van andere landen, met name der V. S."
De Mij. tracht een verder doorgevoerde organisatie en normalisatie
te bevorderen.
Wat betreft de door centralisatie te verkrijgen besparingen zij herinnerd aan enkele bekende voorbeelden. Door invoering van een
cigarettenmonopolie in Duitschland werd jaarlijks meer dan een millioen
mark alleen aan reclame bespaard. Door de stichting der American
Steel and Wire Company werd jaarlijks 500.000 dollar bespaard aan
vrachtkosten, van 2 a 300 reizigers er slechts 15 behouden, en 200
beambten ontslagen. De Steeltrust bespaarde jaarlijks 21 millioen
dollar alleen reeds door het overbodig worden van 20.366 personen.
Behalve deze negatieve winst komt nog een positieve door logische
leiding der productie, arbeidsindeeling, uitschakeling van on-productieve
bedrijven, enz. Zooals bekend is neemt de concentratie van industrieele
bedrijven en banken dan ook hand over hand toe, waarin, wegens
de monopoliepositie die zoo verworven wordt, weer een gevaar voor
de gemeenschap gelegen is, wanneer aan de monopolisten de vrije
hand wordt gelaten.
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door de harde noodzakelijkheid, het begrip der gemeenschap meer tot uiting komt in een gezamenlijke verantwoordelijkheid en gezamenlijke voordeelen, zoowel in den
arbeid als in de kultuur.
„Indem der Mensch fur seine Notdurft zu sorgen glaubt,
wird er gezwungen, fur die Gerechtigkeit zu sorgen."
Door een uitwendige noodzakelijkheid uit zich de innerlijke noodzakelijkheid der historische ontwikkeling ; de
tendenzen die in deze ontwikkeling allerwege zijn op to
merken
een terugdringen van de individueele door de
collectieve idee kunnen soms doen gelooven dat een
noodwendige nieuwe ekonomische structuur een nieuwe
ethiek kan mogelijk maken, ook voor de groote massa
die tot nu toe hiervan was uitgesloten, en dat een komende
samenleving meer dan tot nu toe gedragen zal zijn door
die gemeenschapsidee.
Tot hen die hiervan het meest overtuigd zijn, tot de
meest bezielde wegbereiders, behoort Walther Rathenau.
Dr. Walther Rathenau (geb. 1867), thans minister
van „Herstel", behoort, als president der Allgemeine
Elektrizitdts Gesellschaft (A.E.G., gesticht door zijn
wader) tot de leiders der Duitsche groot-industrie. In den
oorlog was hij het, die de aandacht vestigde van regeering
en legerbestuur op de onvoldoende ekonomische mobilisatie, op het tekort dat ontstaan moest aan onontbeerlijke grondstoffen. Hem is toen de organisatie opgedragen
van de „Kriegsrohstoff-abteilung" in het Pruisische minisaerie van oorlog, in welke functie hij belangrijk heeft
bijgedragen tot Duitschlands ekonomisch uithoudingsvermogen.
Een en ander verleent aan zijn ekonomische beschouwingen bizondere waarde. Het is echter niet alleen, zelfs
niet in de eerste plaats, de ekonoom, de industrieel, de
organisator en man van de practijk die in zijn geschriften
aan het woord is, het is voor alles de mensch, die van
breed menschelijk standpunt de maatschappij wil be-
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schouwen. Zijn boeken handelen „von materiellen
Dingen, jedoch um des Geistes willen."
Het zijn humane gedachten, het is de geestelijke achtergrond des levens, die hem dringt tot zijn maatschappelijke beschouwingen, het is het onrecht dat in de maatschappij geleden wordt, de geestelijke en matericele
ellende van een groot deel van het yolk en, na den oorlog, de nood van het geheele Duitsche yolk, wat hem
tot schrijven dwingt ; en het is een onuitroeibare idealistische overtuiging die van al zijn geschriften de grondtoon vormt, de overtuiging dat er een nieuwe maatschappij
moet komen, gedragen door een nieuwen geest, een geestelijke beschaving waarvan de rijken niet door te veel en
de armen niet door te weinig bezit zullen zijn uitgesloten, een maatschappij, waaraan het tweeklassenstelsel
niet meer ten grondslag ligt, een intensiever productie die
een zekeren graad van welvaart voor alien toelaat, zoodat
geestelijk leven weer voor breeder kring rhogelijk zal
zijn. Zoo is Rathenau naast ekonoom ook ethicus, naast
den profeet die een nieuwe wereld voorspelt, de boetprediker die fulmineert tegen de verwording dezer maatschappij.
Zijn blik is echter niet alleen breed, ook wel eens te
breed ; in het voorbijgaan roert hij in zijn werken alle
mogelijke onderwerpen even aan, soms terwille van een
onverwachte zinswending, dikwijls, naar het schijnt,
omdat zijn vlotte pen het niet laten kan al te kwistig
te zijn met zijn rijken voorraad ideeen en ideetjes over
alle uitingen van maatschappelijk leven. Zoo kan hij,
filosofeerend en moraliseerend, over allerlei paradoxen
heen buitelen naar minder gefundeerde beweringen,
die met het behandelde onderwerp weinig te maker
hebben, waardoor zijn geschriften wel eens wat langdradig, zijn betoog wat onsamenhangend wordt. Zijn
werken zijn dan ook zooals hij iemand laat zeggen —
„eine Fundgrube fur Entlehnungen." Ook vraagt de
lezer zich wel eens af, of alles wat de schrijver beweert,
nu wel zoo belangrijk of waar is, o.a. als hij zich zelf
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noemt degeen „ der den Begriff der Mechanisierung in
das deutsche Denken eingefiihrt, den Begriff der Seele
aus den Handen der Psychologen entrissen und zum
Ursinne zuriick geleitet, fiber Intellektualismus und
Seelenlosigkeit so manches geschrieben und das Reich
der Seele als Menschheitsziel hingestellt hat."
Belangrijker dan deze bezwaren is de geest, die uit zijn
werken spreekt ; dat deze gewaardeerd worden, blijkt
wel hieruit dat zijn meeste geschriften tusschen de 25
en 50 herdrukken beleef den, een zelfs 65 (Von kommenden
Dingen, zijn hoofdwerk). Natuurlijk bestaan er ook „Gesammelte Schriften in fiinf Bdnden," zelfs verscheen
een Rathenau-Brevier, een citaten-boekje voor bewonderaars.
Reeds uit de titels van zijn werken blijkt zijn lief de
voor de toekomst, zijn geloof in een nieuwe samenleving :
Von kommenden Dingen, die Neue Wirtschaft 1), . der
Neue Staat, die Neue Gesellschaft. Met de Autonome
Wirtschaft vormen deze de meest bekende van zijn, in
hoofdzaak sinds den oorlog verschenen, ongeveer twintig
geschriften.
Rathenau gaat uit van wat hij noemt de „Mechanisierung des Geistes" (Zur kritik der Zeit en Von kommenden Dingen). De Mechanisierung is het kenmerk van dezen
tijd van industrieele productie, waarin door volmaking
der techniek, ver doorgevoerde arbeidsdeeling en organisatie, aller krachten op het uiterste gespannen worden
om to voldoen aan de massabehoefte. Deze „sinnlichmechanische Ordnung" beheerscht echter, ver boven
het ekonomische leven uit het geheele maatschappelijk
leven, het persoonlijk leven, het denken, het geestesleven ;
— „fiberall der gleiche Zug von Spezialisierung und Abstraktion, von gewollter Zwangslaufigkeit, von zweckhaftem, rezeptmãssigem Denken, ohne Ueberrasschung
1) Vertaald door Dr. Th. van der Waerden in de serie : Handboekjes Elck 't Beste, onder den titel „Op nieuwe Banen".

RATHENAU : GEMEENSCHAP EN GILDENSOCIALISME.

61

und ohne Humor, von komplizierter GleichfOrmigkeit."
Voor kultuur is geen plaats meer : „Bewunderung und
Wunder erstirbt vor dem Schrei der Neuheit und Sensation ; von allem bleibt der schdbigste Vergleich Zahl
und Masz ; das Denken wird dimensional. Gilt von den
Dingen die Abmessung, so gilt vom Handeln der Erfolg ;
er betdubt das sittliche Gefiihl, so wie Messen und Wagen
das Qualitdtsgefilhl verblOdet." Dit is een der oorzaken
voor de maatschappelijke verwording ; eenerzijds leege
armoede, andrerzijds leege luxe, nergens geest. Het
luxe leven is getypeerd door „eine der unerquicklichen
Erscheinungen unserer Zivilisation, das Luxusweib."
Zie slechts de winkeletalages van een groote stad : Neben
Tabak und starkers Getrdnken, Dingen die Frauen kaufen,
iiherfliissige, hdszliche, wacklige Gerdte, die man haben
will, weil ein ander sie hat, weil sie modisch sind, weil es
„verbliiffend billig" angepriesen wird. Namenlose Gegenstdnde, Artikel genannt, die man kauft um sie zu kaufen,
die man verschenkt, um sie los zu sein." Verdere kultuuruitingen : „Wir sehen die Rennplatze und Vergniigungsorte einer Groszstadt angeftillt von gutgewachsenen
selbstbewuszten jungen IVIdnnern, die in einer Stunde
fur ein Pferd oder eine Tanzerin mehr Geld ausgeben,
als ein armer Student, ein Dichter oder Musiker far den
Lebensunterhalt eines Jahres ersehnt ; ihre Anspriiche
an die Leistung des Landes ubersteigen den Aufwand
eines Ministerprdsidenten und Kanzlers. Die Gegenleistung besteht in Genusz und Representation."
Een scherp contrast hiermee vormt het leven van de
onderste klasse. Het yolk is in twee deelen verdeeld ;
de onvermijdelijke arbeidsdeeling in lichamelijken en
geestelijken arbeid is eeuwig en erfelijk geworden, en
zoo zijn „in jedem zivilisierten Lande zwei Volker geschaffen, die blutsverwandt und dennoch ewig getrennt,
im gleichen Verhdltnis wie ehedem die stammesfremden
Ober- und Unterschichten einander gegentiberstehen.
Beide sondert und beherrscht der Zwang." Het rusteloos
streven naar organisatie en arbeidsdeeling (de Mechani-
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sierung) heeft het verstaan „trotz Abendland, Christenturn und Zivilisation, ein FlOrigkeitsverhdltnis fiber die
Volker zu breiten, das ohne gesetzlichen Zwang, ohne
sichtbare Herrengewalt, durch den bloszen Ablauf SCHEINBAR freier Wirtschaftsvorgange gesichert, eine zwar
anonyme und verschiebbare, doch unzerbrechliche und
erbliche Abhankigkeit von Schicht zu Schicht verbiirgt."
De ellende van deze onderste klasse ligt niet zoozeer in
wat de arbeiders missen, als wel in hun geestdoodenden,
mechanischen arbeid. „Wer mechanische Arbeit am
eigenen Leibe kennengelernt hat, wer das Geftihl kennt,
das sich ganz und gar in einen schleichenden Minutenzeiger einbohrt, das Grauen, wenn eine verflossene
Ewigkeit sich durch einen Blick auf die Uhr als eine
Spanne von zehn Minuten erweist, wer das Streben seines
Tages nach einem Glockenzeichen miszt, wer Stunde
um Stunde seiner Lebenszeit tOtet, mit dem einzigen
Wunsch, dasz sie rascher sterbe, der versteht dasz Kiirzung der Arbeitszeit, gleichviel was an ihre Stelle tritt,
fiir den mechanisch Arbeitenden ein Lebensziel bedeutet
— niemals wieder wird er versuchen, durch kirchliche
oder profane Ueberredung dieses Leben an sich als ein
zufriedenstellendes zu rechtfertigen, und jeden Versuch
es zu mildern, als Begehrlichkeit verschreien. Wer aber
ermiszt, dasz dies Leben nicht endet, dasz der Sterbende
die Reihe seiner Kinder und Kindeskinder unrettbar dem
gleichen Schicksal iiberliefert sieht, den ergreift die
Schuld und Angst des Gewissens." Eenig geestelijk leven,
eenig deelen in de gaven der kultuur is voor het meerendeel dezer arbeiders niet bereikbaar. Hun arbeid brengt
„die tOdlichste Ermiidung, die Mtidigkeit der Seele. Nicht
die aufatmende Ruhe nach gesunder leiblicher Arbeit,
nicht die Ablenkungsbediirftige Entspannung nach geistiger Leistung, sondern die leere, ausgepumpte Stumpfheit
die dem Ekel eines Miszbrauchs gleichkommt. Es ist
seichtes Teestubengewasch, hier gute Musik, erbauliche
und belehrende Vortrage, einen frOhlichen Spaziergang
in Gottes freier Natur, ein lauschiges Lesestiindchen
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bei der Lampe und dergleichen mehr zu empfehlen.
Schnaps, Karten, Agitation, Kino und Ausschweifung
kOnnen die miszhandelten Muskeln und Nerven noch
einrnal aufpeitschen, bis der ndchste Tag sie von neuem
zermiirbt."
De verantwoordelijkheid voor dergelijke toestanden,
voor dit levee, rust voor een groot gedeelte op de bezittende klassen. „Wer hat in diesen Jahrzehnten der
Mechanisierung, wer hat auf burgerlicher Seite, wer von
Staatsmannern, Professoren, Groszburgern, vor allem
von Geistlichen, wer hat sich der Not des Proletariats
erbarmt ? Die Staatsmdnner haben urn des lieben Friedens willen. Versicherungsgesetze ausgearbeitet, die Professoren haben in betonter Borsenabneigung und unbetonter Liebe zum eigenen Pfrundenmonopol Kathedersozialismus gepredigt, die Geistlichen haben eine gottgewollte Abhangigkeit gepriesen, das Groszbiirgertum, das
sich selbst in der Gier nach Macht, Geld, Gnade, Titan
und Beziehungen wdlzte, hat fiber die Begehrlichkeit
des Arbeiters gezetert. Die stumme Unterjochung desBrudervolks war durch Erblichkeit gesichert, Forderungen des Lebensunterhalts, fiber deren Geringfiigigkeit
wir heute lacheln, wurden mit Gewalt erstickt. Dabei
haten die Kosten eines Kriegsjahres, ein kleinster Bruchteil der Kriegsentschadigungskosten, ausgereicht, um
alle Not filr ewig aus dem Lande zu treiben."
Zoo rust de maatschappij op een groote klasse misdeelden, die door gebrek aan humaniteit en inzicht van
de bezittende klasse van vroegere generaties gegroeid
is in aantal, in nooddruft en in ontevredenheid : het
proletariaat. Zijn afhankelijkheid wordt door hen, die
er geen last van hebben, gaarne goedgepraat als een van
God gewilde, en vooral als een ekonomische noodzakelijkheid, en dikwijls geheel to goeder trouw, daar zij, die
van de voordeelen dozer maatschappelijke orde genieten,
vast overtuigd zijn, dat deze als 't ware in het natuurrecht gegrond is, dat slechts een algemeene instorting
en chaos in haar plaats zou kunnen komen. Aan deze
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„urteilslose Einseitigkeit" en „unfreiwillige Verhartung",
draagt volgens Rathenau niets zoozeer de schuld als de
strijdmethode van het socialisme.
Rathenau is, als men dat woord mag gebruiken, neosocialist ; zijn geloof aan de mogelijkheid en de noodzakelijkheid van een democratische sociale orde berust op
een ideeele overtuiging. Scherp staat hij tegenover het
op het materialisme steunende marxisme ; dit dogmatisch
socialisme, den z.g. wetenschappelijken onderbouw van
het socialisme, wil hij in het hart treffen, omdat dit,
eenmaal een geniale poging om een groeiende en versnipperde wereldbeweging samen te vatten op een theoretische basis, gevormd door een aantal pakkende formules, nu ballast is geworden ; deze formules, die voor
't meerendeel geen inhoud meer hebben, houden een
nieuwe orientatie, een samenwerken met andersdenkenden
tegen, en camoufleeren de ideeele krachten, die in wezen
aan de socialistische beweging ten grondslag liggen 1).
„Die Klassenverhetzung, die Mehrwertlehre, die Ausbeutungstheorie, das gauze unproduktive Gerede, das
einzig und allein auf dem Erdabschnitt zwischen Rhein
und Ural geglaubt wird, tr5gt seine Friichte." Het dogmatisch socialisme, gebouwd op het platte en banale
materialisme van het marxisme, gaat niet boven de materie uit : „sein tiefster Glaube ist EmpOrung, sein stdrkste
Kraft is gemeinsame Hasz, und seine letzte Hoffnung ist
irdischer Wohlbefinden. Diese Strebung tragt den Fluch
ihres Vaters, der nicht ein Prophet war, sondern ein
Gelehrter, der sein Vertrauen setzte nicht in das menschliche Herz, dem alles wahrhafte Weltgeschehen entspringt,
1) Vergelijk het ideaallooze, berustende fatalisme, dat spreekt
uit deze Marx'sche bewering : „Die Arbeiterklasse hat keine Ideale
zu verwirklichen sie hat nur die Elemente der neuen Gesellschaft
in Freiheit zu setzen, die sich bereits im Schosze der zusammen brechenden Bourgeois gesellschaft entwickelt haben". De vrees, voor idealist
gehouden te worden, doet het verwerkeliiken der idealen voorstellen
als een onderworpen zijn aan den vrijwel automatischen gang der
geschiedenis.
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sondern in die Wissenschaft. Dieser gewaltige und ungllickliche Mensch irrte so weft, dasz er den Wissenschaft
die Fahigkeit zuschrieb, Werte zu bestimmen und Ziele
zu setzen ; er verachtete die Machte der transzendenten
Weltanschauung, der Begeisterung und der ewigen Gerechtigkeit. — An die Stelle der Weltanschauung setzte
er eine Guterfrage. — Im Mittelpunkt der Biihne sasz
der entgOtterte Materialismus, und seine Macht war
nicht Liebe, sondern Disziplin, seine Verkiindung nicht
Ideal, sondern Niitzlichkeit 1)."
Zoo heeft het socialisme nooit het hart der menschheid
kunnen ontvlammen : belangenstrijd en begeerte eenerzijds, vrees andrerzijds heeft het te voorschijn geroepen.
Zoodat een van zijn belangrijkste politieke gevolgen is
geweest de versterking van den reactionnairen geest.
Door de taak van bevrijding van het yolk tot een vraag
om geld en goed te maken, werd de Idee gebroken, onafhankelijdsdrang werd tot begeerte, en „mancher innerlich
Gebildete wandte sich ab, das Burgertum erzitterte, die
besitzende Reaktion sah sich durch Zulauf und bequeme
Maszregeln doppelt gestärkt und ldchelte fiber den armen
Teufel der Masse, der BOses wollte, Gutes schuf, den
Thron und Altar festigte, indem. er Republik und Kommunismus anpries. Innerlich Interessentenvereinigung,
auszerlich Beamtenhierarchie, verfiel der Sozialismus,
der Weltbeweging werden sollte, dem Abstieg zur Partei,
dem. Wahn der Zahl, der populdren Einheitsformel ; im
Gegensatz zu jeder echten Epoche verlor er an Wirksamkeit, je starker er wuchs." Het socialisme is inplaats van
wereldbeweging, partij geworden, overeenkomstig den
1) Rathenau vergeet hier eenigzins dat de soc. wereldbeschouwing
een kind van een materialistischen, mechanischen tijd was, die van de
opkomst der industrie ook de tegenovergestelde wereldbeschouwing, gebouwd op het ekonomisch liberalisme, staat niet hooger, hier staat in het
midden het fatalisme van wat men aanzag voor ekonomische noodzakelijkheid, onverschillig of het leven of het geluk van de arbeidersklasse er
door ten onder ging. Het verschil is dat het socialisme de uiting is van
een, zij het diep verscholen, ideaal, terwijl het (oude, door enkelen nog
verkondigde) individualisme als hoogste norm het belang erkende.
O. E. XXI 10
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geest van onzen tijd „die alles grundsatzliche Denken
verachtet, weil sie es verlernt hat, die von der Zeitung
lebt und jede-s Problem in Tagesfragen. zersplittert."
Zoo ziet Rathenau het sociale leven.: een yolk, door
diepe tegenstelling in twee scherp tegenover elkaar
staande klassen verdeeld, aan beide zijden ten koste
van kultuur en welvaart. De eenige leer, die een wereldbeschouwin.g had kunnen opleveren en de idee der gemeenschap weer naar voren brengen, is gebonden aan verouderde dogma's, geworden tot .e.en strijdmiddel voor
klasse-egoisme 1). Dit alles is duidelijker geworden door'
den oorlog met zijn gezamenlijk lijden en strijden, met
.zijn nooden en verwording, door de uitputting van
Duitschland en zijn hoorigheidsverhouding tegenover
:(fe overwinnaars.
Deze ontzaggelijke nood dwingt tot een ander leven
zooals de menseh van nu niet meer dezelfde is als van.
1914, zoo ook de maatschappij. Een nieuwe taak allereerst : opvoeren der productie, maar dan ook meer dan
dat „Unsere Aufgabe ist nicht blosz eine von der Not desKrieges aufgezwungene Notstandssorge, sondern MenschheitSsache. Auch hier hat das Feuer des Weltbrandes
Friichte gezeitigt, die im Kiihlwetter der Gleichgilltigkeit
und des Eigenwillens vielleicht nicht in Jahrhunderten
gereift waren. Wie im Politischen, so erkennen wir im
Sozialen immer klarer hinter der Not die Not-vvéndigkeit ;
wir beginnen zu ahnen, das der Krieg etwas anderes ist,
als was seine wissentlichen und unwissentlichen SchOpfer
sich vorstellten ; .dasz -er den Valkern auferlegt ist, nicht
1) Dit is den laatsten tijd, mede dank zij de ervaringen in Duitsch
land en Rusland, wet veranderd. Zie b.v. voor den toestand ten onzent
de nieuwste brochure van Mr. Troelstra : „De sociaaldemocratie na
den oarlog". Revolutie wordt een zaak van vrijwel academisch belang
geacht; in plaats van het uitsluitende klassen-standpunt is het algerneen
belang gekomen de holle leuzen zijn vrijwel verdwenen; erkend wordt
dat de arbeidersklasse alleen de socialisatie niet tot stand kan brengen,
dat de leidende krachten van het kapitalistisch bedrijf niet uitgeschakeld
kunnen worden. Of echter dit standpunt reeds algenieen doorgedrongen
en, vooral, de geest gewijzigd is ?
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um die Welt aufzuteilen, sondern um Schlacken wegzuldutern ; so wie einzelne ihn lange kommen sahen und
voraussagten. — Es geht nicht an dasz der Krieg mit
unermeszlicher Vertiefung der inneren Spannung endet ;
wir sind ein Volk, aber wir sind es noch nicht genug. Es
musz den gewaltigen physischen und geistigen Kraften
die sich in Opposition und innerer Reibung verzehrten,
ein Arbeitsfeld zu produktiverem Schaffen gegeben
sein ; derjenigen Nation allein gehOrt die Zukunft, die ihre
Reibungsarbeit in Arbeitsleistung verwandelt, die alle ihre
Zugkröfte gleich gerichtet vor den W agen ihres Staates
und ihrer Wirtschaft spannt."
Dit geldt niet alleen voor Duitschland. De oorlog met
zijn verlengstuk, de vrede, heeft schijnbaar de waarde
van de politieke vraagstukken vooropgesteld, doch in
werkelijkheid ze vernietigd. Zelfs de imperialistische
staten zullen op den duur al hun aandacht moeten besteden aan innerlijke genezing en vernieuwing, en nog
slechts met een hoof dprobleem te doers hebben : dat
van de maatschappelijke klassen. In plaats van de buitenlandsche politieke belangen zullen beslissend worden
de internationale ekonomische en sociale verhoudingen.
Hieraan opbouwend mee te werken is de taak van een
nieuw socialisme. Blijft het socialisme dogmatisch, dan
kan het slechts aansturen op een kommunistische gemeenschap 1) (en terwille van kultuur en beschaving zouden
we ons tot het uiterste moeten verzetten tegen Russische
toestanden, zij het dan ook ontdaan van hun bijmengsels
van Aziatische barbarij en Russisch anarchisme). Zal
daarentegen een toekomstig socialisme practische ge1) Vgl. prof. L. Pohle (Kapitalismus und Sozialismus, blz. 71) :
Es gibt nur eine konsequente und in sich geschlossene Form des Sozialismus. Das ist der Kommunismus. Maar een doorgevoerde „konsequente
und in sich geschlossene" vorm van samenleving zou niet alleen heel
vervelend en onpractisch, maar ook onmogelijk zijn. Ook in deze zullen
wij niet boven het relatieve uitkomen. Er zijn lieden die voor dit schrikbeeld nog steeds schrikken. Het komt ons voor dat dit de minst gevaarIijke kant van het socialisme is.
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volgen hebben en gerechtigheid kunnen verwezenlijken,
dan heeft het een dubbele taak te vervullen : door in te
werken op zede en recht zal het de proletarische gebondenheid moeten opheffen, door innerlijke omvorming
van het ekonomisch leven zal het de productiviteit zoo
hoog moeten trachten op te voeren, dat de opbrengst
van den menschelijken arbeid bij een natuurlijke, ongedwongen verdeeling den individu menschwaardige levensvoorwaarden en de gemeenschap vrije ontwikkeling der
beschaving verzekert.
Opvoering der productie. Een veel vernomen klank,
die op zich zelf echter zinledig is in een wereld, waar op
het zelfde oogenblik van dezelfde onmisbare goederen
zoowel een ontzaggelijk teveel als een nog grooter tekort
kan bestaan, waar gelijktijdig is behoefte aan meer productie en werkloosheid, snerpende armoede en weerzinwekkende overdaad. Dit in 't groot in de wereld-, in 't
klein in de individueele verhoudingen. Intensiever,
maar tevens rationeeler productie, en vermindering der
verspilling, is volgens Rathenau de voor de hand liggende
oplossing, en met tal van voorbeelden toont hij aan dat
wij in een chaotische maatschappij leven, zoowel wat
betreft de productie in het groot als de consumptie in
het klein.
Vooreerst is daar het boven reeds aangehaalde luxevraagstuk. Een yolk kan zich luxe veroorloven, als er
genoeg voortgebracht is om aan ieder een behoorlijk
bestaan te verzekeren. Is er tekort, dan is de luxe van
den een, diefstal aan den ander gepleegd. Arbeidsdagen
en -jaren, besteed voor het einddoel van korten glans
of genot, zijn voorgoed verloren, onttrokken aan de beperkte hoeveelheid arbeidskracht die in de wereld aanwezig is, hun product is ontnomen aan den krappen
voorraad op onze planeet. De arbeidsjaren, besteed aan
het maken van kostbaar kantwerk of aan het weven van
zeldzame kleeden of behangsels, zijn onherroepelijk onttrokken aan de bekleeding van de armsten ; tweemaal
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's weeks gemaaide gazons van een park hadden met
minder moeite en kosten koren kunnen opbrengen ; het
stoomjacht, met kapitein en bemanning, kolen en proviand, is onttrokken aan den wereldhandel. De prijs
voor een enkel paarlen collier moet betaald worden met
de opbrengst van tien jaren arbeid van vijf arbeidersgezinnen. Luxe is het ook, dat iedereen vrij kan beschikken over nationale arbeidskrachten, dat hij, die met een
erfenis of een bruidschat gelukkig is gemaakt, zich kan
omgeven met een stoet van bedienden voor zijn persoonlijk pleizier. Luxe is ook de verzameling gruwelijke
prullen die de winkels vult : werd de haft van den hieraan besteeden arbeid in nuttiger banen gevoerd, dan zou
iedere arme gekleed en gevoed zijn. Luxe is een relatief
begrip : ieder verbruik, dat een oorspronkelijke behoefte
die in zijn plaats bevredigd had kunnen worden, onbevredigd laat, is luxe, en dus ongeoorloofd. Immers,
ekonomisch beschouwd is de wereld, en meer nog de
natie, een gemeenschap van scheppende arbeiders. leder
verbruikt, wat hij niet zelf heeft gemaakt, en aan alles
wat gemaakt wordt, hebben vrijwel alien deel. Wie
arbeid, arbeidstijd of arbeidsmiddelen nutteloos in beslag
neemt of verknoeit, berooft de gemeenschap. Verbruik is
geen „Privatsache" meer, maar is zaak der gemeenschap,
der zedelijkheid, der menschheid. Zware verbruiksbelasting zal een tegenwicht kunnen vormen ; ingrijpender
verbetering kan gebracht worden door organisatie der
productie. (Neue Wirtschaft, 1917).
In de productie heerscht in sommige opzichten een
chaotische toestand, in vele opzichten verspilling. Bron
van alien rijkdom is, naast de door de natuur gegeven
grondstoffen, de arbeid. leder materiaal bevat voor
a 4 van zijn waarde aan belichaamden arbeid. Zoo is b.v.
in een K.G. koper opgezameld de arbeid van hen, die
het gedolven, gesmolten en gelouterd hebben, de arbeid
van laders, spoorwegpersoneel, schippers, van werkbazen, expediteurs en kapiteins ; bovendien de arbeid
van hen die de hulpmaterialen, productie- en transport-
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middelen hebben voortgebracht. Wie dus materiaal
verspilt, vernietigt arbeid.
Bedenkelijker nog is de verkeerde richting van de
voortbrenging. „Als een yolk twee tot drie milliard jaarlijks uitgeeft aan alcoholische dranken 1), honderden
millioenen voor opschik, beuzelarij en êtalage, als tienduizenden krachtige mannen in de groote steden achter
toonbanken loeren, als honderdduizenden jaar in jaar
uit de treinen vullen om de handelszaken der concurrenten uit te vechten, met het gevolg dat iedere firma op
het eind van het jaar niet veel meer of minder verkocht
heeft dan in het vorige jaar — dan gaat het niet alleen
om een verlies van nationale besparing, maar om wanbeheer van het productieproces, waardoor onmetelijk
veel kracht en materiaal verkwist, arbeidsmiddelen geblokkeerd, voortbrengingskosten verhoogd en krachten,
bruikbaar tegen buitenlandsche concurrentie, in beslag
genomen worden."
De verspilling hegira al in de enkele onderneming.
Iedere industrie is een product van den bodem, even
goed als Bier en plant. Slechts op de plaats waar ze van
nature thuisbehoort, kan ze gedijen, en die plaats wordt
in hoofdzaak bepaald door de kortste en eenvoudigste
Weg die grondstoffen, halffabrikaat en eindproduct,
arbeidskracht en arbeidsmiddelen, of te leggen hebben.
In werkelijkheid staan vele groote fabrieken echter daar,
waar vroeger een handwerker zijn ambacht uitoefende,
waar een plaatselijk afzetgebied werd gevonden voor
een klein bedrijfje, waar een klein stroompje eens een
waterrad in beweging zette of reeds lang uitgeputte
bruinkoollagen goedkoope brandstof leverden.
Hoeveel arbeidskracht en materiaal wordt verder niet
I) Len bericht uit het „Handelsbiad" van 20 Mei vermeldt
het volgende aangaande het tegertwoordige aicolholverbruik van
Duitschland : Het champagneverbruik bedraagt thans tien millioen
flesschen per jaar, dat is vier millioen meer dan voor den oorlog.
Gedurende de jaren 1919-1920 werd in Duitschland aan geestrijke
dranken een bedrag van tien milliard mark uitgegeven.
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verspild door slechte organisatie 1), of doordat de enorme
technische vooruitgang op het gebied der industrieele
voortbrenging nog slechts tot een deel der industrie is
doorgedrongen. In den tegenwoordigen nood is iedere
verspilling zaak der gemeenschap ; niemand heeft meer
het recht om er een geheel verouderde machine op na
te 'louden, die vijfmaal zooveel kolen opeet als noodig
is. Werden alle bedrijven wetenschappelijk nageg.aan en
geregeld en alle krachtbronnen ontsloten, alleen het
kolenverbruik reeds in Duitschland zou — aldus Rathenau
— tot op de heeft beperkt kunnen worden. Van meer
belang nog zou zijn de uitsparing aan arbeid, materiaal,
transport en tijd, die een juistere organisatie zou mogelijk makers.
Ook in de verschillende groepen van ondernemingen,
de geheele bedrijven, ware aanmerkelijke bezuiniging
mogelijk. Op de begrippen massaproductie en arbeidsdeeling berust onze geheele voortbrenging, met dien verstande dat het tweede begrip, de arbeidsdeeling, het
oorspronkelijke en voornaamste is. Terwiejl de arbeidsdeeling in elke fabriek steeds verder wordt doorgevoerd,
blijft ze van onderneming tot onderneming, van groep
tot groep, overgelaten aan toevallige omstandigheden.
Terwijl b.v. de Engelsche katoenindustrie haar wereldnaam voor een deel te danken heeft aan doorvoering
van dit beginsel
er zijn geweldige ondernemingen, die
slechts enkele nummers spinners vindt men elders
ondernemingen van middelbare grootte, die zoowel
grof- als fijnspinnerij uitoefenen. Doorgevoerde arbeids
deeling stelt als vereischte voorop normalisatie. Hiertegen verzet volgens Rathenau de Duitsche markt zich
meer dan eenige andere, waarvan hij het volgende voorbeeld geeft. Als er motoren zijn van 10, 12 en 15 P.K.,
verlangt de bedrijfsingenieur van den of newer met een
1) B.v. doordat een geschoold arbeider met een uurloon van 1 1.25
a 1 1.50 wordt gebruikt voor het eenvoudigste werk. (Zie het vroeger
aangehaalde artikel uit het januari hummer van het Tfidschr. v. d.
Mij. v. Nijverheid).
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zelfbewust vertoon van deskundigheid er een van 112 P.K.
en dwingt de minder krachtige fabrikanten er een te
maken, ongeacht de duizende arbeidsuren, die deze
grillige inval aan de nationale productie onttrekt. Zijn
types van duizend toeren gangbaar, dan worden er van
negenhonderd gevraagd, zit de aandrijving links, dan
moet ze rechts zitten, enz. Een wetenschappelijk arbeidsproces en behoorlijke arbeidsdeeling zou bij de gegeven
installatie en arbeidskosten verdubbeling der productie
mogelijk maken.
Betrof het bovengenoemde de horizontale doorsnede
van het productieproces — het gelijktijdige en gelijksoortige ook de vertikale richting — de weg van grondstof
tot eindproduct — toont een beeld van versnippering
en innerlijke tegenstrijdigheden. Doordat ieder onderdeel
en het product in ieder stadium — grondstof, tusschenproduct, halffabrikaat, eindproduct — een handelswaar
is geworden, moet het in de eerste plaats de hoogst mogelijke winst afwerpen, waardoor niet de productie in haar
geheel zoo ekonomisch mogelijk geschiedt, maar in vele
gevallen, ten bate van de winstpolitiek bij een tusschenproduct, de voortbrenging van het eindproduct belemmerd wordt. Daar komt bij een zig-zag van verloren wegen
en vrachten, verliezen, kosten van opslag en derg.
onproductieve uitgaven. Teekende men op een landkaart aan den weg dien een bepaald soort waar had of
te leggen door alle trappen van bewerking heen, van
plaats tot plaats, van fabriek tot fabriek tot op de plaats
van afzet, dan zou men vrijwel het geheele net van spooren waterwegen hebben na te trekker. De weg van producent naar verbruiker is niet minder omslachtig : concurrentie, reclame, een leger handelsreizigers, niet verkoopbare voorraden, een reeks tusschenhandelaars, renteen kapitaalverlies zijn factoren die de goederen noodeloos
duur maken en vele arbeidskrachten aan het productieproces onttrekken. Gunstig hebben hier de trusts gewerkt,
doch deze hielden de prijzen weer hoog. ook in dit opzicht
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kan een organische voortbrenging nogmaals de productiviteit verhoogen.
Uit de harde noodzakelijkheid om tot nu toe ongekende praestaties to verrichten onder nieuwe omstandigheden, moet een nieuwe maatschappij ontstaan, een
wier komst door den oorlog slechts verhaast is. Sterk
verhoogde productiviteit zal een kenmerk van deze
samenleving wezen, opheffing van de klassentegenstelling als zoodanig een andere, zonder welke het eerste
niet mogelijk zou zijn. Immers niet alleen eischt de kultuur
en de gerechtigheid een samenleving, waarin niet meer
een klasse als zoodanig en erfelijk aan een andere onderworpen zal zijn, ook de productiviteit kan slechts verhoogd worden in solidaire samenwerking van alle producenten, en wel ten behoeve van alien, naar praestatie.
Zoo zal „der Zwang, mit Krdften und Stoffen hauszuhalten, den wankelnden Gleichsgewichtszustand in einen
durchdachten und organisierten verwandeln, und indem der Mensch fur seine Notdurft zu sorgen glaubt,
wird er gezwungen, fur die Gerechtigkeit zu sorgen."
Rathenau ziet deze nieuwe orde als een gedwongen
organisatie met beperkt individualisme, „eine der burgerlichen Entschluszkraft anheimgestellte Privatwirtschaft,
die freilich zum organischen Zusammenschlusz, zur
Ueberwindung innerer Reibung und zur Vervielfaltigung ihrer Leistung und Tragkraft staatlicher Mitwirtung bedarf." De tijd van het onbeperkte individualisme
zal voorgoed voorbij zijn, aan het z.g. „vrije spel der
krachten", de „vrije" concurrentie, zal een eind moeten
komen. Het is niet waar, zegt Rathenau, dat de angst
van den concurrentiestrijd ons sterk maakt de onderzoeker en de organisator bespeuren hier niets van in
hun laboratorium of werkkamer. Vat hen bevrucht, is
de arbeid van hun medemensch, die eenzelfde doel nastreeft. Bekwaamheid en talent zullen even goed hun
werk doen als in het particuliere bedrijf. En zijn werkelijk
de voordeelen der concurrentie zoo groot ? „Wanneer
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b. v. twee pillenfabrikanten elkaar bestoken, en de een
geeft twee, de ander een millioen voor jaarlijksche redame uit, de een laat honderd, de ander vijftig reizigers
los, de een ontsiert het landschap met duizend, de ander
met honderd plakkaten ; als dan de een den ander met
een meerderen afzet van vijf millioen doosjes overtreft,
dan zijn noch zijn pillen beter, noch de menschen gezonder, en evenmin is de welvaart grooter geworden ;
en daar het volgend jaar de verslagene den overwinnaar
zal verslaan, hadden beiden beter gedaan het eens te
worden, dan op onzen rug den strijd van handigheid en
vindingrijkheid uit te vechten."
Ook zal de leiding van een onderneming niet meer bij
het vrije inzicht van den eigenaar berusten, jets wat
geheel in de lijn van ontwikkeling van het grootbedrijf
ligt, waar het privaat-ekonomisch beginsel steeds meer
terugtreedt, het onpersoonlijk bedrijf meer naar voren
komt. „De eigenaar is niet meer een persoon, maar een
„naamlooze", steeds wisselende groep van aandeelhouders. De zaken worden geleid door beambten, die
wel deelen in de voordeelen, maar zich toch meer toeleggen op de inwendige versterking van de zaak, dan op
verhooging der uitkeeringen. Niet slechts in zijn ekonomische beteekenis, doch ook in zijn innerlijken opbouw
is de heerschende bedrijfsvorm der vennootschap reeds
nu een tusschenvorm tusschen de particuliere onderneming en het overheidsbedrijf."
Waar nu in het ekOn.omische leven zekere tendenzen
zijn waar te nemen, spreekt het vanzelf dat men bij het
beschouwen van een mogelijke ontplooiing van dat leven,
voortbouwt op hetgeen men ziet groeien. Allerwege
net men een streven naar sterkere organisatie van het
ekonomisch leven, en tevens naar het onttrekken van
de vrije leiding van dit leven aan enkelen direct geInteresseerden, ten bate van een ruimer kring van belanghebbenden, zij het als arbeiders, of als consumenten of, in.
't algenneen, de gemeenschap in eenigen vorm. Voort-
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bouwend op deze natuurlijke ontwikkeling komt Rathenau tot het volgende schema.
Alle gelijksoortige bedrijven van industrie, handwerk
en handel zullen onderling verbonden zijn, b.v. alle katoenspinnerijen met elkaar, alle walswerken voor ijzerdraad
met elkaar, alle groothandelaren in witte goederen te
samen. Deze organisaties zouden Bedriffsbonden (Berufsverbdnde) genoemd kunnen worden. Elk van deze bonden
zal weer verbonden zijn met de industrieen, die dezelfde
stoffen tevoren of vervolgens bewerken, dus b.v. de
geheele katoennijverheid, ijzernijverheid, linnennijverheid,
enz. Zoo zouden ontstaan Nijverheidsbonden (Gewerbsverbande). Gemengde bedrijven zouden tot meerdere
dezer bonden kunnen behooren. Vereenigingen van deze
soort zijn er nu reeds in groot aantal en op elk gebied,
doch met het doel de eigen, niet de gemeenschapsbelangen te dienen.
De belangrijkste van deze twee soorten organisaties
vormen de bedrijfsbonden, de ekonomische eenheden
waarop het verdere ekonomische leven steunt, en die
in een gereglementeerde verb ouding komen te staan
zoowel tot andere verwante groepen als tot arbeiders,
overheid en staat. De bedrijfsbond zal, wat vorm betreft op een naamlooze vennootschap, in werkwijze op een
syndicaat gelijken. Deel hebben in den bond de zelfstandige ondernemingen in den bepaalden tak van productie,
en wel als zoodanig, met of tegen hun wil. De ondeugdelijke, onekonomische of overbodige bedrijven worden
uitgeschakeld (tegen schadevergoeding) ; de productiviteit der overigen wordt zoo hoog mogelijk opgevoerd. De
verschillende ondernemingen hebben medezeggenschap
naar verhouding van hun praestatievermogen, zij kiezen
het bestuur, waar, behalve de producenten, ook vertegenwoordigers van den staat en van de arbeiders zitting in
hebben ; dit benoemt den leider van den bond. De vennootschap bezit een grondkapitaal en kan zich hierboven
kapitaal door leening verschaffen. Iedere onderneming

76

RATHENAU : GEMEENSCHAP EN GILDENSOCIALISME.

levert zijn producten aan het syndicaat, die verrekend
worden tegen zelfkosten, verhoogd met een matige winst
van een vastgesteld percentage ; het verbond zorgt voor
den verkoop, en wel tegen prijzen die verschillend zijn
voor groote en kleine verbruikers, voor handelaars en
voor hen die het product verder verwerken.
Tot zoover is er weinig verschil tusschen de hier bedoelde organisatie en ieder ander syndicaat. Het verschil
begint bij de medewerking van den Staat 1). Deze verleent den bedrijfsbond belangrijke rechten (die „zum Teil
an Hoheitsrechte grenzen") : het recht tot opneming
of afwijzing van nieuwe leden, het recht van alleenverkoop van binnenlandsche en geImporteerde waren, het
recht tot stopzetting van onekonomisch werkende bedrijven tegen schadevergoeding, het recht tot aankoop
van bedrijven, om ze stop te zetten, te hervormen of
voort te zetten.
Als tegenpraestatie maakt de Staat aanspraak op
deelneming in en toezicht op de leiding, op behartiging
der sociale belangen en op aandeel in de winst. Deze
winstaandeelen vormen een bron van belangrijke staatsinkomsten, die de waren bij Naar voortbrenging en in
alle fazen van bewerking aftapt, die den ganschen omzet
van het land belast, en toch niet uitdroogt, daar zij zich
aanpast aan ieder productiestadium naar draagkracht.
De winst wordt dus als volgt verdeeld eerst wordt de
vastgestelde rente over het gezamenlijk bedrijfskapitaal
uitgekeerd : de rest wordt verdeeld naar een vaste verhouding : een deel voor den staat, een deel voor sociale
instellingen en loonsverhooging, een deel aan de producenten en een deel dat gebruikt wordt tot verlaging van
den verkoopsprijs der waren.
Behalve het reeds genoemde behoort nog tot de taak
van den bedrijfsbond het uit den weg ruimen van de
boven opgesomde bezwaren tegen verspilling in productie
en afzet, door logische organisatie van deze, waar dat
mogelijk is.
1) Staat = ekonomisch georganiseerde „Neue Staat". Zie verderop.
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„Het geheel moet worden tot een productiegemeenschap
waarvan alle deelen organisch in elkaar grijpen, naar
rechts en naar links, naar boven en naar beneden tot
een levende eenheid samengegroeid, met een gemeenschappelijk belang, een oordeel, een kracht, een wil ;
Been federatie maar een organisme. En wel zoo, dat het
niet beheerscht wordt door bureaucratische formules of
door een centraal politiek lichaam, dat alle leiders in
beambten en alle besluiten in maatregelen verandert,
doch zoo, dat, waar mogelijk, alle initiatief en persoonlijke verantwoordelijkheid behouden blijft, en het geheele
organisme berust op eigen beheer."
De werkwijze der nijverheidsbonden is eenvoudiger.
Gemeenschappelijk optreden der bedrijven heeft over 't
algemeen niet plaats, zoodat ook niet de vorm van een
vennootschap vereischt is, voldoende is bier de stichting
van een organisatie voor speciale doeleinden, wier voornaamste taak zou bestaan in het behandelen en beslissen
van vragen betreffende omvang en richting der behoefte,
qualiteit en hoeveelheid der benoodigde waren, prijzen,
nieuwe eischen, nieuwe procede's, bedrijfsuitbreiding,
arbeidsbemiddeling, enz. De organisatie zal zooveel
mogelijk een overzicht moeten krijgen van de jaarlijksche
behoefte, zoowel voor binnenlandsch verbruik als voor
export, waardoor een goede werkverdeeling over het
geheele jaar kan worden verkregen, en dus groote nadeelen voorkomen, zooals aanmerkelijke seizoenwerkloosheid, behoefte aan groote opslagplaatsen die een
deel van het jaar leeg zijn, afwisselende over- en onderbelasting van verschillende industrieen, kortom verspilling van kapitaal en arbeidskrachten 1).
1) Tot een concreet voorstel zijn deze gedachten uitgewerkt in
het minderheidsvoorstel van de tweede socialisatiecommissie voor
de Duitsche kolennijverheid (ingesteld Mei 1920), waarin Rathenau
zitting had. Dit ontwerp komt hierop neer : De particuliere mijnbouwondernemers blijven voorloopig eigenaar van hun mijnen, doch de
opperste technische en ekonomische leiding van de steen- en bruinkolen mijnen, evenals van den kolenhandel, gaat over op een Rijks-
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Betreft dit het nationale handels- en bedrijfsleven,
waarop aan den staat invloed wordt toegekend, daarnaast ligt het locale bedrijf dat onder de verschillende
gemeenten ressorteert. Zoo zijn het gemeentelijk verkeer,
de distributie en voorziening vervoermiddelen, licht,
kracht, water, verbruiksmiddelen — de aangewezen
terreinen voor gemeentelijke bemoeiing, doch ook de
gemeentelijke bodem. „Die architectonische Verwahrlosung unserer Straszen wird, so lange sie besteht, ein
sichtbar mahnendes Zeugnis geben von der Verwahrlosung unserer Wirtschaftsbegriffe die einem Stande
unbewuszter Monopolisten eine beliebig gesteigerte Besteuerung der Gemeinwesen in ihren besten Jahrzehnten
zugew.endet and ungezahlte Milliarden an biirgerliche
Rentenempfanger verschenkt haben, die zum Dank
durch ihren Baugeschmack unserer Epoche Schandmal
fiber Schandmal aufdriickten." De stadsbodem mag niet
meer toebehooren aan den bouwspeculant of huisjesmelker, ook niet aan den solieden rentetrekker (die toch
al niet zoo heel veel pleizier meer van zijn huizen-eigendom heeft), maar alleen aan de gemeente.
De hier in hoofdlijnen weergegeven „Neue Wirtschaft"
is geen sociale modelstaat, slechts een ekonomische organisatie, een oplossing van de opgave met gelijk aantal
kolenraad, die voorgelicht wordt door verschillende deskundige coinmissies. Deze Rijkskolenraad vormt een centraal syndicaat, waaraan
de producent zijn kolen tegen kostprijs moet leveren. Deze kan dus
geen winst maken, de differentiaal-rente (winst, voortvloeiend nit
betere situatie enz. ten opzichte van de meest ongunstige, nog rendee
rende mijnen) wordt hem afgenomen. De onkosten die hem vergoed
worden, worden voorloopig langs statistischen weg, definitief nit de
balans berekend ; zij bevatten, behalve alle uitgaven in geld, procenten
voor afschrijvingen en reserves, en rente voor het in het bedrijf belegde
kapitaal ; verder ontvangt hij een prernie voor hoogere of goedkoopere
productie, waarin ook de arbeiders deelen, en een bedrag voor geleidelijken uitkoop, zoodat na zekeren overgangstermijn de mijnen in 't
bezit van den Rijkskolenraad komen.
Deze voorstellen hebben al even weinig gevolg gehad als de vele
andere.
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rnenschen, verminderden rijkdom, gelijke arbeidspraestatie, het dubbele en drievoudige te produceeren
van hetgeen tot nu toe voortgebracht werd. Een
sociale samenleving kan groeien op deze ekonomische
organisatie, deze laatste te vormen is de eerste opgave.
Wat Rathenau wil is niets anders dan een logische doorwerking van de beginselen organisatie en concentratie,
die zich in het ekonomisch leven op allerlei wijzen steeds
dringender doen gelden. Het bevorderen van een horizontale en verticale bedrijvenconcentratie, niet in afzonderlijke brokstukken van het maatschappelijk leven,
die in steeds sterker machtspositie komen te staan legenover de samenleving, en wier machtsmisbruik door speciale maatregelen Of niet, Of slechts tijdelijk en ten koste
van meerdere productie kan tegengegaan worden, maar
tot een logische samenwerking van het geheel, een levend
organisme, waar de groeiende krachten die boven den
macht van den enkeling uitgaan, niet meer dienstig zijn
aan de belangen van particulieren, maar van het geheel.
Een benutting en samenwerking van de op zich zelf gevaarlijke, maar niet te ontkomen, monopolies kapitaal,
arbeid, productie. Een van boven opgelegd systeem kan
en beoogt dit niet te zijn, doch ook geheel „vanzelf" kan
het niet uitgroeien. De in de maatschappij levende krachten vormen de bouwstoffen, om het noodige organische
verband hiertusschen te leggen is een opperste macht
noodig. „Organiseeren bestaat in het verband leggen
tusschen tot dusver afzonderlijk functionneerende eenheden, het samenbinden tot een hoogere eênheid, waardoor geleidelijk samenwerking ontstaat, waar vroeger
belangen-strijd was" 1). Dit is de taak van het ekonomisch
parlement, de onder het politieke parlement staande,
vertegenwoordiging van het geheele ekonomische leven
als zoodanig, van den ekonomischen „vakstaat", als
zakelijk onderdeel van den Staat (de „Neue Staat", zie
beneden).
1) Prof. R. Icranenburg in „De Opbouw" van Mei 1.1., biz. 6.
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Men kan tegen Rathenau's project als bezwaar inbrengen, dat het beoogt een sluiting der bedrijven (von
Tyszka), een onder-onsje van belanghebbenden dat,
ten eigen bate, het geheele leven in een bepaald bedrijf
beheerscht. Hiertegen zij aangevoerd ten eerste dat de
bedoelde bonden ressorteeren onder een hoogste, deskundig, lichaam, vertegenwoordigend het algemeen belang, dat recht van toezicht en van ev. ingrijpen zou
hebben ; verder dat de uitsluiting aan voorwaarden
gebonden zou zijn, die beoogen slechts de onekonomisch
werkende of overbodige bedrijven te verhinderen ; en
tenslotte dat het iedereen, die aantoonen of het vertrouwen wekken kan dat hij goedkooper of beter of in
meer gewenschte richting zal kunnen voortbrengen dan
de georganiseerde bedrijven, vrij zal staan op zich zelf
te werken, m.a.w. een toelaten van beperkte concurrentie,
ook buiten de organisaties om. De beperking van individueele vrijheid die een dergelijke organisatie noodzakelijk
maakt, behoeft evenmin bureaucratie mee te brengen
als belangengemeenschappen en kartels of syndicaten,
waar de bedrijven eveneens in meerdere opzichten in
hun vrijheid beperkt zijn en onder hoogere leiding staan.
En dat verdere grenzen worden gesteld aan wat eens
vrije concurrentie was, heeft, naast zekere nadeelen, groote
voordeelen, waar boven reeds op gewezen is.
Een zekere vaagheid is overigens bij Rathenau's projecten niet te ontkennen ; o.i. is dit een verdienste. Rathenau houdt zich aan de groote lijnen, geeft een gedachte ;
de uitwerking in details, de toepassing op een gegeven
werkelijkheid kan pas volgen dan, als tot toepassing
'wordt overgegaan, als deze werkelijkheid er is.
Meende Rathenau in 1917 dat geleidelijk de tijd rijp
zou worden voor de „neue Wirtschaft", in 1919, na Versailles, na de revolutie, na Weimar 1), is hij
begrijpe1) Rathenau heeft voor het werk van Weimar weinig eerbied
hij noemt het : Gelegenheitsvorstellungen der Weimarschen Verlegenh eitsbiihne. „Wenn der Unzulanglichkeitsbeweis des politischen Burger-
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minder hoopvol. De vorming van een organischen,
lijk
socialen staat is mislukt. „Ein Zeugnis neuen Lebens
ist die Weimaraner Verfassung nicht. Von etlichen unbedeutenden Schmuckstiicken abgesehen, kOnnte sie in
der Biedermeierzeit geschrieben sein, ihr Inhalt setzt
sich aus hundertjahrigen Resten westlicher Gedankenarbeit zusammen. Sie schafft nicht ein soziales Reich
der Arbeit, wie ich es im „Neuen Staat" geschildert
habe, sondern die typische Biirgerrepublik, die ebensogut in Rumdnien wie in Paraguay zu Hause ist." — De
rankune en het lijdelijk verzet van de arbeidersmassa
was de innerlijke oorzaak hiervan, deze wenschen geen
voortbouwen meer op den bestaanden toestand, zij willen
een ingrijpende wijziging : „die Tatsache ist, dasz es
zwischen Arbeitern und Unternehmern keinen Frieden
mehr gibt, dasz hieran unsere Produktionskraft zugrunde geht, die Folgerung ist, dasz das Unternehmerturn aufhOren musz." Deze verklaring is zeker een bizonder merkwaardige uit den mond van een groot-ondernemer, en heeft meer waarde dan dezelfde verzekering,
gegeven door des ondernemers arbeider. Van twee
kwaden moet het minste gekozen worden, voor de feiten
heeft men uit den weg te gaan, hoezeer dat ook in andere
opzichten kwade gevolgen kan hebben. Is de boven geteekende weg, die van de geleidelijke ontwikkeling der
„neue Wirtschaft", de juiste voor de ongeschokte westelijke staten, Duitschland moet dit stadium overspringen :
het te strak en te lang aangelegde dwangbuis heeft geleidelijken groei onmogelijk gemaakt, de veer ontspant zich
nu met een schok.
In de Autonome Wirtschaft (1919) teekent Rathenau
den weg zooals hij die voor Duitschland den aangewezene
acht, en die, misschien, niet anders is dan de toepassing
turns zu bringen war : dies Theater bringt ihn. Spieszbiirger im Parkett, Spieszburger auf der Szene ; statt Goethe Kotzebue. Nicht ein
Wort, nicht ein Gedanke ist von diesen Brettern ins Volk gedrungen,
langsam dreht sich die Wortmiihle und zermahlt eine Revolution,
von der nichts bleibt als ein Paar gesattigte Konkursverwalter".
O. E. XXI 10

6
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van de consequentie waartoe de „neue Wirtschaft" leidt.
De ondernemingen n.1. worden voorloopig niet ingelijfd
bij een Bedrijfsbond, doch ze worden onteigend. Zal de
arbeider opnieuw met moed en bezieling werken in een
tijd, die dreigt steeds moeilijker te worden, dan moet
hij weten niet dat de onderneming staatseigendom is
het is den arbeider vrijwel onverschillig of hij werkt voor
den particulieren eigenaar of voor den fiscus — maar dat
de onderneming hem toebehoort. De onderneming moet
autonoom worden, haar eigen eigenares zijn. Dit kan
geschieden door een enkele wettelijke bepaling : de tegenwoordige aandeelhouders, of hoe de bezitters mogen
heeten, worden crediteuren en ontvangen in het vervolg
een vaste rente en een aflossings-annuiteit, zoodat hun
aanspraken na ongeveer een menschenleeftijd geamortiseerd zijn 1). Verder krijgen zij zitting in een raad van
toezicht een recht dat aan obligatiehouders tot nu toe
niet toekwam — en recht van zeggenschap in de algemeene vergadering van „aandeerhouders. In de voile
rechten van de vroegere bezitters treden gezamenlijk
en als zoodanig de arbeiders en beambten van de onderneming, onder een algemeen toezicht van den Staat.
Ze krijgen niet individueel aandeelen of zakelijke rechten,
hebben wel alien gelijkelijk stemrech t. Na aftrek van
onkosten, lasten, afschrijvingen, enz. wordt de winst
onder arbeiders en beambten verdeeld. Met deze overdracht van het eigendomsrecht aan de gezamenlijke
arbeiders en beambten van de onderneming wordt niets
gewijzigd, noch in de samenstelling der onderneming,
1) De opmerking zou hier gemaakt kunnen worden dat zoodoende
een klasse rentetrekkers wordt geschapen en een recht op niets-doen
toegekend. Tweeerlei brengt Rathenau hiertegen in : Ten eerste kan
de Staat niet de eene groep bezitters ten bate van de andere onteigenen,
en ten tweede is het niet de taak van de ekonomische ordening, maar
van de sociale om te zorgen voor meerdere egalisatie van vermogen
en inkomsten : de Staat heeft het belastingrecht, hij kan zoover als
dat wenschelijk is vermogen, inkomen en nalatenschap belasten, hij
kan bovendien door een kapitaalrentebelasting een rente van vijf
procent veranderen in een van vier, drie, enz.
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noch in den gang van zaken. Een gevolg is dat de arbeiders
als regel niet meer zullen staken, tenminste op den
duur. In het begin zullen de „Agitatoren and Maulhelden"
evengoed als nu de arbeiders bewerken, doch spoedig
zullen deze bemerken dat tegen zich zelf staken niet
voordeelig is, zullen ze de op hen rustende verantwoordelijkheid gaan gevoelen, en bovendien als consumenten
niet meer toelaten dat een minderheid ten hunnen koste
haar wil tegen den Staat wenscht door te zetten. Langzaam
zal een „wirtschaftsdemokratisches Geschlecht von
Fiihrern" opgroeien. Door deze vervanging van de meestal particularistisch gezinde ondernemers door de georganiseerde arbeiders en beambten, zullen vanzelf de vroeger
geteekende bonden en gilden ontstaan. De arbeidsdeeling
van groep tot groep, van werk tot werk, een logische
samenwerking en een organisch geheel, zal geleidelijk
groeien uit de reeds voorhanden organisatie. De productiepolitiek zal steeds meer overgaan van de enkele ondernemingen in handen der „zentraler Gildenleitungen",
waardoor een opstijgen van de meest bekwame arbeiders
en leiders wordt bevorderd, en een nauw wederzijdsch
contact tot stand wordt gebracht. Zoo zal in plaats van
vijandschap, willekeurig opgedrongen last en onvrijwilligen dienst, samenwerking aan de eigen zaak de grondslag voor het ekonomisch leven worden 1).
Rathenau is met dezen opzet geheel beland bij het
Gildensocialisme, dat vooral in het weinig door het
marxisme beinvloede Engeland wortel heeft geschoten.
Zijn systeem van Gildensocialisme wordt voltooid door
de teekening van de werking en beteekenis der boven1) In zijn eerste rijksdagrede als minister (2 Juni) betoogde Rathenau
dat, hoewel hij overtuigd was dat binnen 50 jaar het ekonomisch leven
van alle landen geheel zou zijn veranderd, hij het toch niet als zijn taak
beschouwde het ekonomisch leven in Duitschland op anderen grondslag te stellen dit was daartoe op het oogenblik te ziek. Voor groote
ekonomische hervormingen was bovendien noodig dat het bewustzijn
van het y olk zich hierop had ingesteld.
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genoemde ekonomische organisaties in den Staat. (Neue
Staat, 1919).
Een staat is reeds lang niet meer de eenheid van vroeger:
„Er ist schon heute eine Vielheit ideeller Staaten. Genau
genommen gibt es neben dem politischen und juridischen
Staat den militarischen, den kirchlichen, den Verwaltungsstaat, den Bildungsstaat, den Verkehrs- und Wirtschaftsstaat." Een meer of minder ontwikkelde zelfstandigheid hebben al deze „staten," doch organisch
samengegroeid en gefundeerd in het y olk zijn ze ternauwernood ; het verband loopt over het politieke
parlement, „teils Interessentenkammer, teils Politikerhammer, vorwiegend aus beliebte Mittelmaszigkeiten
bestehend." Hier wordt door een meerderheid van belanghebbenden een kultuurvraagstuk beslist, door een
,,Ideeenmaj oritat" een ekonomisch vraagstuk, door een
politieke meerderheid een godsdienstig vraagstuk. Het
zakelijke in de beslissingen komt van den voorarbeid
van bureaucraten, die hun Licht weer opsteken bij - deskundigen en belanghebbenden. De minister verdedigt wat
hem door deze ambtenaren verteld wordt. „De Kamer
begrijpt de zaak al of niet, en pakt haar van politiek of
demagogisch standpunt aan ; het, door verschillende
groepen in de meest verschillende richtingen gewijzigde
ontwerp wordt tenslotte op politieke motieven aangenomen
of afgestemd. De fictie der democratie blijft behouden,
aan de fictie van deugdelijkheid gelooft niemand meer."
Het parlement is geworden een „Universalanstalt fur
gesetzgeberischen Massenbetrieb." — „Es kann nicht,
was man in erster Reihe von ihm verlangt, organisch
gesetzgeben, es kann nicht, was es nicht soil, regieren" 1).
1) Rathenau voegt hier de volgende opmerking aan toe aan het
adres van het Duitsche yolk, een appreciatie die op meerdere plaatsen
in zijn geschriften to vinden is : Dies trifft alle Parlamente, doch mehr
als alle die deutschen. Wir, Volk der Dichter und Denker, sind im
Nebenberuf Spieszbiirger. Das merkten wir nicht, solange wir im Joch
Unserer Scharfen, durchaus nicht spieszbilrgerlichen Herren gingen ;
da waren wir organisiert und diszipliniert, aufgemuntert, straff, ordent-
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In Duitsehland is, volgens Rathenau, het parlementaire stelsel reeds overleefd, voordat het goed en wel
begonnen is, en wel uit tweeerlei grond : „wir bringen
das Masz universeller Geister nicht auf, die das Grosze
und Kleine, das Gemeine und das Gesonderte tiberblicken ;
wir scheitern am Zwiespalt der Ideen und Interessen.
Ein dunkles Gefiihl dieser Unzulanglichkeit sitzt in den
Massen. Sie wollen nicht eine Republik, sie wollen zwei
Republiken. Die des Parlaments und die der Rate." Hier
ligt de oplossing : het populaire verlangen naar een Radensysteem bevat niet slechts de gerechtigde wensch naar
een soort volkstribunaten, maar ook het gevoel dat de
opbouw van den Staat geschieden moet door organisch
ingevoegde volksvertegenwoordigingen. Doch het tegenwoordige radensysteem kent geen andere volksvertegenwoordiging dan de dictatorische van den arbeider. „Auch
die Sonderwille des Proletariats — so lange dieser furchtbare Begriff noch bestehen darf — ist eine Instanz, in
wirtschaftlichen Dingen heute die starkste ; doch die
Dinge des Glaubens, der Erziehung, der Kunst, der Auswdrtigen Geschdfte kOnnen nicht samt und sonders von
KlassenkOrpern, womOglich gar von Ortlichen, gerichtet
werden. In jedem Bereiche haben alle Platz, doch im
Reiche das Glaubens werden die Glaubigen uberwiegen,
im Reiche der Erziehung die Erzieher, im Reiche der Kunst
die Ktinstler, im Reiche der Politik die Politiker."
Daarom moeten de naast elkaar staande en in elkaar
grijpende ideeele „staten" van elkaar worden losgemaakt,
zakelijk opgebouwd en zelfstandig geordend worden,
tezamen ondergeordend onder een politieken spits : een
organisch gebouw van vakstaten, met vakparlementen
en vakministers, alien ondergeordend aan het- politieke
parlement, dat den Staat als zoodanig vertegenwoordigt,
waar geen vak-deskundigen meer in piaats hebben, waar
lich und adrett. Im Rausch der Freiheit, der Andere feurig und elastisch
macht, werden wir schlampig und spieszig, und unsere Herren hOhnen :
seht, das wart ihr immer. Kehrt in die Knechtschaft zurtick, sie tut
euch gut und not.
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uitsluitend op het belang van het algemeen gelet wordt.
Dit is in groote trekken het gebouw dat Rathenau uit
den chaos dezer tijden ziet oprijzen. Klassenstrijd, oorlog
en nood hebben er mede aan gebouwd, doch het plan
bleek te berusten op gerechtigheid, terwip de maatschappelijke ontwikkeling de bouwmaterialen opleverde.
In de komende toekomst, 't zij dat deze zich ongeveer
zal vormen zooals Rathenau het teekent, 't zij dat een
komende samenleving in meer of minder belangrijke
mate een ander aspect zal vertoonen, zal veel moeten
worden opgegeven. Als allerwege ingezien zal zijn, dat
vermeerderde inkomens en verhoogde loonen, waar
verminderde goederenvoorraad tegenover staat, een spottend noodlotsmasker vormen voor een algemeene verarming, als begrepen is dat slechts een samenleving die
bezig is haar graf te delven meer kan verteeren dan voortbrengen, als weer geloofd wordt dat slechts besparing
en kapitaalvorming duurzamen welvaart verzekeren,
en als tenslotte, maar niet in de laatste plaats, de overtuiging gemeen goed is geworden dat niet op ekonomischen
strijd zij het tusschen naties of tusschen twee klassen
van een yolk — de gemeenschap kan berusten, doch
slechts op vrijwillige samenwerking, dan zal er veel
worden opgegeven, terwille van het lieve leven, terwille
van de gemeenschap, terwille van de gerechtigheid. Dan
zal de bezittende klasse, de bevoorrechte, moeten opgeven een stuk individualisme, en dat is een verlies dat
niet gering moet worden geschat. Want het schoonste
uit het leven berust op individualisme, en wat het leven
waarde geeft, ligt tenslotte in den individu en niet in
de gemeenschap. Maar om der wille van de gemeenschap
— en zoo ook weer ten bate van den individu moet
van dit individualisme opgegeven worden slechts het
kleinste deel, het voor anderen pijnlijke, het tegen de
gemeenschap gerichte. Het is niet de romantiek van
het leven, die opgeeischt zal worden, het is de romantiek
van het maatschappelijk leven, van het vrije, materieele
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werken in de maatschappij, die steeds meer verdwijnt.
Het individualisme van het scheppend denken, van het
verantwoordelijkheidsgevoel, van den drang tot aanpakken, moet behouden blijven : het terrein van den geest
blijft onaangetast.
Ook de arbeider zal wat moeten opgeven. Niet veel,
want zijn winst zal grooter zijn dan zijn verlies, en dat
is goed. Maar opgeven moet hij toch wat : zijn „sonderwille", de gedachte van den „onverzettelijken wil van
het zelfbewuste proletariaat" in zaken, waar machtsvertoon geen oplossing kan geven ; de gedachte dat de
arbeidersmassa tot dictatorschap zou zijn geroepen of
alleen de maatschappij wel zou kunnen vormen ; dat de
geestelijke arbeider van minder belang is dan de handarbeider, en dat deze alleen recht zou kunnen doen gelden
op de geheele productie ; dat „proletariaat" en „bourgeoisie" principieele en onverzoenlijke tegenstellingen
vormen, en dat klassenstrijd een even schoon als noodzakelijk begrip is. Evenals bij de bezittende klasse moet
ook bier komen geest in plaats van dogma, gerechtigheid
in plaats van macht, algemeen belang inplaats van klassebelang. Maar van de arbeidersklasse alleen kan dit niet
gevergd worden. Tegenover eigenbelang blijft eigenbelang staan, tegenover macht macht, tegenover geweld
geweld. Slechts door samenwerking aller krachten, aller
hand en wil, aller macht en verstand en aller persoonlijk
verantwoordelijkheidsgevoel en persoonlijke gaven, kan
een samenleving groeien, waar een zekere mate van
welvaart evenzeer gemeen goed is geworden als de gedachte der gemeenschap.
Hiervoor is noodig een sociaal verantwoordelijkheidsgevoel bij de bezittende klassen.
Maar ook bij de arbeiders.
Santpoorl, Mei '21.

EEN EVENKNIE VAN HENDRIK DOEFF
DOOR

M. R. H. CALMEYER.

Het bezoek door het Nederlandsche smaldeel in Mei
1920 aan Japan gebracht en dat van den Japanschen
troonopvolger aan ons land in Juni van dit jaar, hebben
de herinnering aan onze voormalige factory te Decima
weder verlevendigd, en in het bijzonder is herdacht, hoe,
door de trouw en vaderlandsliefde van haar toenmaligen
bevelhebber Hendrik Doeff, de driekleur op dien handbreed gronds is blijven wapperen in de jaren, dat het
moederland uit de rij der zelfstandige naties was weggevaagd. Het is mij hierbij evenwel opgevallen hoe verbreid de meening is, dat Decima hierin alleen heeft gestaan. (Zie b.v. „Een Hollandsch Kerkhof in Japan" door
S. Kalff, Elsevier's Maandschrift 1920 : 232). En zelfs
een zoo verdienstelijk en veelgelezen geschiedschrijfster
als Mej. Johanna Naber schijnt deze meening te deelen.
(„Overheersching en vrijwording" Haarlem 1909, blz.
130).
Toch heeft Doeff een evenknie gehad, die, vele mijien
van hem verwijderd, de vaderlandsche vlag eveneens
heeft weten te handhaven en de nagedachtenis van dezen
,,Abraham de Veer" verdient beter, dan, evenals zijn
voormalig bestuursgebied, verloren te gaan en vergeten
te worden. Moge het navolgende, waarin zijn persoonlijkheid als bestuurder van de Goudkust en de lotgevallen
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van deze kolonie in den Franschen tijd voor het eerst
beschreven zijn, daartoe mede werken. De stof hiertoe
is in hoofdzaak ontleend aan de door „de Veer" naar
het Ministerie van Kolonien geschreven brieven, aanwezig
in het Rijksarchief te den Haag („Verspreide W. I.
stukken", 226: I en II.), en andere aldaar berustende
bescheiden. („Kolonien na 1813", 1551), waarvoor, zoo
verre het archiefstukken van na 1813 betrof, machtiging
van Z.E. den Minister van Kolonien verkregen is. Verder
werden geraadpleegd : „Reizen en Beschrijving van de
Goudkust van Guinea" door J. A. de Marree ('s-Gravenhage en Amsterdam. Gebr. van Cleef, 1817) en „Achttien
jaren aan de Goudkust" door Brodie Cruickshank, vertaald door Y. Weytingh. (Amsterdam, 1855).
Omstreeks 1800 bestonden de Nederlandsche bezittingen ter Kuste uit elf factorijen, waarvan zij er zes
blijvend bezet hielden en die onder het bestuur stonden
van een bewindvoerder, zetelend op St. George d'Elmina.
Onze nederzetting aldaar bestond toenmaals uit een
steenen kasteel, dagteekenend uit de dagen der Portugeezen, doch sedert herhaaldelijk versterkt en uitgebreid.
Op oude kopergravures zien wij hoe dit eigenaardige,
veelhoekige bouwwerk, met zijn zwaren ringmuur, torens
en kanteelen, vanaf een rotsachtige landtong heenzag
over honderden negerhutten, die zich als een kudde
schapen rondom te samen drongen. De ligging aan den
breeden mond van een overigens onbelangrijk riviertje
maakte dat sloepen en kleine vaartuigen aan een kade
van het kasteel konden landen en de goederen niet zooals
op vele andere plaatsen door zwemmende negers op het
strand gestuwd behoefden te worden.
Binnen de muren, in die dagen door meer dan 80 stukken verdedigd, bevonden zich alle gouvernementswoningen, vanaf de huizen van den gouverneur en zijn
ambtenaren, tot die der metselaars, timmerlieden, smeden
en kuipers ; bovendien een klein kerkje en een ruim
magazijn. Daarbuiten strekte zich de reeds genoemde
negorij Mina uit, een vuile, verwarde verzameling meer
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of minder armoedige hutten, opgetrokken van rietwerk,
klei en klipsteenen, doorsneden door slechts een smalle
straat, en nog thans omstreeks 15.000 menschen herbergende. Aan de spits van deze neger-maatschappij
stond een opperhoofd, den wijdschen titel „Koning van
Elmina" voerende, doch in waarheid een zeer povere
Sire, die evenals zijn collega's, de overige „strandkoningen"
tegen zijn woelig volkje bitter weinig had in to brengen.
Bij den aankomst van een nieuwen gouverneur werd
steeds met hem en zijn onderdanen een overeenkomst
gesloten, waarin de rechten en plichten van beide partijen nauwkeurig vastgelegd waren en die dan door den
gouverneur en den Koning met zijn rijksgrooten werd
bezworen.
Geheel anders dan met deze dorpsvorstjes was het
gesteld met de beheerschers der groote negerrijken, die
zich meer naar het binnenland uitstrekten en die de magazijnen vormden van waaruit zoowel de landsvoortbrengselen als de zwarte handelswaar over de factorijen en
schepen naar Europa en de Amerikaansche plantages
vloeiden. Over deze vorsten konden de blanke kolonisten niet het minste gezag doen gelden en van hun
welwillendheid was de bloei der nederzettingen in hooge
mate afhankelijk. De aanvang der 19e eeuw was in dit
opzicht weinig gunstig, daar de verschillende negerstaten langzamerhand waren onderworpen aan twee
groote koninkrijken en deze zich thans aangordden tot
een verbitterden strijd om de hegemonie, waarbij de
blanken op hun kustforten waren als rotsen temidden der
woelige baren en de hoofden der negers naar handel
niet stonden. Hoewel de grenzen dezer rijken slechts vaag
waren omlijnd kan gezegd worden dat het Fantijnsche
gebied zich uitstrekte vanaf een kuststrook van ± 75 K.M.
dicht ten 0. van Elmina gelegen, tot ongeveer 100 K.M.
in het binnenland, terwiji het yolk der Ashantijnen ten
N.W. daarvan woonde in een nog uitgestrekter rijk, dat
evenwel de kust niet raakte. Reeds vanaf de helft der
18e eeuw stonden deze volkeren vijandig tegenover
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elkander, doch omstreeks 1805 bereikte hun naijver het
hoogtepunt en in het tijdvak, dat van bijna geheel Europa
een krijgstooneel maakte, werd ook de Goudkust geteisterd door een oorlog, die handel en welvaart voor langen
tijd vernietigde en waarin onze nederzettingen herhaaldelijk met den ondergang werden bedreigd. Hun toestand
verergerde nog doordat in 1805 de gouverneur-generaal
overleed en de groote afstand die de kolonien van het
moederland scheidde, gevoegd bij de onrust der tijden,
de aankomst van een nieuwen bewindhebber vier jaar
tegenhield, in welk tijdsverloop het onverstandig bewind
van een der waarnemende hoofden herhaaldelijk onlusten
onder de negers van Elmina in het leven riep, waarbij de
betrokkene tenslotte op wreede wijze werd omgebracht.
Men begreep in het moederland dat slechts een krachtige
en bekwame hand in deze verwarring orde zou kunnen
scheppen en het oog van de regeering vie! op een in
Holland vertoevend koloniaal ambtenaar uit West-Indie,
Abraham de Veer.
In 1767 geboren als zoon van een gouverneur van Curacao, was hij gesproten uit een oud, sedert 1600 te Amsterdam gevestigd en aanvankelijk Doopsgezind koopmansgeslacht, dat een werkzaam aandeel genomen had aan
de stichting van twee onzer Oostzee-nederzettingen
(zie N.R. Crt. van 22-4-20, avondblad B. 1. „Een verre
loot van den Hollandschen stam" door schrijver dezes).
Op Curacao had hij als waarnemend bewindvoerder
getoond in staat te zijn in moeilijke omstandigheden een
kolonie te verdedigen en te besturen en was, nadat dit
eiland door de Engelschen overmeesterd werd, naar het
moederland uitgeweken, liever dan uit hunne handers een
betrekking te aanvaarden (Zie omtrent zijn bestuur
van Curacao „Onze Eeuw" 1907 IV en 1908 I, bijdrage
P. A. Eeuwens. „Curacao in 1803 en 1804").
In 1807 werd hij door Koning Lodewijk benoemd tot
„Commandant-generaal over de Noord- en Zuidkuste van
Hollandsch Africa", met den rang van generaal-majoor
en 5 Maart 1808 zeilde hij, vergezeld door zijn beide oudste
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zonen op het fregat „Gelderland" uit. Zijn vrouw bleef
met zeven jongere kinderen op Curacao achter. Op dit
schip deed hij tevens voor f 30.000 aan handelswaren
vervoeren, daar het hem, evenals vroegere gouverneurs,
was toegestaan ook voor eigen rekening handel te drijven.
De tocht werd evenwel spoedig onderbroken, doordat
de „Gelderland" 19 Mei 1808 door het Engelsche fregat
„Virgini" werd aangevallen en na een zwaren scheepsstrijd
vermeesterd en naar Plymouth opgebracht. (Zie een uitvoerige beschrijving van dit gevecht : „Geschiedenis
van het Nederlandsche zeewezen" door Jhr. Mr. J. C.
de Jonge, deel V blz. 647-655). De lading werd verbeurd
verklaard en de opvarenden geraakten in een krijgsgevangenschap die voor de Veer en zijn beide zonen
door hun uitwisseling in 1809 een einde nam. De regeering waagde het niet haar ambtenaren nogmaals te vervoeren en schoof de verantwoordelijkheid af, door de
Veer te gelasten op eigen gelegenheid een poging te
wagen zijn gouvernement te bereiken. De avontuurlijke
reis waarin het hem gelukte aan deze opdracht te voldoen, kennen wij zoowel uit zijn eigen brieven aan den
Minister van Kolonien, als uit het dagboek van een
zijner tochtgenooten, de Fiscaal ter Kuste J. A. de
Marree, door wien ook journalen over de tocht met de
„Gelderland" en de krijgsgevangenschap in Engeland
zijn nagelaten. Wij lezen hierin, hoe de Veer en eenige
andere ambtenaren zich 10 Sept. 1809 op een Amsterdamsch handelsvaartuig, „de Suson", onder kapitein
P. de Lano, inscheepten en na een stormachtige reis
van 42 dagen te Nieuw-York aankwamen, hoe zij daar
een maand zochten en onderhandelden om een schipper
te vinden, bereid hen naar Afrika te brengen en hoe zij
tenslotte voor 6000 gulden het laatste traject van hun
tocht met zeer slecht weer aflegden in de „Packet",
een sloep van 100 ton, een kapitein Wood toebehoorende.
12 Januari 1810 uit Nieuw-York vertrokken, wierp dit
vaartuigje 5 Maart daarop volgend voor Elmina het
anker uit, en na reeds 3 jaar commandant-generaal ge-
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weest te zijn, kon de Veer eindelijk deze functie met der
daad aanvaarden. Voorloopig strekte zijn bestuursgebied
zich evenwel niet verder uit dan de wallen van Elmina,
want bij zijn aankomst vond hij deze plaats ingesloten
door een Fantijnsche negerkrijgsmacht van ruim 30.000
man. Deze aanval was een wraakneming voor de hulp
die sommige ingezetenen van Elmina aan den Koning
van Ashantijn gezonden hadden en voor de geheele
houding van ons gouvernement, dat zich steeds op de
hand van Ashantijn betoond had, daar dit land verder
van ons afgelegen en dus minder te duchten was. Omgekeerd had de Koning van dit rijk onze havens noodig,
om de voortbrengselen van zijn niet aan de zee gelegen
landen en de menschenbuit van zijn krijgstochten te
kunnen inruilen en deed dus ook het zijne om in vriendschappelijke betrekking tot ons te blijven. Dit alles bezorgde ons evenwel de haat van zijn tegenstander en
toen deze tijdelijk de overhand verkreeg, maakte hij van de
gelegenheid gebruik om den genoemden aanval op Elmina
en een gelijktijdige op Accra, een onzer andere forten,
te wagen. Er was evenwel nog een reden, die de Fantijnen tot deze houding had bewogen en wel de heimelijke opruiing en steun der Engelschen „De Britsche
trotschheid", zegt de Veer in de notulen der Raad van
Politie van 20 12-1810, „onder het masque van vredelievendheid zich zoo vaak verborgen houdende", achtte
de gelegenheid schoon om zich van een mededinger te
ontdoen, hoewel openlijk de goede verstandhouding
tusschen de twee rassen bewaard bleef.
De komst van een nieuwen Gouverneur gaf den belegerden te Elmina intusschen weer moed en reeds zijn
verschijning was wel geschikt deze in te boezemen. Het
wilskrachtige gelaat, met de saamgeknepen lippen en
grooten arendsneus, dat ons van het goed uitgevoerde
schilderij, in het bezit zijner nakomelingen, aanziet,
laat de geestkracht raden, die door hem steeds betoond
is. Na verschillende mislukte aanvallen en met de wetenschap, dat het de Veer gelukt was onzen bondgenoot
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den Koning van Ashantijn te waarschuwen, besloten
de Fantijnen na zes maanden het beleg op te heffen (Mei
1810) en trokken zij ongeveer gelijktijdig ook van Accra
weg.
De eerste moeilijkheid was voor de Veer hiermede
overwonnen en gelukkig kon hij niet overzien hoevele
hem nog wachtten.
Reeds de eerste nadere kennismaking met het bestuursorganisme van zijn gouvernement leerde hem in welk
een wespennest hij zich gestoken had.
De kolonie was inderdaad het voorbeeld van een maatschappij, die door isoleering, klimaatinvloed, aanwezigheid van een groot aantal ongunstige elementen en jarenlang gemis aan een krachtig en eerlijk bestuur tot de
grootst mogelijke graad van corruptheid en verdorvenheid vervallen was. Een ieder trachtte door kuiperijen
zich ten koste van het algemeen te verheffen en te verrijken en zelfs de predikant nam aan dezen strijd een
ijverig aandeel en gebruikte zijn geestelijk gezag om daarmede zijn wankele finantieele positie te schragen.
„Het grootste gedeelte der kustbewoners," zoo schrijft
de Veer in een zijner brieven, „is van dat allooi in handel,
wandel en moreel bestaan, dat, hadden de omstandigheden het toegelaten, ik den geheelen konkelboel naar
het moederland had opgezonden."
De gevolgen van een dergelijk wanbeheer waren dan
ook niet uitgebleven. „De menschelijke verbeelding is niet
in staat," meldt de Veer in zijn eerste rapport, „zich
een verwarring voor den geest te brengen, gelijk aan
die, welke de politieke en finantieele administratie hier
oplevert."
Dit wordt nog begrijpelijker wanneer wij een stuk
lezen, waarin de boekhouder-generaal, nadat de Veer hem
dit onomwonden gevraagd had, toegeeft, van boekhouden
niet de minste kennis te bezitten. De soldijboeken waren
zes maanden ten achter, de magazijnen ledig, de consignatiekist bevatte in plaats van goud, nagemaakte
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staven. Slechts de militaire zaken bevonden zich in goeden
staat.
Met krachtige hand en zonder iemand te ontzien begon
de Veer dezen Augiasstal te reinigen en hij wanhoopte
niet, onder God's zegen, deze laatste en eenigst overgegebleven bezitting van het Rijk te bewaren. Dat hij hierin
geslaagd is, kan zeker niet worden toegeschreven aan
gunstige omstandigheden, want van den aanvang of
scheen alles samen te spannen om zijn bestuur met een
catastrophe te doen eindigen. Reeds aanstonds deed zich
een ernstig conflict met de Engelschen voor. Een hunner
fregatten wenschte een Spaanschen schoener, die op de
reede van Elmina lag, te onderzoeken en stuurde hiertoe
een boot uit, die geen vlag voerde. Van uit het Spaansche
vaartuig werd op deze boot een schot gelost, dat een der
opvarenden kwetste. De Engelsche kapitein eischte nu
uitlevering van den Spanjaard, die geschoten had, of
van den commandant die daartoe bevel had gegeven,
doch de Veer achtte deze uitlevering in strijd met de
eer der Hollandsche vlag en weigerde. De Engelschen
overvielen daarop in den nacht het Spaansche schip en
voerden dit, ondanks het vuur uit de Hollandsche forten,
weg. De Veer was machteloos zich voor deze handeling
genoegdoening te verschaffen en moest eveneens aanzien
hoe White, de Britsche gouverneur van Cape Coast Castle,
de Fantijnsche negers met allerlei beloften aanzette zich
van ons hoofdkasteel meester te maken en hen daartoe
zelfs van kruit en lood voorzag. Het wekt verwondering,
dat de Engelschen, die al onze kolonien bezet hadden,
nimmer een rechtstreekschen aanval op onze nederzettingen aan de Goudkust hebben beproefd. De Veer zelf
schreef dit toe aan het feit, dat het hem steeds gelukt
is de Elminasche bevolking op zijn hand te houden,
waardoor hij in geval van nood over 6000 weerbare mannen kon beschikken, die zich, zij het gebrekkig bewapend,
tot het uiterste zouden verzet hebben. Zelfs een overwinning zou daardoor de positie der Engelschen tegenover
de inlandsche bevolking te veel verzwakt hebben, terwij1
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de kolonie voor het uitzenden van een krachtige expeditie
uit Europa niet belangrijk genoeg geacht zal zijn.
Al gelukte het de Veer gezonder toestanden te scheppen, het was hem onmogelijk nieuwe bronnen van inkomsten te ontdekken en zonder deze was de, bijna voortdurend van alle verkeer met het moederland afgesneden,
kolonie toch aan een met hongersnood eindigende verarming overgeleverd. De eenige inkomsten werden verkregen uit het drijven van handel met enkele Portugeesche en Amerikaansche koopvaarders, doch ook deze
verminderden van jaar tot jaar. De brieven, die de Veer
door bemiddeling van deze koopvaarders aan het Ministerie van Kolonien wist te doen toekomen, vormen dan
ook een aaneenschakeling van steeds dringender beden
om hulp, doch Engeland beheerschte de zeeen en het zou
tot 1815 duren voor het eerste Hollandsche schip op de
reede kwam. Ook in het zenden van onderstand door
middel van buitenlandsche vaartuigen betoonde de
Koninklijk Hollandsche regeering zich weinig doortastend, zoodat de Veer, om de noodige levens- en krijgsbehoeften te kunnen aanschaffen, was aangewezen op
het trekken van wissels, waarvoor hij meermalen persoonlijk borg moest blijven. In 1811 bereikte hem het
bericht, dat eenige van deze wissels in Holland geprotesteerd waren en hiermede was ook het crediet, het eenigste
middel van bestaan, vernietigd. „Hoe is het mogelijk,"
roept hij uit, „dat men na door mijne dikwerf ontvangen
klaagliederen met den stand van zaken bekend te zijn
geworden, kan veronderstellen dat ik, opgehoopt met
schulden, die betaling vorderen, verstooten van hoegenaamd alle ressourcen, met ledige handen, het levens
onderhoud kan verschaffen aan honderden menschen ;
's lands bezettingen tegen een geweldigen inlandschen
vijand verdedigen, voor een buitenlandschen op de hoede
zijn en tevens de vereischte herstellingen bewerkstelligen ?"
De toestand scheen nu inderdaad reddeloos, de Fantijiische legers verzamelden zich weer in de bosschen,
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sneden Elmina ook aan de landzijde van alle toevoer
af en vielen de buitenbezittingen met groote overmacht
aan. De bevelhebber van het fort Cormantijn meidde, dat
de sterkte niet meer te houden was, waarop de Veer
antwoordde dat hij in het uiterste geval mocht capituleeren, doch nimmer het fort aan de Engelschen verkoopen, daar dit een schande voor zijn souverein zou
zijn. Inderdaad gaf dit etablissement zich spoedig daarop
over en werd door de negers geheel verwoest, in welk
lot later nog twee andere forten deelden.
Temidden van deze ellende kwam 6 Juli 1811 het bericht, dat het Koninkrijk Holland opgehouden had te
bestaan en met het Fransche Keizerrijk vereenigd was.
De Veer besloot den eed van trouw aan Napoleon af te
leggen, welk voorbeeld door al zijn onderhebbenden gevolgd werd, doch kon er niet toe besluiten de oude vlag
te strijken en bepaalde, dat deze zou blijven wapperen,
tot daarover bepaalde bevelen kwamen. Nimmer zijn
deze gekomen en nimmer is de Hollandsche driekleur
gestreken.
In het ingesloten Elmina ging het gebrek nu meer en
meer over tot de bitterste armoede. De sterfte, reeds
door het moordende klimaat bevorderd, nam, door gemis
aan geneesmiddelen, angstwekkend toe, de slaven konden
door hongersnood niet meer werken, de ambtenaren verloren den moed, de negers begonnen in hun trouw te
wankelen. Hoewel de troepen wisten dat de Gouverneur
reeds lang hun soldijen nit eigen zak betaalde en thans
niets meer nit te betalen had, kreeg redelooze ontevredenheid de overhand. Een deputatie onderofficieren eischte
tractement en kleeding, aangezien zij anders spoedig
bun dienst naakt, of, als de negers, met een „paantje"
om hun middel, zouden moeten verrichten. Van de officieren waren nog slechts twee luitenants in leven, een
zoon van den Gouverneur en een 2de luitenant, die nauwelijks in staat was zijn naam te schrijven en van alle geestkracht verstoken. „Wij noemen ons officieren van Zijne
Majesteit," zegt de Veer, „wij zijn nog slechts bedelaars."
0. E. XXI 10
7
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De uitbarsting werd nog verhaast door de schrille
tegenstelling met de Engelschen, die juist een buitengewone toevloed van geld en goederen gekregen hadden
en hun overvloed zooveel mogelijk ten toon spreidden.
In het voorjaar van 1813 brak de lang dreigende opstand
onder het garnizoen uit, de soldaten waren in een oogenblik meester van de sterkte en maakten aanstalten officieren en ambtenaren te vermoorden. De Veer deed nu
een beroep op de trouw der Elminasche negers, liet de
geschikte landsslaven wapenen en wist met hun hulp
de muiters te overrompelen en, na harden strijd, te ontwapenen. De leiders werden in de boeien geslagen, en
vrijwilligers uit de negerbevolking moesten in de bewaking
der forten voorzien.
Nog een vol jaar sleepte het handjevol blanken op het
kustfort zijn treurig bestaan voort, toen kwam na vijf
lange jaren de eerste goede tijding. Een vreemde koopvaarder berichtte het einde der Fransche overheersching
en bracht een schrijven mee van den Secretaris van
Staat voor Zaken van Koophandel en Kolonien waarin
deze om rapport over den staat der bezittingen vroeg.
De Veer besluit dit rapport, dat niet anders dan een
schildering van jammerlijke ellende kon zijn, met de
woorden : „maar de aloude Hollandsche geest is triumphant en de vlag onveranderd gebleven."
Nog was evenwel het einde niet gekomen, de verwarring door Napoleons terugkeer veroorzaakt deed het
vaderland de kolonie nagenoeg vergeten. DeVeer schrijft
in dezen tijd : „Ik heb nu geen papier, pennen en inktstoffen meer om te schrijven, nog drie maanden dan is
het met ons gedaan."
In 1815 eindelijk kwam het eerste Hollandsche schip
op de reede en het volgend jaar sloeg het uur der verlossing. De forten losten de saluutschoten voor den
nieuwen bewindvoerder, generaal Daendels, en de Veer
keerde over Nederland naar west-Indic terug. Hij had
vrouw en kinderen zeven jaren niet gezien. Zijn latere
loopbaan, eerst als Gouverneur van St. Eustatius, St.
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Martin en Saba, daarna als Gouverneur van Suriname
valt buiten het bestek van deze schets.
Wel waren in het beschreven tijdsgewricht door hem
de woorden waar gemaakt, waarmee hij in vroeger jaren
den eisch der Engelschen om Curacao aan hen over to
geven, had beantwoord : „Ik ken mijn plicht."

VERZEN
VAN

NINE VAN DER SCHAAF.

DE DRAVER.
Aan Albert en Kitty Verwey.
— Ziel, wat is 't dat je hoort ?
— Snaren geven hun voile tonen kortelings,
De tokkelaar snelt voorbij, het geluid
Staat aan de hemel als blinkend gesternte.
— Ziel, duid mij naar de dagen heen ......
Ik ben de draver, wegen snij ik, in mijn ontroering
Vervluchtigen de wolken wijd-om. Vragende
Staan de woudboomen, ik ben het snelle geluid.
- Ik ben de herinnering, ik ben de regen
Tot de aarde stroomende, mijn gedachte
Leekt langs de huizen en dringt naar de duistere lagen.
— Gast die een kind was werd groot in de dagen
Die het huis oud maakten. Leefde met man en vrouw
En het vee en de zonnestraal die alles klaarde.
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— Dagen. zijn nieuw, — luister, verdiep u,
lk ben de man die in lief de het graan zaaide,
Zie naar de kalmen, alle streelde mijn liefde.
- Maanblank rees mijn verwachting,
Koel dommelde ik neven uw voile gaarde,
Vreemd stonden mijn nachten neven uw dagen.
— Neven mijne. 1k ben de vrouw, de schromende.
Wolken jagen over de voorjaarsvelden. Winden vervagen
De dagen, de blondharige. Van het zeehelm. Van
Het zand. Om mij vlieten blinkend-vlugge vogels
Aan het strand. Schrijven pootjes, letters, dravend.
Dan geheven op hun vleugels zoeken zij. Wat zoeken zij ?
Hoor het ruischen. Alles wischt de
De vischjes.
Zeestroom. 't Schrift der vlugge pootjes. Kleur der dagen.
Wolken jagen immer landwaarts. Zon is kostbaar.
Die in 't hart schijnt. Koelte omwaait me. Ik ben hier
Gewende. Breken op de stranden doen mijn dagen.
- Ver van uw golvenveld,
Mijn baan naar de einder verglijdt,
Aan uw randen krakeelen de vogels,
Fonkelt het schuim, het wilde verhavende,
Ver van uw zeegebruis ben ik de draver.
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DE HELDEN.

De aarde die wij zien,
Is voOr u niet want gij zijt oneindig,
Wonder waarheen onze geest streeft.
Nergens zijt gij te vinden,
Er zijn geen handen die u bezoedelen,
De schoone kinderen der aarde
Zijn niet uw kinderen.
Langs de wegen is niet uw lente,
Niet uw vergank'lijkheid,
De aarde is als wij zijn,
De bergen zijn ons gelijk.
De kerken die u gebouwd zijn breken
En de rouw sterft. De te hooge kreten
Verglij den en de steen stort neer,
Het geluid galmt langs de bergen.
Uw waanzin leeft in het vrome gezang van de kleinen,
Uw godenlach slaat in de langzame rijen,
Die schuivend langs de duizende jaren gaan.
Naast u, onzichtbare, staan de eeuwige helden,
In het bliksemlicht van de oer-woeste vernieling,
Lijfelijk dood en herlevend in uw waanzin, goden.

UW GAVEN.
Uw gaven vielen
Onder het hongerig yolk
Uw gaven blonken,
Uw leven brak uit in de zee,
Vloeide aan bij de stille stranden,
Zwaar bruiste de zee het geboortelied.
Sidderend van leven verhief zich het geborene,
Teedere handen bewuifden het eindlooze veld,
Onder de hemel stond hij, de teedere, de dooder.
Om hem de donkere nachten,
Godenmacht sloot in het licht hem,
Vlinder des daags hij, stervende in de nachten.
Geen kreet komt uw waanzin nabij,
Goden, die het ik vlochten uit waterranken,
Woeste zee stuwende over zachte landen,
Bloem zaaiende in de storm-morgen.
In aarde's hart schuilt gij als breuk-loos goud,
In het wreed leven zijt gij verrezen met vlindervleugels,
Blinkende voor de armen die uw donker kleed dragen,
Uw rouw en uw vuur verterende dragen, goden.
De hongerende handen
Die vruchten grijpen
Die snaren beroeren.
Zijn vervuld van oneindige gedachte,
Zij zijn als ziel lichtende, en verscheurende machten.

STRIJDER.

Strijder heeft niets dan het eigene,
Dat de menschen niet weten,
Heeft de brand van het verlangen en de keten
Van zijn deugden en verdorvenheden.
De bloem die hij niet kent spreekt tot hem,
Ster die hem verschijnt licht in zijn oogen :
„Ik vaar in het duister en weet niet de groote bedoeling,
Kom en vaar met mij, een glans in het duister, wij beide.
Hef u uit nachtgeruisch, stijg tot mijn lichtend veraf-zijn,
Treedt in het droomland dat wijd om de aarde zich uitbreidt,
Vaar in de diepte des doods, vaar de steenen leven."

HET ONTWAKEN.
I
Wij zijn het mierenvolk dat de vleugels niet heeft van
noode
En de dooden liggen vertreden op onze wegen,
Over ons daalde de slaap, slaapdronken
Sleepen wij onze vrachten aan.
Doch wij zijn tot de hemel gewende,
Niet tot de aarde,
Onze wijsheid krijt door 't heelal als een angstkreet,
Het ontwaken is ons nabij.
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II
Eenmaal zal ons de weerbarstige wolk verwijzen
Naar de beelden van het verledene leven,
Van de gedrochten der aarde.
Leven zal dan ziel zijn,
Over de aarde zal de droom treden,
Geschreven in de cadans der zachte voeten.
Hij treedt in het heelal
Die dan uitgaat over de aarde,
Zijn al-oude liefde doodde de dooder,
Als een rij van droomen
Zijn dan de menschen die elkaar begeleiden.
III
Lief desgefluister
Heft zich uit de baren,
Uit het sombere slaapgezang van de zee,
De ziel fluistert : „ik rijs onsterfelijk,
1k rijs als mijzelve, als eind'lijke vrede, zeezangen.
Ik ben stil als de geheven zeilen
Van scheepjes, ik sta bol in de wind,
1k lok de oogen die droomende mij volgen,
Ik ben stil-wit drijvende op de woelende baren."
„Geef mij uw hand en ga met mij mede,"
„ik begraaf uw hoofd
Fluistert de liefde,
In mijn handen, ik buig u tot mij,
Die geheven stood in het star licht dat u pijnde,
In mijn donker flonkeren zoo tallooze stergeheimen,
Zacht flonkeren zij boven onze wegen, mijn liefste."
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LAATSTE SPROKE.

Niet dat wij zullen sterven aan u, aarde,
Maar dat wij zullen leven rijzende uit onszelve,
Aan onze teedere hebzucht niet zullen vergaan.
Wij die ons dompelen in aarde's stilzwijgende bloei,
Waar om onze hoof den de wondere vogels fluiten,
Wij moeten luisterend staan om de verre stem to vernemen.
Die wij zoeken woont in het onbekende, — in onze wereld
Druppelen neder de trage smarten, het licht van de
vreugdeDagen valt schaarsch op ons en een wild lied vergaat.
In het alom verlangen rijst wild al het levende,
En de bloem opengaand ademt onwetende in die vloed-zee,
Haar geur en haar schoone verrijzenis delgt het verlangen
niet.
In het verlangen is volgestroomd het woud van zijn groene
Golven, zijn ijl hoog gebladerte, zijn welig roofvolk,
Groot-sterfelijk als hooge woudboomen zijn wijzelf
opgerezen.
Met de vogels vluchten wij van onszelve,
Spelen met vleugelslag langs het ver blauw verschiet,
Lichtende ledigheid wij met onze zang volstroomen.
Doch de aarde, donkere, trekt tot zich ons neder,
Zwijgend voltrekt zich op haar strijd van leven en sterven,
Leven heeft stil-diepe oogen die zwijgend de nacht in
staren.
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Leven heeft liefde : het wijd-om verlangen in dage-licht
Wordt als een sterrepunt ; wakend in nacht rijst de
Gezonkene, zwart omfloerst,doch omhoog flonkert zijn wil,
Flonkert zijn liefde, een enkele geluksdroom jaagt hem
Door alle schaduwen, hij is groot in 't verborgene,
Hij is rank en veerkrachtig, spoedt zich langs alle wegen.
Alom is doodenzee, doch de liefhebbende fluistert :
1k, begeerige, eens als de roofvogel wijd circelend in het
Hooge om mijn doelwit, recht schiet ik neder, doch
Mijn drift is nieuw leven dat slaat op de aarde,
Is nieuwe zon voor de ziel, donkere, die ik liefheb,
Die heeft doode oogen maar zacht hoor ik klinken
Voetstap die tikt in de droom, ver verwijderde,
't Aarzelend geluid dat mij, minnende antwoordt, mijn
stem
Trof uw zwijgen, verborgene, mijn lied meldt uw droom.
Er zal wereld verrijzen waarin geen roovers wonen,
Forsch bewege ik mij, luisterend naar uw voetstap,
schromende,
Ik zal de smart dooden, zie lichtend mijn strijdzwaard.
Want ik vrees niet 't geweld op u, geweldige aarde,
Mijn hand siddert niet meer als in gevaren ik uitga,
Laatste geweld, ik, over de borate velden heenjaag.
Laatste sproke : dat wij elkander vinden, honigbloem
En de zoemende bij, — het lied van de liefde neerdaalt
In u, smart-verrezene, en de dag licht-zingt om onze lusten.

OM DE HUIZEN.

Denk niet : ik ben gestorven wiji ik zweeg,
Denk niet : ik ben nu ver en in de vale wereld
NAgloeit herinnering, een doovend vuur,
Dat stil nog gloort wijl langs de oude straten
Menschen te avond, donker, heenstappen zacht naar
D'eigene huizen. — Maar ik was daar en hoorde
Naar de klank en hoorde 't stervend gaan.
Ik was daar als de wind die vleugelloos
De dorre huizen omgaat en die zucht van vluchten,
vluchten ! Waarheen ? Boven ons zijn sterren en omlaag
Is 't zwijgen van de menschen en hun schreden
Dof verluiden in het windgeklaag. En ik was daar :
Een vrouw die wacht in vale straten.
Ik was als anderen weggescholen in mijn denken
En elke ziel die rijzen kon hief zich te avond
Stil boven 't geklaag der winden. Het ongeborene
School onder d'armoevlerken die ik fladderen
er brak een stormgeluid
Klapwieken zag,
Omhoog uit weemoedsklacht der winden.

II
De wereld om mij is de ongeraakte
Die speelt zijn eigen wijs, zijn stormen en zijn klagen,
Zijn eigen stille kleur straalt uit en lacht,
Geheimen suizen om mijn hoofd, zij varen heen,
ik kan
Ik zie een verre boom die wuivend staat,
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Het groen bereiken en het windgespeel, het zonnedansen
Op de zachte vloer, ik kan mijzelf verbergen
In de volte en mijn ziel raakt nimmer aan
Het rood en wit en weelderig gebloemte.
ben geheven voor een ander doel tot mensch-zijn,
De melodie van 't leven doet mij naar 11W stilte vragen,
Plantwereld, — ik die ga al boom en bloem voorbij,
Ik zie een wijd gebaar, het onverstaanbre rijzen,
Wijl kleurige enkelingen om mij vallen af en donkere
Kern in d'aard dringt, 't wonder bewogen veld
Waarop ik ga, geheven tot mijn droomen.
III
Het vol gesternte schijnt, ik zoek mijn gouden ster,
Handen van kinderen spelen met de fonkeldingen
Die hun bezit zijn en mijn hart speelt met het
Onbekende en een zachte stem bindt 't al tezamen :
Dat wij kinderen zijn en spelen en om fonkelster
Verblijd zijn, of een lichtwoord in de menschenziel
Tot vreugd doet stijgen liefde die in 't donker lijdt.
Iv
De bloem is de gelijke van de jeugd,
Ik ben een levende door lente en zomer heen,
In alle tijden leef ik, wacht geen teeken
Geen hooger rijzen van de zon om uit te breken,
De zang des doods glijdt om mijn zielskern heen,
Een vloed van leven neemt mij, golf, in zijn bewegen,
Ik voeg mij zangerig naar zijn godsgeweld, het is
De groote strijd van volken, eind'loos stuwend veld,
Het is de luide wording van wat niemand weet, doch
Eindloos groot verschijnt het menschgebaar om brood
en vrijdom.

Win WM KLEIN ZIJN.

wijl wij klein zijn
Is ons de feestvreugd der bloemen,
Ons overruischen de boomen.
Wiji wij stil zijn
Neven de sombere schaduwbeelden,
Spreken tot ons de diep-liggende sterren.
Stilte is als de vlag
Die wit-golvend wordt opgeheven,
De vermoeide handen spreken.
De vergane daden geschreven staan
In de teekenen der matte handen,
Nabij luide daden heffen zij witte banieren.
Onze luide klachten echoen de stormen
En de storm vaart over ons,
Slaat licht en duister over onze rijen.

AANTEEKENINGEN OP DE WERELDGEBEURTENISSEN
DOOR

Mr. J. C. VAN OVEN.

XXXV.
De Duitsche republiek.

De revolverschoten die Matthias Erzberger het leven
namen, wekten de wereld uit den droom van optimisme
omtrent Duitschland's toekomst, dat ook schrijver dezes
beheerschte toen hij zijn Aanteekening voor de vorige
maand opstelde. Zooals 't gewoonlijk gaat, sloeg de
stemming meteen naar het andere uiterste over : „de
republiek is in gevaar" verkondigde ernstig de anders
bezadigde rijkskanselier en wij alien zeiden 't hem na
en zagen zien nog immer — de mogelijkheid dat vandaag of morgen een beter voorbereide en georganiseerde
Kapp-Putsch het rood-zwart-goud van de Duitsche vlag
wegvaagt en vervangt door het zwart-wit-rood van het
keizerrijk. De bladen staan vol met bewijzen, dat „er
niets veranderd is in Duitschland", dat de conservatieven
en nationalisten, de menschen van het oude regime,
steeds brutaler worden, zekerder van hun zaak, dat
administratie en rechterlijke macht bolwerken zijn en
blijven van den ouden geest, kortom dat de republikeinsche regeeringsvorm een uiterlijke 8chijn is en Duitschland ondanks de revolutie gebleven is wat het was onder
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de regeering van den „banneling in Doorn". En zoo
zeker zouden dan de voormannen van het oude regime
zich gevoeld hebben van dezen staat van zaken, dat zij
den tijd gekomen achtten om den uiterlijken vorm in
overeenstemming te brengen met de werkelijkheid, d.i.
om de republiek omver te werpen en de monarchie te
herstellen. De sluipmoord op Erzberger, die als een verpersoonlijking van het nieuwe regime werd beschouwd,
zou het sein worden.
Het valt niet te ontkennen, dat deze kijk op den toestand deels juist is, maar heelemaal juist is ze niet en 1
schijnt mij goed om eens op den anderen kant der zaak
te wijzen, ten einde tegen overdrijving ook van ons pessimisms te waken. Natuurlijk kan men over dingen als
deze slechts veronderstellenderwijs spreken en schrijven :
er is geen mensch in of buiten Duitschland die den toestand daar overziet en met zekerheid kan zeggen of de
republiek sterk dan wel zwak staat, want iedereen oordeelt
op grand van weinig gegevens, persoonlijke indrukken,
gesprekken, dingen die hij gezien en gehoord heeft op
bepaalde ,plaatsen en meest in bepaalde maatschappelijke kringen en vandaar uit wordt dan gegeneraliseerd.
Zoo ook gaan wij die buiten Duitschland zittend lezen
wat daar wordt geschreven en hooren van menschen die
er wonen, hoogstens zelf zoo nu en dan een refs door het
land maken, of op een zeer beperkt aantal gegevens, zoodat onze meening ten slotte het tegenovergestelde is van
een wetenschappelijk gefundeerde diagnose, — niets
meer dan een indruk, een verwachting die we naar ons
beste weten uitspreken.
Dat nu de sombere kijk op de toekomst der Duitsche
republiek niet ten volle juist is, hebben de gebeurtenissen
zelf na Erzberger's dood bewezen. Want inplaats van
het sein te geven tot een nieuwe contra-revolutie van
rechts, heeft de moord alle groepen van het midden en
van links tot nieuwe waakzaamheid gebracht, tot aaneensluiting zelfs, zoodat we op het oogen-blik het vroeger
ondenkbare verschijnsel beleven dat de oude nationaal-
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liberalen en de meerderheid-socialisten plannen maken
voor een praktisch samengaan, tot verdediging van de
republiek. Een „blok van Stresemann tot Scheidemann"
was eenige jaren geleden een droombeeld aan weiks verwezenlijking niemand geloofde ; nu is het in wording
dank zij het gevaar dat door den moord op Erzberger
opnieuw duidelijk aan den dag trad. Juist deze scherpe
reactie die de misdaad te voorschijn heeft geroepen bij
de verdedigers van de republiek is een bewijs dat het
gevaar niet zoo groot is als het schijnt, of, beter gezegd,
dat de factoren die het neutraliseeren veel sterker zijn
dan men meende .
De moord op Erzberger wordt, op deze wijze bezien,
eer een winst voor de republiek dan een verlies. Of is
het verlies van de persoon zoo groot, dat het republikeinsche Duitschland hierdoor aanmerkelijk verzwakt
wordt ? Ongetwijfeld : neen Erzberger is geen groote
figuur geweest, al zouden de haat die hij bij zijn tegenstanders gewekt heeft en de hulde welke de republikeinsche pers hem na zijn tragisch uiteinde heeft gebracht, het doen gelooven. Hij is geweest een bekwaam
politicus, die in den oorlog een zuiverder kijk heeft gehad
op de ware toedracht van zaken dan de machthebbers
van het oogenblik, omdat hij tijdig ingezien heeft dat
Duitschland den oorlog niet kon winnen, en die den moed
heeft gehad om voor zijn meening uit te komen, dit
daarbij zoo taktisch heeft gedaan, dat hij zich niet onmogelijk maakte, maar integendeel de woordvoerder
van een richting werd ; die na de nederlaag opnieuw den
moed heeft gehad om de consequenties te dragen en den
„smaad en vernedering" der vredesonderteekening op
zijn naam te nemen. Dit zijn waarlijk geen geringe verdiensten, maar zij maken Erzberger noch tot een groot
man, noch tot de verpersoonlijking van de Duitsche
republiek. Tot een groot man niet, omdat ook hij in den
oorlog zich niet zoo ver boven de omgeving verhief dat
hij een weg kon aanwijzen waardoor de ondergang ontloopen kon worden, (want ook met Erzberger als kanselier
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zou de Entente in den zomer van 1917 geen vrede-doorvergelijk gesloten hebben) en omdat hij na den oorlog
evenmin als een ander de verheffing van zijn land uit de
verslagenheid kon leiden. De verpersoonlijking van den
republikeinschen regeeringsvorm in Duitschland is hij
evenmin, daar hij de republiek aanvaardde niet uit overtuiging, maar als het eenige dat den vrede mogelijk
maakte na de debacle van het Hohenzollern-regime.
Zoo is het verlies van deze bekwame kracht voor het
nieuwe Duitschland ongetwijfeld herstelbaar, al zal het
zijn nagedachtenis dankbaar blijven en zijn tragischen
dood betreuren.
Het is waar : uit geen enkele uiting die van Duitschland tot ons komt klinkt eenige geestdrift voor de
republiek. Zelfs de socialistische pers, als zij poogt hoog
gestemde republikeinsche artikelen te schrijven, klinkt
opgeschroefd en wij gelooven dat de meerderheids-socialisten evengoed als de oude vrijzinnigen en het centrum
in den grond huns harten even gelukkig zouden zijn onder
een constitutioneel monarchistisch stelsel, zooals in
Engeland of bij ons bestaat, als onder hun rijkspresident.
wij begrijpen 't daarom volkomen dat de nationale republikeinsche feestdagen die zoo maar in eens ingesteld zijn,
geen volksfees ten geworden zijn en dat de geestdrift op
die dagen niet haalt bij het gejuich op den ouden Sedandag, terwiji de regeerders van thans zelfs alle moeite
moeten doen om de viering van zulke oude militaristische
juichdagen te beletten. Het is nu eenmaal niet anders :
een menigte raakt makkelijker in geestdrift voor een
nationalistisch ideaal, vooral als dit geassocieerd is met
roemrijke daden der voorvaderen, dan voor een republiek,
en het „hoera voor den president" klinkt, zelfs in Frankrijk, nog heel wat minder „echt" dan een „leve de Keizer!"
Ongetwijfeld is dit een factor van belang bij de beschouwing der levenskansen van de Duitsche republiek, evengoed als het van belang is, dat overal nog portretten van
de keizerlijke familie hangen en dat tal van firma's
nog het praedicaat kaiserlich-koniglich voeren. Maar
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overheerschend worden zulke dingen toch pas als meer
materieele factoren naar een verandering van regeeringsvorm dringen, en dit is naar 't ons voorkomt in Duitschland niet het geval.
De kern der zaak schijnt ons namelijk deze te zijn, dat
de Duitsche republiek nog juist even noodzakelijk is als
op den dag van het sluiten van den wapenstilstand. De
gebeurtenissen ten tijde van de Kapp-Putsch en wat er
nu na Erzberger's dood is voorgevallen toonen het.
Iedereen in Duitschland die zich niet volslagen door zijn
gevoel laat beheerschen, weet dat de Entente geen monarchalen regeeringsvorm zou dulden ; weet dat op het
oogenblik dat de Ogresch, of hoe deze nationalistische
militaire genootschappen meer mogen heeten, zich van
de macht in Duitschland meester maken, het gedaan zal
zijn met alle tegemoetkomendheid van den kant der
overwinnaars, en hij weet tevens dat Duitschland nog
volslagen afhankelijk is van zijn vroegere vijanden. Zijn
herstel is mogelijk geworden, toen het na twee jaar tobbens eindelijk een regeering aanvaardde die eerlijk haar
best deed de verdrags-verplichtingen ten uitvoer te
brengen, maar er zal geen sprake meer zijn van herstel
en al het harde werk dat nu geleverd wordt, zal vruchteloos zijn, zoodra de Engelsche en Italiaansche staatslieden Frankrijk niet meer zullen kunnen voorhouden,
dat de „Boche" zijn straf geduldig ondergaat ; en dit
oogenblik zal daar zijn als Ludendorff en Helfferich
weer openlijk machthebbers zijn geworden.
Bovendien : de Duitsche republiek is nog evenzeer
noodzakelijk als twee jaar en een jaar geleden, omdat zij
in staat is den Duitschen arbeider te laten werken. Wij
hebben 't bij de Kapp-Putsch gezien, hoe onmiddellijk
na de triomf van het oude sabel-regime de arbeiders in
het geweer zijn geloopen, communisten en socialisten
eendrachtiglijk tot staking zijn overgegaan, totdat de
revolutie van rechts als reactie die van links verwekte en
het communistisch gevaar het militaristische verre overtrof. Naar alle waarschijnlijkheid zou het thans weer zoo
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gaan ; de stemming na den moord was een duidelijke
aanwijzing en de mislukking van de Beiersche reactie,
die naar 't schijnt nog een poging gewaagd heeft om,
al was het dan alleen maar in Beieren, den ouden toestand te herscheppen is een aanwijzing te meer.
Ziedaar dan de dwingende factoren die de Duitsche
republiek in het leven hebben geroepen en die haar in
het leven houden. Zonder geestdrift werd zij aanvaard,
zonder geestdrift wordt zij geduld en het aantal republikeinen met hart en ziel is-misschien zelfs onder de arbeiders gering. Maar het gezond verstand dwingt tot haar
instandhouding en het gezonde verstand, dat zich zooveel te meer laat gelden als de materieele toestand in
het Duitsche land verbetert, zal haar in stand blijven
houden zoolang de verhoudingen in Europa en in Duitschland zelf niet zeer sterk gewijzigd worden. En dit geeft
dan ten slotte ook weer kans op een blijvend bestaan der
republiek : deze situatie, waarbij Duitschland zich in
de macht van anderen bevindt en waarbij in de binnenlandsche politiek communisten en monarchisten elkaar
in evenwicht houden, zoodat slechts de in 't midden
staande republikeinen (dus : centrum, vrijzinnigen en
meerderheids-socialisten) kunnen regeeren, belooft niet
voorbij te gaan in 'n enkel jaar. Daarvoor is in het verdrag van Versailles op afdoende wijze gezorgd ! En in
die jaren dan dat de tegenwoordige toestand een noodzakelijkheid is, kan er in Duitschland een nieuwe generatie opgroeien voor welke de jaren vOOr 1914 geschiedenis geworden zijn. Nu reeds wil de opgroeiende jeugd —
de studeerende vooral — die in de verwarrende oorlogsjaren van kinderen jonge menschen geworden zijn, geen
lessen meer aannemen van het oudere geslacht ; als
straks deze generatie de leidende geworden zal zijn, wie
zal dan willen zeggen, dat de oude mentaliteit de hunne
zal worden, dat ook zij nog naar die gouden dagen van
het Hohenzollern-regiem zullen terugverlangen ? De
metamorphose van het Duitsche rijk van een feudalen,
militaristischen,
bureaucratischen,
monarchistischen
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statenbond in een constitutioneele, pacifistische republiek kan niet in een of twee jaar plaats grijpen. In 66n
dag is de regeeringsvorm veranderd, maar voor het doordringen van den nieuwen geest door de bevolking heen
is tijd noodig. Heeft ook Frankrijk niet lange jaren,
eigenlijk de geheele negentiende eeuw, noodig gehad
om zich van monarchie tot republiek te metamorphoseeren ? Was niet de Dreyfus-affaire nog een aanslag op
haar bestaan en heeft niet eerst deze oorlog haar geheel
op vasten bodem geplaatst ? Ook de Duitsche republiek
zal tijd noodig hebben, en....., de omstandigheden zorgen
er voor dat zij haar kans krijgt.
Is dit alles juist, dan hangt er voor den gang van dit
wordingsproces veel af van de houding der geallieerden.
Een politick zooals Engeland en Italie die voorstaan
is er gunstig voor, de Fransche ongunstig. Een stellig
en krachtig eischen van redelijke uitvoering der verdragsbepalingen is noodig gebleken — want eerst toen
men in Duitschland zag, dat Engeland de bezetting van
het Roer-gebied desnoods zou toestaan is de regeering
Wirth opgetreden, die het verdrag eerlijk wilde uitvoeren
een overwinnaarshouding gelijk Frankrijk die langen
tijd heeft aangenomen is schadelijk, omdat als Duitschland voor het onmogelijke wordt gesteld, de economische
misêre te hulp komt aan de vijanden van de republiek,
aan den linker en den rechtervleugel. Vandaar dat de
bes.prekingen tusschen Loucheur en Rathenau — den
Franschen en den Duitschen minister van herstel — in
Wiesbaden, waarover men eerst zoo mooie berichten
hoorde, maar later niets meer, heilzaam werk kunnen
doen, en vandaar dat als de Entente blijft aandringen
op prompte uitvoering van de schadeloosstellings-afspraak, de gevolgen zeer noodlottig kunnen zijn. Blijkbaar heeft Duitschland, om zijn milliard goudmarken te
kunnen betalen dat het onlangs heeft opgebracht, weer
zijn toevlucht moeten nemen tot de bekende kunstmatige geldmakerij en een scherpe daling van de mark
is het gevolg geweest, die weer leiden moet tot grootere
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duurte in Duitschland, loonsverhoogingen, stakingen. .....
gevaar voor de republiek. Bovendien ook tot : scherpere
concurrentie door de Duitsche industrie het buitenland aangedaan, en tot desorganisatie van het zich herstellende handelsverkeer met Duitschland, dat indirect
ook weer leidt tot achteruitgang van den toestand aldaar
en gevaar voor de republiek.
't Is al honderdmaal betoogd en 't wordt ook nergens
ontkend, dat dit geen Duitsch, maar een allesoverheerschend wereldbelang is. De gebeurtenissen van elken dag
bewijzen opnieuw ! De somberheid die alle financieele
en commercieele kringen in ons land overheerscht en
die de jongste troOnrede tot een treurzang maakte, is
mede het gevolg van Duitschland's inzinking en de nieuwe
daling van den markenkoers wordt door onze handels
mannen diep betreurd. In Engeland is het juist zoo en
daar dreigt het werkeloosheidsspook politieke moeilijkheden te wekken, die de aandacht afleiden zelfs van de
niets-opschietende Iersche quaestie. Natuurlijk zal de
economische malaise daar en hier en zal de werkeloosheid niet tot het verleden behooren, zoodra de Entente
een toeschietelijker politiek jegens Duitschland inleidt,
want de oorzaken zijn veelvoudig, maar in elk geval is
dit toch de eenige weg tot verbetering en is het duidelijk
als glas, dat als men Duitschland niet helpt, of, erger
nog, als men indirect de vijanden der republiek helpt,
deze om hals te brengen, de ellende ernstig verhoogd
wordt. Reeds verkeert heel Oost-Europa en een groot
deel van 't zuidoosten in een ondergangs-stadium en de
in deze dagen gebleken onmogelijkheid om het hongerende Rusland ter hulp te komen, moet als een waarschuwend
voorbeeld dienen om althans Duitschland dien weg niet
te laten opgaan.
Over deze Russische aangelegenheid nog een enkel
woord. Het spreekt vanzelf dat niet alle honger-berichten te vertrouwen zijn, maar dat de toestand diep bedroevend is en millioenen den hongerdood nabij zijn,
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daaraan is geen twijfel. Hoop op leniging van den nood
is er na de ondervinding van de laatste maanden heel
weinig. Al krijgt Nansen zijn zin en wordt er voedsel
gestuurd, ondanks de weigering van de Sovjet-regeering
om dit buiten haar om te laten verdeelen, dan is de kans
nog heel gering dat hiermee de werkelijk hongerenden
geholpen zullen worden. Ten eerste is het twijfelachtig
of de Sovjet-regeering de werkelijk hongerenden helpen
wil en nog twijfelachtiger is, of zij het kan nu de verkeersmiddelen in zoo bedroevenden staat zijn. Wat er
dan van Rusland worden moet ? Een bevolking als die
van het onmetelijke Russische rijk sterft niet zoomaar
uit, al verliest ze een groot percentage, maar de verwarring en desorganisatie zullen er door verergeren.
Komt de Sovjet-regeering erdoor ten val ? Er is geen
reden om 't aan te nemen ; zij schijnt nog immer juist
in zoover de teugels in handen te houden als noodig is
om geen ander te laten opkomen. Dat zij de hulp van 't
westen geweigerd heeft, zoo die buiten haar om gegeven
moest worden, is haar zeer euvel geduid bij ons en elders,
maar dit was toch eigenlijk niet anders te verwachten
en is geheel consequent. Want ten eerste zouden ongetwijfeld de westersche landen de politieke macht die
bun milddadigheid vanzelf in handen gegeven zou hebben
van de organen, met de distributie belast, gebruikt hebben tegen de Sovjet-regeering zoo zij daar kans toe zagen
en ten tweede is het volgens het Bolsjewieksch geloof
immers oneindig minder rampzalig voor het blijvend
hell der menschheid dat er 'n paar millioen Russische
boeren sterven dan dat de eenige proletarische regeering
ter wereld, die het nu al vier jaar volgehouden heeft,
ten val komt
Maar om bij ons uitgangspunt terug te komen : wij
kunnen ons niet indenken, dat wat er ook in Duitschland
mocht gebeuren, 't er daar zou gaan uitzien als in Rusland thans. Niettemin is Rusland een voorbeeld, en
tot welk een ellende een communistisch bewind afgewisseld door terreur van rechts een land brengen kan,
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heeft Hongarije bewezen. Tegen het een, zoowel als
tegen het ander wordt Duitschland beschermd door den
republiekeinschen regeeringsvorm onder leiding der
midden-partijen. Oak al doet zij niet anders dan aldus
het rijk door de moeilijke jaren heenbrengen, dan heeft
de Duitsche republiek haar historische zending volbracht.
Groningen, 24 September.
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VI.
Von Pritzhof liep zijn kamer op en neer. — Dineke,
probeerde hij te zeggen, zooals dat klinken moest in het
Hollandsch. Ze wilde niet naar bed voor hij nog eens had
geoefend : „Dineke", en drukte haar handje tegen haar
mond om het ergste lachen te smoren. Ja, er werd gelachen in dit huis. Hij stolid even stil, als moest hij ook
nu luisteren naar een lath, maar hij hoorde niets. Hij
had er plezier in, daar zoo te loopen, al voelde hij zich
moe, en zijn hoofd op te heffen met een glimlach. De
glimlach was om dat kindergestoei, de moeheid, oud en
traag, van veel verschrikking en veel leed. Maar nu zag
hij weer professor Justus voor zich, die opstond om
naar zijn studeerkamer te gaan. „Als u me noodig hebt ?"
zei hij, „u weet den weg in het huis, voor nu en altijd."
Zijn stem klonk bijna schuchter, juist zooals dien midclag,
toen hij plotseling gezegd had : „ik eisch te veel van u",
en onhandig een stoel aanschoof. Uren waren ze samen
bezig geweest op het laboratorium. Eerst had hij maar
zwijgend mee rondgeloopen, en had steeds nog de gedachte moeten bevechten, die overal zich tusschenwrong :
O. E. XXI 11
9
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van niet in staat te zijn tot dit alles, van niets nieuws
meer te kunnen begrijpen, verwerken. Het schemerde
hem soms, het was hem of hij zijn hoofd moest betasten
en overal de beurze plekken vond. Maar toen wees Hegman hem een toestelletje waarmee 'hij veel had gewerkt
in Aken. „Och, bekijkt u dat eens." Hij nam het in handen,
hij zag weer heel helder nu. Een schroefje zat los en het
bleek hem dat er wat vuil was gekomen aan het fijne
binnenwerk. Haastig nam hij het geheel uit elkaar, zei
den ander hoe hij nu straks de zuiverheid ervan op de
proef Wilde stellen. Zoo werkten ze naast elkaar voort,
soms druk pratend ineens — Hegman's stem klonk vast
en welbewust, soms langen tijd zwijgend gebogen, in
strakker aandacht nog. Hij kon dat instrumentje maar
niet zuiver krijgen, maar hij gaf het niet op, en op 't
laatst was het toch gelukt. „Verwonderlijk goed", zei
Hegman, „prachtig, zoo mooi heeft Zeiss het me indertijd
niet afgeleverd." Toen werden ze enthousiast, en hij, hij
vuurde aan, totdat er plotseling weer iets voor zijn oogen
schoot en hij de tafel moest grijpen waarbij hij stand.
Een inzinking, en niet een lichamelijke alleen i Hoe anders
klonk nu Hegman's stem : ik eisch te veel van u. De
korporaal veranderde ook altijd zijn stem bij een inzinking van zijn manschappen lieve God, hoe krijschte
hij dan : voorwaarts, voorwaarts, vuur. Een aanval in
stormloop, de bajonetten, al die grauwe, springende
gestalten, al die ontzin den —
Hij liet zich in een stoel vallen, Stil, stil, nu weer dat
luchtige. Hoe was het ook, dat gelach aan tafel ? Honger,
hij had honger gehad, en daardoor was hij zoo opgewonden
gaan praten. Goed eten pier. — Ja, maar voor dien ? had
Hegman hem toen een gek gevonden ? of was hij normaal
geweest, verstandig zelfs ? Hij kon het hem gaan vragen,
hij wist den weg in huis. Maar hij stond niet op. Weer
luisterde hij gespannen. Hoor, de stilte, die hij had leeren
wantrouwen. Maar dan sloeg hij zich tegen zijn voorhoofd. Dit was eenvoudig weer de groote moeheid ; nu
moest hij naar bed gaan en slapen. Alle menschen hadden
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hier een zacht bed. Nee, daar moest hij nu niet over
denken, want dan kwam weer het verwijt dat hij weg
liep uit zijn land, om het bittere brood en...
Er zat een kerel in den trein, toen hij hierheen kwam,
die zong op iederen man dien hij zag : hoera, hij is den
dans ontsprongen, hoera, hoera, den doodendans. Die
vent maakte hem razend met zijn eeuwig hoera. — En
dit was nu Holland ; — en zijn hersens hadden toch
weer gewerkt ; hij had geleefd in dezen dag, niet maar
voortgesukkeld op het oude. Hij zou het Hegman kunnen
vragen.
Een klop op zijn deur.
„Binnen", riep hij. Langzaam ging de deur open ;
Eeke ten Haaf bracht hem een kop thee. Hij had haar
enkele malen ontmoet ; ze was gast geweest aan tafel,
dien middag weer, ze had meegelachen om Dineke.
„Dank u", zei hij en keek haar aan, maar wist niets
anders meer te zeggen. Nu sloot ze de deur achter zich
wat ging dat stilletjes. Hij dacht aan Gusta, die rinkelde
altijd met kralen of armbanden ; ze praatte veel, dan
bracht ze haar handen bij haar borst. Misschien had hij
gehouden van haar fijne vingers ; — hij streek zich over
zijn oogen ; het was misschien wel decadent om een vrouw
lief te hebben.
Eeke liep terug naar de huiskamer, waar Adele was.
„Von Pritzhof zat daar als een leeuwerik op een zoodje,
de stakkerd", zei ze, en dan, met eenige aarzeling : „Zou
je voor mij niet ook nog een hokje hebben in je huis ?"
„Voor jou ook ? Bevalt het je niet waar je nu bent ?"
„Nee. lk wilde al lang wat anders zoeken. "Ze zweeg
en wendde zich af. Adele was haar in veel opzichten
niet sympathiek. Ze had plotseling spijt van haar vraag.
„Ik wil er eens over denken," zei
„ruimte heb
ik nog wel. Maar het wordt een heel gezin op die manier."
„Te druk wellicht, voor je broer ?"
„Och, Just trekt zich van niets wat aan ; die heeft zijn
eigen, rustige kamer. En voor de kinderen was het misschien leuk."
„De kinderen hebben jou ......
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„God, een moeder telt tegenwoordig niet meer mee.
Hoe vond je Dineke aan tafel : nu zijn er gelukkig weer
mannen in huis."
Eeke lachte. „Tja, maar ze keek niet of de mannen
haar wel hoorden."
„Klein nest. Ze slaapt nu nog bij mij. Later moet ik
haar de kamer geven die jij nu zou kunnen krijgen."
„O, later ; ik denk nooit zoo heel lang vooruit."
„D at moet je wel, als je kinderen hebt." Langzaam
stond Adele op en zette de theekopjes in elkaar. „Ga je
al ? je neemt geen stoel."
„Ja, ja, ik moet naar huis. Nou, ik hoor het dan nog
van je."
Eeke ten Haaf had den last te dragen van een klein
talent. Als kind deed ze wat ze haar moeder zag doen :
ze nam potlood en papier en krabbelde wat. Bij moeder
werden het altijd poppetjes, dat moist ze wel al, en zij
teekende liever de poes, of de heele kamer, of het uitzicht
in de straat. Haar vriendinnetjes vonden het erg prachtig
wat ze maakte, maar moeder zei alleen : „mooi hoor", zoo
zonder ernaar te kijken. Ze had een zusje, Julie, dat een
paar jaar jongen was dan zij. Ze had ook een vader, die de
asch van zijn sigaar overal neertipte, en altijd maar weer
de kranten nam, als moeder teekende. De moeder voelde
zich artiste. Ze schoot in veel dingen tekort, als huisvrouw en als moeder, maar dat hinderde haar niet. Ze
lachte om haar slordigheid. „Er is toch iets geniaals in",
zou ze zeggen ; en ze lachte, als ze de kinderen plotseling op haar schoot liet kruipen en hen tegen zich aandrukte. „Mijn meiskes, mijn meiskes, houden jullie veel
van me ?" „Ja," zeiden ze. „Of vinden jullie me een erge
rare moeder ?" Dan schudden ze heftig hun hoofd. Ze
waren nog jong, en ze mochten immers veel ; veel meer
dan andere kinderen. Maar toen ze grooter werden, groeide
hun vermogen tot oordeelen. Ze lachten nu wel eens
schamper, als andere menschen hun gezellig huis prezen,
hun lieve, geestige moeder. Ze hielden bijwijlen dol veel
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van haar, maar er kwam toch ook een stille wrok in hun
hartjes. Hoe scherp herinnerde Eeke zich moeders sprookje
over de kleine kinderen, die oorspronkelijk poppen waren.
„Je gaat naar een winkel, en koopt er een. Dan neem je
hem mee naar huis, en als je hem erg goed verzorgt en je
houdt heel, heel veel van hem, dan wordt het langzamerhand een heusch kindje." Julie kon dan zoo ernstig
kijken. „Waarom heeft u nooit een jongenspop erbij
gekocht ?" vroeg ze. „O, die zijn schaarsch en duur."
Nu was Julie getrouwd en ze schreef Eeke : ik zou
heist het eerst een zoon hebben, maar je weet, jongenspoppen zijn schaarsch en duur. Eeke heeft erom geglimlacht, denkencl Julie vergeet nooit een oud grapje, en
weer gevoeld, bij de herinnering, het verdriet van het
dat
kleine meisje, — ze mag een jaar of tien geweest zijn,
overpeinsde : het kan niet waar zijn wat moeder zegt,
want Julie en ik zouden dan toch wel altijd poppen zijn
gebleven. Ze moist ook nog hoe ze eens voor haar moeder
kwam te staan in haar onderrokje, toen ze een nieuwe jurk
moest passen. Het rokje was gescheurd en rafelig, en over
haar borst droeg ze alleen een hemd.
„Waarom heb je geen lijfje aan ?"
„Ze waren stuk, en een had er geen enkelen knoop."
zeg kind, wil je me een plezier doen, schop dan
even je schoenen en kousen nit en trek dien strik uit je
haar. Ja, zoo ; die jurk komt straks wel." Ze begreep het
al. Nu bleef ze stil staan ; — moeder teekende.
En toen het af was, kwam ze vlug over moeders schouder kijken. Die schreef er toen juist onder : ii m'appele
„Mignon". Het teekeningetje hing boven haar bed,
ze keek er soms nog naar, ze prevelde het onderschrift.
Er was nog nooit iemand geweest die haar „Mignon"
noemde.
Ze droeg nu mooie kleeren, want ze was aan een zaak
verbonden waar ze ontwerpen moest maken voor japonnen. De lijn, de kleur, de versieringen, alles moest ze
teekenen. En dan, ieder seizoen, de reclame-boekjes.
Het werk stond haar dikwijls tegen ; altijd was het mode,
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mode en uiterlijkheid. Ze verdiende er niet eens veel
geld mee ; in haar vrije avond-uren maakte ze nog ontwerpen voor een handwerkwinkel. Aileen kleeren kreeg
ze in overvloed. De reclame-boekjes waren het ergst ; ze
deden haar zien hoe weinig ze kon. Ze neigde soms naar
de caricatuur, zooals haar moeder deed, maar ook dat
kon ze niet, ze was niet pittig genoeg, ze zag niet zoo
scherp. Angstvallig moest ze alle caricaturen mijden ;
ze teekende zoet-lieve gezichtjes, week en rond en altijd
weer waren de kleeren het voornaamste. Soms, na een
langen avond van alleen-zijn, bekroop haar de lust zich
te kleeden als een demi-mondaine o, haar patroon zou
het graag zien — en een avontuur te zoeken op straat.
Ze wilde niet het gewone, platte ; neen, ze dacht het zich
ingewikkeld en van een wonderlijk verfijnden weemoed.
Misschien hoefde ze er zich eigenlijk niet buitenmate voor
te kleeden, in ieder geval hoefde haar gezicht niet geverfd te zijn. Misschien was het zelfs beter, als ze een
schamel, gescheurd rokje droeg, Maar ze glimlachte
kijk, dit was weer het oude beeld met zijn trieste bekoring :
it m'appêle Mignon. En het viel haar moeilijk den volgenden morgen naar haar werk te gaan. De patroon kwam
graag bij haar kijken. „Juffrouw," zei hij, „wilt u gelooven, ik heb Been een meisje in mijn heele zaak dat
zoo hard werkt als u." Ze dorst niet antwoorden : „betaal
me dan meer." Ze was bang dat zijn vette lach zou doorbreken Ha, ha, verdien je dat ? Waarmee zou je dat
verdienen ?
De laatste dagen dacht ze veel aan het huis van Adele
Hegman. Ze had Adele op school gekend ; ze wist dat
haar moeder altijd ziek was, en er drie broers waren,
al bijna even geleerd als de vader. Bij jou thuis zal het
ook niet alles zijn, dacht ze toen wel, als ze Adele zag
loopen. En wat ben je leelijk, je had zeker liever een man
willen wezen ? Ze was verwonderd, toen ze van Adele's
huwelijk hoorde. En nu ? Adele had twee kinderen,
twee, en zulke aardige, Dineke vooral. Heerlijk, zoo'n
kind in je huis ; dat speelsche — en daar achter de voor-
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name ernst van een man als Justus. Het huis lokte haar.
Ze wade niet al te gauw gaan vragen of Adeleal een beslissing genomen had. Maar ze kreeg een briefje : „Beste
Eeke, als je nog wilt, kan je hier komen wonen ; je hebt
dan een zit-slaapkamer en eet met ons. Wil je volgende
maand komen, of later ? eerder kan ik niet klaar zijn met
alles. Kom nog eens afspreken, ook over het geld."
Dien zelfden dag zei ze, tegen het eind van de maand,
haar kamer op.
VII.
Dineke, middenin de rij, die langzaam de speelplaats
over liep, zwaaide heimelijk met haar tasch. Slif, slif
gingen alle voeten ; de jongen voor haar kreeg een zetje ;
in 't achterwaarts bewegen raakte ze ook jets, ze wist niet
wat. Slif, slif. Ze balde haar vrije linkerhand, ze hoorde
het plotseling gejuich van de voorste kinderen, die door
de nauwe poort de straat op stoven en voelde de blijdschap kloppen in haar hart. Nu zij ook, ze zou metèên
hoera ! Op den hoek van de straat stond ze stil
daar begot' voor haar de andere, de groote wereld. De
tasch klemde ze tusschen haar magere beenen en rukte
met beide handen heur haarlint recht. Onderwij1 tuurde
ze terug in de schoolstraat. Waar blijven de anderen ?
dacht ze,
heb ik zóó hard geloopen ? Maar ze kwamen
al den hoek om, ze zouden haar bijna voorbij schieten
in hun vaart, Liesje en Els en Greetje. Eerst moesten ze
een beetje uitlachen en hijgen, toen zei Els : „laat nou
hooren, je kan het toch niet."
„Welles, als je me niet aan 't lachen maakt". Ze
spitste haar lippen, maakte ze vochtig met haar tong,
nog eens, en nog eens. De anderen keken ernstig, maar
bij het eerste hoog en wankel fluittoontje lachten ze
al weer. En : „Mijnheer Bederlee", fluisterde Dineke.
In de haast grepen ze elkaar en holden weg, in slordigen
sliert, nog juist voor den onderwijzer langs, die op noch
om keek. Nu stonden ze dicht aan den waterkant.
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„Bederlee is vreeselijk streng". „Nou — en hij heeft
de pik op meisjes, vraag maar aan Mientje Moller".
„Als hij mij had hooren fluiten" zei Dineke veelbeteekenend en spitste weer haar lippen. Maar die braken
dan meteen open in een lach. „Stel je voor", zei ze
„stel je voor".
„Wat ?"
„Een hond en een kat, die schooltje spelen".
„Flauw kind".
„Nou, ga jij dan maar naar huis, ga zeggen dat ik
fluiten kan". Ze draaide zich om en liep, voetje voor
voetje nu, langs het water. Aileen Els volgde haar nog.
„Zullen we bij het sluisje gaan spelen ?" Dineke ant
woordde niet. Ze keken nu beiden over de stille,
grijze gracht heen naar de naakte boomen van het
plantsoentje. Een windvlaag rimpelde even het effen
watervlak. Ze hadden het gevoel, alsof het plotseling
donker was geworden.
„Wat krijg jij als je thuis komt ?"
„Niks".
„Ik thee, met witte puntjes".
maar ik ga kijken of oom Just op zijn kamer is."
„O
„Waarom ?"
„Nou, daarom". Even voor zich uit, op den midden
weg, zag ze haar broertje loopen. „Ik ga liever met
dag".
Wout mee hoor
Ze haalde Wout gemakkelijk in en legde haar arm
over zijn schoudertjes.
„Zeg", begon ze. Haastig nam hij dat woord van
haar over. „Zeg, die eene jongen, Dikkie, zei tegen me :
„jij hebt alleen maar ooms, jij hebt lekker geen vader"."
„Dat liegt hij".
„Het komt : van oom Just weet hij wel, en toen
zei ik : Oom Hans heeft me mijn pistooltje afgenomen".
wat kan het je schelen ?"
„Nou
„Het is toch gelogen, he ?"
„Van vader ? natuurlijk."
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„Sams denk ik, dat vader wel dood kan zijn of zoo —
of door de wolven opgegeten."
„Wolven zijn daar niet, geloof ik."
„Maar ik geloof van wel."
„Vraag het dan aan oom Just."
Hij zuchtte even. „Goed." Haastig stapten ze voort.
Annie, de meld, klopte juist bij Justus aan, toen de
kinderen beiden. Le opende de kamerdeur op een kier.
„Even naar de bel, ik kwam met kolen."
„Ga je gang" zei hij, maar stand meteen op en haalde
de kit binnen. Hij hield van kleine werkjes ander zijn
studie door. Ze leidden hem niet af, deden hem eer nog
dieper in zijn gedachten verzinken. En dan, met een
bruuske beweging van zijn lichaam, zou hij terug loopen
naar zijn werk, en vatten vat hij gezocht had. Maar
hij kon ook met de kinderen praten, plotseling zich in
hun wereldje weten, zoodat hij den juisten toon tegen hen
van zelf vond. Nooit vreesde hij afleiding ; zijn sterke
geest kon oogenblikkelijk terug keeren in een onvoltooiden
gedachtengang, en zoo dat toch eens niet gelukte, dan
glimlachte hij, en peinsde over de kleine dingen van
het dagelijksch leven. Soms vond hij alle dingen klein,
ook zijn studie, ook zijn scherp en ver-grijpend verstand.
Hij tuurde langs de vele rijen van zijn boeken hij
hoorde den rustigen tik van zijn klok. Nu wist hij niets
van alle fijne gedachten-spinsels in die boeken, en
niets van het kunstig raderwerk van de klok. Hij zag
den menschengeest als een boom vol wemelende takjes
tegen den grooten hemel. De wortels wilden de aarde
kennen, de wijde takken den hemel meten. Kent een
kind niet vader en moeder ? En toch ja, hoe klein
was alles, hoe afhankelijk en betrekkelijk. Annie, de
meid, had hem eens gevraagd : wilt u alles weten ?
met schampere stem. Nee, o nee, zei hij haastig, nog
een paar een paar prullige dingen. Ze was verwonderd in zijn kamer blijven staan en toen hij haar
aankeek, zag hij in haar oogen even iets droefs, als van
veel weten. Sindsdien waren ze vrienden.

130

KANS EN KEER.

Nu klopte ze voor de tweede maal, „De kit, o, heeft
u de kachel al gevuld ?"
maar kijk jij nog eens naar dien schuif ; een
„Ja
klein eindje open, he ?"
„Natuurlijk, voor den kolendamp. De kinderen zijn
thuis ; mevrouw nog niet."
„Laat ze gerust hier komen. Dat verbied je ze toch
nooit ?"
„Nou — wel eens een keertje ; ze hebben niets geen
ontzag."
„voor jou niet ?"
Ze haalde haar schouders op. „Och — voor mij —
Daar hebt u ze al."
„Dag oom, dag." Er was een glinstering in hun oogen,
als van een gretig verwachten.
„Zoo — jongens."
Dineke klauterde op de leuning van zijn stoel. „Oom,
zal u stil blijven zitten ? want als u ineens op staat" —
zei Annie, „doe dan tenminste je vuile
„Kind"
schoenen uit."
Wout was op den grond gaan zitten bij de kachel.
„Waar is moeder ?"
„Boodschappen doen, voor jullie."
krijg ik al weer een nieuwe pet ?"
„O
Dineke schaterde. Stevig zette ze haar kousenvoeten
op de schouders van oom Just. „Die jongen durft gewoon
niet naar school met wat nieuws an."
„Nou, nou, bedaar wat — dud jij alles ?"
Glimlachend dacht Justus : Annie neemt het altijd
op voor den aangevallene, en met zoo'n overtuiging.
„Oom, zijn er in Indie wolven ?"
Dineke trappelde met haar voetjes. „Ik zeg van nee."
„Wolven ? nee mijn jongen, die komen in landen
voor waar een koude winter is."
zei Annie, „krioelt het van de apen."
„In Indie,"
maar apen
Wout keek ongeloovig. „Ja, oom ?
doen nooit wat, he ?"
Zijn zusje
dat zijn zulke lieve beestjes."
„Och
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trok rillend haar schoudertjes naar elkaar toe. — „Ms
ze mij maar niet aan mijn haren trekken, met hun
zwarte vingers".
„Ik zal aan vader schrijven dat jij bang bent voor
apen."
„En jij voor wolven."
„Zoo," zei Just en tilde Dineke van zijn stoel. — „Nu
komen wij ook bij de kachel zitten, en dan zal ik van
Indie vertellen. En als jullie naar bed zijn, schrijft
moeder een brief aan vader."
Langzaam raapte Annie de uitgetrapte schoenen
bijeen en liep naar de deur. Daar keek ze nog eens om.
Justus was in een lagen stoel gaan zitten en warmde
zijn handen. Maar ze moest weg. „In Indie," hoorde ze
hem zeggen, „in Indie gaat de zon altijd om zes uur op
en om. zes uur onder."
Nu stookte ze het fornuis gloeiend. Och, prevelde
ze, mijnheer Reuvers was toch geen kwaje kerel, maar
deze, deze ze kon het niet zeggen. Joop zei eens : „Je
houdt meer van dien dooien professor dan van mij,
ben je eigenlijk wel recht snik ?" Hij had soms niet
veel noodig om kwaad te worden, en laatst was hij zoo
vreemd gaan doen, zoo somber. Hij lag maar met zijn
hoofd op tafel en mompelde : „ik heb de pest in, de
pest in" ;
daar zou je zelf raar van worden. „Kom nou
jongen", had ze maar zoo gezegd.
wat wil je he ?
„Wat ? — is het soms niet waar ?
die dooie professor —"
Ze zou er haast om moeten lachen nu ; — mijnheer
was toch zoo springlevend.
En op een avond was hij in de keuken gekomen. „Och
Annie, ik wou morgen graag een ander paar schoenen
aan, deze laten zoo veel water door".
,De sukkel" zei Joop, toen hij weg was, „moet je
professor zijn en nog natte voeten krijgen. Maar bij
jou zit de onderdanigheid tot in je kleine teenen. Zeker
mijnheer, och ja mijnheer — natuurlijk mijnheer".
als ze zijn vrouw was, moest
Nou, wat wilde hij
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ze dan soms niet onderdanig wezen ? Hij zou meer
vragen dan drooge schoenen. Zwakjes klonk het gejoel
van de kinderen tot haar door. Wat zou mijnheer nou
vertellen ? Wanneer de maan opkwam, misschien. Dineke
kon om alles lachen. Aileen 's avonds in bed, dan huilde
ze soms, omdat ze niet in slaap kon komen. Eerst ging
mevrouw naar haar toe, — dat hielp niet ; clan oom
Just. Eens, toen mijnheer niet thuis was, werd het kind
bijna wanhopig. Joop zei : „wat een schreeuw-leelijk,
duw haar een prop in haar mond". Ze was van zelf
stil geworden, eindelijk — en mijnheer kwam niet. Hij
maakt ook eens een slippertje, zei Joop. — Iedereen ging
naar bed. Maar zij bleef wakker liggen, dat huilen had
haar bang gemaakt. Eerst toen ze het geluid van zijn
stappen hoorde, en het sluiten van zijn kamerdeur,
werd ze rustig.
Er was toch iets vreemds in dit huis, ze wist niet wat.
Joop zei : „een potje met pieren, twee mannen, twee
vrouwen en twee kinderen." Joop vond alles goed, als
ze maar niet over mijnheer Just begon.
Dien avond zat Adele over een brief gebogen. Het
schrijven viel haar moeilijk, maar Eeke en von Pritzhof,
aan de kleine hoektafel, konden haar zien. En straks
kwam Just binnen. „De brief voor Martin klaar ?" zou
hij zeggen. Dan keek iedereen op en zag het halfbeschreven vel papier. „Het huis is nu vol", herlas ze
weer. „Eeke ten Haaf ken ik van vroeger ; een aardig
meisje, wat oppervlakkig, dunkt me". — Nu kon ze immers
met voeg over de kinderen beginnen. Maar ze tuurde
voor zich nit. De kinderen — in finesses ? of globaal.
Och, natuurlijk finesses. Dineke leert goed ; ja, dat
wist hij stellig al. Maar dit : „gemakkelijke sommetjes
kent ze niet, ik denk dat ze er geen kruimel aandacbt
voor over heeft ; maar de moeilijke kent ze. Dingen
die niet tot de les hooren, interesseeren haar het meest.
Laatst kwam ze thuis : „oom Just, hoeveel vrouwen
denkt u dat het hoofd van onze school heeft ?" „Ik
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denk een". „Mis geen eentje, want hij heeft twee
trouwringen aan". Ze vond het een kostelijk grapje.
Wont is veel bedaarder. Och nee, dat schreef ze immers
iedere week. Maar wat dan eens over Wont? Daar
zat ze weer. Vervelend dat von Pritzhof in deze kamer
was blijven hangen, na den eten. En hij pakte zoo
klungelig alle Hollandsche tijdschriften uit de portefeuille. Enfin, straks kwam de Fliegende Mater ook
wel, en Ueber Land und Meer. God, die Duitschers bleven
altijd dezeliden. Just scheen met dezen man op te hebben ;
nu moest Eeke nog, zooals aan tafel, die Dritte im Bunde
willen zijn, dan bleef er voor haar veel gezelligheid over.
Eigenlijk woonde ze hier al als in een vreemd huis —
het huis van Justus. Maar natuurlijk hield ze zich groot
tegenover Martin. En ze had de kinderen — toe, altijd
weer : de kinderen. En soms leek het haar, of al haar
gevoelens lang versleten waren. Kijk non zoo 'n dood
briefje ; – ze lam niet verder. – Met een ruk stond ze op.
„Thee zetten" zei ze, omdat Eeke haar aankeek.
„O — zal ik het niet doen, dan kan jij" —
„Nee
laat mij liever ; — jij bent toch óók bezig."
„Och ik zoek een japon nit, en ik heb er geen noodig."
Ze dacht aan wat haar moeder eens zei : er komen
oogenblikken in het leven van iedere vrouw, dat een
japon het eenige is, waaraan ze durft denken. Hoe
lang had ze gezeten, met die modeplaat voor zich ?
Als ze het ding maar dicht sloeg, vlogen haar gedachten
wel weg. Justus — ja, ja, wat wilde ze Justus. Hij
was zoo anders dan de vriend uit haar jeugd, die toch
ook professor werd. En deji allereersten dag al in dit
huis was ze blij geweest hem te leeren kennen, juist
omdat hij anders was. Een groot geleerde
maar die
zich zelf niet afmat naar collega's van dichtbij of ver,
zooals Willem Martens deed. Daarenboven
ze wist
het zeker — gebruikte Willem nog valsche maten. Hij
keek altijd naar zich zelf in bedriegelijke spiegels. Voor
hem gold het scherpe woord van Oscar Wilde : „Those
who want a mask, have to wear it ; that is their punish-
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ment". Ze had van Willem Martens gehouden. Eens
was hij voor haar de jonge man, die met lachenden
moed zijn leven mooi en groot zou maken. Als hij haar
aankeek, voelde ze zich opgeheven tot hem. Hij praatte
veel, en altijd over zich zelf, maar dat merkte ze niet.
Julie, haar jonger zusje, vond hem : „een nonsensvent" ; de moeder zei : „wat heeft die man toch een
vreemd hoofd ; kijk, zulke kleine, onnoozele oortjes,
en een rond kinnetje, als van een baby". En dat alles
hinderde haar niet. Soms voelde ze zich een beetje
bedroefd, omdat haar liefde zoo veel moest dragen ; —
dan weer verhief ze zich boven die droefheid in groot
vertrouwen op hem. Hij, Willem, was het niet die veranderde, hij draafde door op den eens gekozen weg ;
maar Eeke draaide zich om en liep den weg terug. Ze
trof Julie nog lachend aan 't begin : „wat een branievent, god wat een branie". Ja, zei ze : geweldig. Ze was
nu zooveel ouder, en toch, Willem Martens was haar
laatste liefde gebleven. Ze ging nog naar zijn in tree als
professor, 2e hoorde weer die stem, vlak, en met den
goedkoopen jubel van een kindertrompetje erin. Na
afloop ging ze hem gelukwenschen. Zooals hij daar
stond, nog in zijn toga, trof haar toch de oprechtheid
van dezen man en ze dacht : de menschen hebben wel
veel aan je misdaan. Ze verliet het gebouw plechtig,
als had ze hem nu begraven. En dat had ze hem ook,
in zekeren zin. De dikke aarden wallen van het wereldsch
succes omsloten hem. Het kon niet meer tot hem doordringen dat ze zei : ik wensch je geluk, Willem, heel
veel geluk. Kwam het door het geroezemoes van de
zaal ? professor Blei die haar opdrong, den bediende
met de voile, hoog-geheven wijnglazen ? Maar dat alles
hoorde er bij. — En nu wist ze zich in het zelfde huis
met professor Hegrnan ; — Justus. En in zoo lang had
ze niet spontaan voor iemand gevoeld, kende dat nauwelijks meer. Ze herinnerde zich hoe ze bij haar laatste
bezoek aan Julie over haar verhuisplannen had gepraat.
„Lijkt het je niet leak ? je zegt zoo weinig."
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Julie haalde luchtig haar schouders op. „Bij een
professor" -„Jij denkt misschien aan Willem, maar er zijn ook
knappe professoren."
„En zouden die prettiger zijn, zoo in den huiselijken
omgang ? Daarenboven had die Adele nooit je sympathie. Ik weet wel dat je haar vroeger zoo'n meisje
als een paard vond."
„Dat vond jij."
Marieke kwam voor haar staan. „Hu, hu, paardje ?"
vroeg ze vleiend. Ze had het kind op haar schoot getild,
terwijl Julie lachte.
Ze dacht vaag : Is het om
Marieke, of om Justus, dat ik nu zoo blij ben ?
Von Pritzhof reikte haar een kopje thee, en ze zag
plotseling hoe ze daar met hem bij die hoektafel zat
geschoven. Zeker was hij ook in gedachten geweest,
want ze had niets van hem gemerkt. Het kwam haar
wonderlijk voor dat hij niet naar zijn eigen kamer was
gegaan. Ze wist nu weer hoe Adele had gezegd : „Annie
komt ons op de vlucht jagen", toen de meid met stoffer
en blik binnenkwam na den eten. Maar ze waren gebleven,
als wachtten ze op jets.
„Juffrouw ten Haaf", zei von Pritzhof, „wat roert
u lang in uw thee ; roeren is versmaden."
„O ja ?"
„Ja. In de loopgraaf kregen we koffie, zonder suiker
natuurlijk. En er was een man, die daaraan niet wennen
kon. Hij roerde maar, met zijn zakmes, alsof hij het zoet
erin kon roeren, net zoo lang tot de koffie koud was.
Dan proefde hij even, en gal ze aan een ander."
„En hoe lang hield hij dat vol ?" vroeg Adele.
„Heel lang ; ik geloof : drie dagen, en al roerende
mompelde hij : „Duitschland is taai, ze krijgen er ons
nooit onder"." – Von Pritzhof aarzelde even ; dan voegde
hij er langzaam aan toe : „een kogel door zijn buik,
niet eens dadelijk dood."
Justus kwam binnen.
„O, ik wou je juist je thee brengen. Mijnheer von

136

KANS EN KEER.

Pritzhof doet ons akelige verhalen. Hier, drink maar
gauw, niet roeren." Ze lachte een beetje.
„Waarom niet roeren ?"
Von Pritzhof maakte een afwerend gebaar met zijn
hand. „Och nee, nee, ik vraag vergiffenis."
Langzaam zei Eeke : „U moet ons soms wel verhard
vinden, door al dien vrede."
Hij hoorde het schampere in haar stem. „Ik heb hier
nog niet zoo velen leeren kennen. Professor Hegman,
en" — hij brak af. Dan zei hij, als tot zich zelf : „een
wetenschappelijk man heeft nooit vrede, hij moet altijd
gewapend zijn tot aan de tanden."
Met een lichte huivering keek ze naar Justus. Ze wist
niet of hij had kunnen hooren. Hij stond in den anderen
hoek van de kamer, zijn schouders wat opgetrokken,
zijn gezicht even vooruit, de oogen klein, achter half
gesloten leden. Alsof hij een slag verwacht, moest
ze denken. En von Pritzhof fluisterde scherp : „duizend
vijanden, duizend."
Justus kwam naar hem toe. „U moet niet aan
vijanden denken" zei hij vriendelijk ; „dat doe ik ook
nooit ; we overwinnen ze soms door ze te negeeren,
achteloos."
Eeke bloosde. „De vijanden in ons zelf? negeeren ?'
„In ons zelf," herhaalde hij, niet recht begrijpend.
„O, ik wist niet waarover von Pritzhof sprak ; ik meende
— Deem me niet kwalijk." En weer liep hij van hen weg,
terug naar zijn studeerkamer.
Later op den avond kwam Adele bij hem binnen,
met den brief aan Martin in haar hand. „Wil je er nog
jets bij schrijven ? het vlotte niet erg, dit keer." Ze
had het gevoel van een schoolmeisje, dat een opstel
inlevert.
„Heeft het haast ?"
„Morgen vOOr vier aan het hoofd-postkantoor."
Maar hij stak zijn hand al uit naar het blad. „Ik weet
jets, een gesprek met de kinderen, vanmiddag. Wout
was bang dat vader last van wolven zou hebben, en
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Dineke dacht dat ik wel een plattegrond van Batavia
kon teekenen, met vader's huis er op". Hij begon te
schrijven. „Wout zou het ook goed vinden om koning
van Indie te worden, later". Glimlachend keek hij naar
haar. Ze stond tegen den schoorsteenmantel geleund.
„En dan zeg jij zeker : „goed, dat kan wel."
„Ja. Maar Dineke wilde geen koningin zijn ; liever
prinses, en dan op een witten olifant zitten".
Ze haalde even haar schouders op. „Ga je dat allemaal
schrijven ?"
„Wacht er niet op, als je naar bed wilt."
Langzaam liep ze naar de deur. „Ja, ik lees het dan
nacht Just."
morgen wel
„Nacht Adele. Zeg, Dineke wil kastanjes sturen,
tegen Kersttijd."
„Aan Martin ?"
Hij knikte. „Want verleden jaar heeft ze ze met vader
gepoft, aan een breinaald, in de kachel, en dat was het
_allerlekkerste."
„Er zijn daar geen kachels."
„Dat zei Wout ook. Maar er is toch vuur in de keuken,
er wordt toch kip gebraden." Hij lachte. „Je praat
Dineke zoo gauw niet omver. We hebben haar vanmiddag
tot minister van Kolonien benoemd."
jij doet veel te wijs met de kinderen."
„Och
„Ze doen wijs met mij — en Martin zal zijn kastanjes
hebben."
„Ze zullen onderweg wel al pollen. Nou dag."
„Slaap lekker, Adele."
Hij schreef verder. Dikwijls kwam er een lach om
zijn mond en dan las hij zijn laatste zinnen over. Het
werd nu heel stil in huis, maar het was hem of hij de
kinderen weer hoorde, zooals dien middag. Het viel
hem niet in, dat iemand dit schrijven aan zijn zwager
vreemd kon vinden. Hij kende Martin nauwelijks, maar
wist dat niet. Sedert eenigen tijd had hij hem iedere
veertien dagen geschreven. Adele bracht haar brief
binnen, dien mocht hij lezen. Ze zei altijd : het wilde
0. E. XXI 11
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ditmaal niet erg vlotten, en liep dan weg. Maar later
pakte ze den brief weer op, en las. Hij dacht er niet over
na, hoe ze zich dan voelen moest. Op haar eigen youzichtige zinnen, gewogen woord voor woord, beknot,
weer verlengd met nietszeggende herhalingen, zijn voile
openhartige uiting.
Annie kwam nog eenmaal naar de kachel kijken.
Zorgvuldig pookte ze de asch weg, en tuurde even in
den rooden gloed.
„Kan ik sluiten, mijnheer ?"
„Ja ; — wel te rusten, Annie."
„Ik zou griezelig worden, als ik zoo alleen op zat."
„O ja ? dan moet je het maar nooit doen."
„Ik hoef tenminste niet te studeeren."
„Maar ik studeer ook lang niet altijd."
„'s Avonds niet ?"
„Nou, 's avonds meestal wel; als ik alleen zit, gaat
het juist prettig, zie je."
Ze knikte, en begreep heel goed, dat ze nu weg moest
Mijnheer begon weer te schrijven. Zachtjes
gaan.
deed ze de deur dicht. En, naar boven loopend, zei ze
zich zelf : hij is natuurlijk niet bang, hij heeft heelemaal geen tijd voor zulke dingen. Soms denk je wel dat
hij een heel gewoon mensch is, maar dat lijkt nergens
naar, hoor. Gelukkig. Nou, waarom eigenlijk gelukkig ?
Ze had slaap — en hier was al de donkere zoldertrap.
Maar ze huiverde niet dii keer.

VIII.
Justus liet von Pritzhof voor gaan en sloot de zware
deur. „Ziet u," zei hij, als stonden ze nog naast elkaar
in het lichte vertrek, „z66 moeten we dat aanpakken."
De ander knikte vaag. Het was hem plotseling als
zou hij zich niet kunnen herinneren wat ze gezegd
hadden. Hij keek naar een tram, die tinkelend voortschoof door den mist. Achter dien lichten wagen, zag hij
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een zware vrachtkar, warrig, weggedoezeld in het grijze
duister ; de adem en damp der trekkende paarden werd
door den mist gevangen en ingezogen. Justus liep nu
naast hem en sprak verder. „Ik zal vanavond wat litteratuur opzoeken over dat onderwerp ; u kunt dan misschien de Duitsche referaten voor uw rekening nemen ?
En deze waarneming moeten we nauwkeuriger kunnen
doen, natuurlijk. 1k zal aan Kipp schrijven om zoo'n
nieuwe thermo-zuil."
Von Pritzhof zweeg. Hij wilde een Duitsche firma
noemen, die nu waarschijnlijk goedkooper zou kunnen
leveren, maar vergat het ook dadelijk weer. Lage
markenkoers, dacht hij, wat wil ik ook met lagen markenkoers ? Justus' Duitsch klonk hem vreemd ; hij begreep, nu heel spoedig de zinnen niet meer te zullen
verstaan. Scherper opletten, zei hij zich zelf, en nog
eens, dringender. Kom, hij had immers goed gewerkt,
dien middag, waarom zou hij nu plotseling zoo verslappen. Maar vaak voelde hij zijn moeheid, als hij in
een andere omgeving trad. Plotseling de straat, de vele
booglampen langs dezen weg, even omgrauwd door den
mist. Het gewone stadsleven, ja, maar toch anders dan
hij het in Duitschland had gekend. Alles was hier zoo
vlak en wijd-uit, en zoo eentonig. Maar naast hem was
de stem van Justus. Hij sprak hortend, als iemand die
diep nadenkt onderwijl. Dikwijls nam hij zijn woorden
weer terug, verbeterde er aan, en na eenige minuten
wist je toch dat hij de kwestie vooruit geschoven had.
Hij wilde op den voet gevolgd worden in zijn aanvallen,
zwenkingen, zijn hernieuwd pogen. Von Pritzhof dacht
aan den oorlog. Enkele meters vooruit, over een breed
front ; maar soms ook een sprong, geniaal, en zonder
bekommernis om de berekening die hem rechtvaardigen
moest. Zeer zeker zou professor Hegman een knap
strateeg zijn. Hij zou nooit zoo roekeloos springen, dat
hij afgesneden werd van den grooten troep, hij zou altijd
nog weten om te kijken in het voorwaarts gaan.
„Pardon" zei von Pritzhof luid ; „ik heb uw laatste
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woorden niet gevolgd ; het is moeilijk to verontschuldigen ? ik dacht aan iets anders."
„O nee, nee, ik wade dat ik u niet gestoord had."
Ze liepen nu zwijgend, geruimen tijd. En dan, bij een
hel-verlichte winkeiruit, zag hen Dineke.
„Oom — o dag oom, gaat u naar huffs ? ja he ?
Ik ook ; ik heb een boodschap gedaan voor moeder,
ik zag u bijna niet." Ze schoof zoo vlug tusschen de
beide mannen in, dat haar smalle schoudertjes hun
elbogen raakten. „Laat ik op mijn koekjes passen —
Weet u, waarom ik koekjes mocht
als ze breken
halen ?"
„Er zal een gast zijn gekomen," opperde von Pritzhof.
„Een gast — nee, hij blijft niet slapen ; altijd moet
hij gauw weer naar den Haag terug."
„Ik denk : oom Gerrit."
„Ja maar ik heb het eigenlijk verklapt, he ?
Toen we uit school kwamen, was hij er al ; en tante
Eeke is ook al lang thuis ; het is een heele gekke middag.
Ik vind het wat leuk op straat, als het donker is, maar
niet zoo ver." Ze gaf Hans plotseling een arm. „Als je
ver gaat, zie je altijd rare menschen." Hij verstond haar
Hollandsch wel zoo wat.
„Zoo — rare menschen ?"
Dat klonk haar uit zijn mond zoo vreemd, dat ze
schaterde. „Nu ging ik maar tot aan dat hoekje, en
daar ontmoette ik al een wonderlijke chinees."
„Waarom heb je hem dan een arm gegeven ?"
hij doet me geen kwaad." Ze gaf zijn arm een
„O
oom Hans."
drukje. „Oom Hans — zei ze
„En verder ?"
„Verder niks." En von Pritzhof, voor 't eerst sedert
zijn verblijf in Holland, dacht : „we gaan naar huffs,
we zijn er nu dicht bij." Hij zag het beeld van Eeke.
Eeke was dien middag van haar werk weggeloopen.
Toen ze op straat stond, hijgend door het afhollen
van de vele trappen, zei ze zich zelf, en liet achteloos
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de menschen aan zich voorbij gaan : „ik ben immers
niemand verantwoording schuldig, niemand dan juist
hem, en hij zal niets durven, de schooier." Ze liep langzaam voort ; ze voelde zich veilig in de drukke straat,
en, bijna jolig nu, bedacht ze toch een heel stuk van den
middag te hebben gewonnen. Ze zou thee drinken bij
Adele, als die er was ; anders alleen op haar kamer. —
De schooier. Ze hoorde zich zelf vertellen : ik heb
een klein hokje aan 't eind van den gang, op de zesde
verdieping ; aan weerszijden liggen de groote naaizalen.
De chef komt daar dikwijls inspecteeren ; o, hij is ijverig,
maar met mij heeft hij niets te maken ; tot voor kort
wist hij nauwelijks dat ik daar zat. Nu, de laatste dagen,
draait hij steeds om me heen, bewondert ieder juffertje
dat ik teeken, belachelijk, en belooft me iedere mooie
japon, als ik als ik eenmaal een dame voor hem
„aankleed", zooals hij dat noemt, al teekenende. Eerst
een naakt figuurtje, dan een hemd er over — hij zegt :
„een chemise," met veel kant. Ik heb maar doorgeteekend,
stijve blouses met hooge boorden, en mouwen tot op
de vingers. Toen kwam hij achter me, hij is kleiner dan
ik ik stond voor mijn lessenaar, en drukte zijn kin
op mijn schouder, boog zijn hoofd. Het ging zoo snel,
ineens zijn lippen in mijn hals, zijn snor, zijn heele gezicht.
Bah. Ik geloof dat ik hem met mijn rug wegduwde,
stompte. En toen werd hij juist geroepen door den liftjongen. Zoodra ik het traliehek van de lift hoorde sluiten,
ben ik weggegaan, de trappen af. Ik wilde eerder beneden
zijn dan hij, ik was bang hem nog te zien. He, en toen
stond ik buiten.
Het langzame geslof van de menschen behaagde
haar, het was of niets hen ooit zou kunnen verontrusten. Ze lachte nu even om haar ren van al die twaalf
trappen. Een torenklok begon juist te spelen ; ze
neuriede mee. Maar hoe nu verder, dacht ze, hoe morgen ? Zou ze haar betrekking eraan willen geven, om
dit ? Ze zag zich zelf in het huffs van Justus, — werkeloos ; dat was een onmogelijkheid. En dan het geld
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dat ze niet kon missen. Maar ze hoefde er geen tragedie
van te maken, het was zoo iets doodgewoons. Een ander
die het hoorde, zou zeggen : schei uit, dat is me al
twintigmaal verteld. leder woord van Justus woog
zwaarder dan dit. Ze liep nu naar huis terug, ze zou
hem weer zien. Voor een ander had hij misschien niets
aantrekkelijks. Maar de kinderen hielden van hem en
natuurlijk moesten mannen hem waardeeren om zijn
knapheid. Toch meende ze stellig dat Hans von Pritzhof
niet alleen den geleerde in hem zag. Vreemd, ze liep naar
hem toe ; 't was of er voor haar nog maar een weg bestond — naar hem toe. Overigens, langs honderd wegen
kon ze zich onttrekken aan dien ander, aan dat heerencostuum. Ze glimlachte. En, het huis binnentredend,
dacht ze : ik vertel het niemand, waarom zou ik ook ?
Adele stelde voor : „mijn broer Gerrit, juffrouw ten
Haaf."
„Ik ken u nog", zei hij, „en ik ken u weer, door uw
zuster, bij wie ik het voorrecht heb aan huis te komen."
„O ja ? bij Julie."
Hij knikte en noemde haar officieelen naam : mevrouw
Dorensieck.
Langzaam ging ze zitten. Ze zag hoe Adele al thee
voor haar schonk ; nu was ze thuis. Dat van vanmiddag
wilde ze vergeten — natuurlijk. Maar ze moest haar
handen in elkaar knijpen, 't was of er iets in haar stroomde
en vervloeide, een warmte, een weelde. Vreemd, kon
je dan je bloed voelen stuwen door je lijf. En haar
maar ze moest Naar handen stil houden,
handen
leggen in haar schoot, zóó.
„Je bent heel vroeg, zeg", zei Adele.
„Ja" — en ze keek Gerrit aan ; — „ik wilde over Julie
hooren vertellen."
„Uw zuster wel, uw zuster is meer dan een charmante vrouw." Hij schikte zich gemakkelijker in zijn
stoel, en glimlachte. „Ze is een gelukkige vrouw. U
herinnert zich John Halifax : „art thou happy, David ?" –
„Ah, lad, almost afraid of my happiness." Dat zal zij
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niet zeggen hoewel ze gelukkig is. Want die maatschappij van tegenwoordig, en de dienstboden, — en
de kwaliteit van de poetspomade — Ze scheldt graag,
en ze zou Alles anders willen hebben, en zou daarbij
veel verliezen, maar dat weet ze niet."
„Een volledige karakteristiek — hoe dikwijls heb je
haar ontmoet ?" vroeg Adele.
„Nog niet dikwijls; als ik haar beter leer kennen,
vertroebelt mijn inzicht waarschijnlijk weer."
„En dan — hoe gaat het verder ?"
„Dan verlies ik haar uit het oog, en na jaren vind
ik dat eerste beeld in mijn herinnering terug : meer
dan een charmante vrouw."
„Rondpraten ; och Eeke, dat doen die mannen altijd,
en dan denken ze, heel vast in hun schoenen te staan."
„Nee, dat weten ze wel beter, maar rondpraten is
toch aardig. En ik hoor graag over Julie."
Hij vertelde verder. Hoe goed het hem deed, met
Julie de politiek van den dag te be-discussieeren. Ze was
overtuigd sociaal-democrate, met den geheelen nasleep
— of moest hij zeggen : met alle terugname, van het
artistiek temperament. Dorensieck en hij lokten haar
uit ; eerst lieten ze haar hart spreken, het goede hart
van een lijdende, zwoegende vrouw uit het yolk ; dan
wekten ze, malicieus, haar aristocratischen smaak. En
het vuur van de verwarring spatte rond. Ja, dat beeld
had zij zelf eens gevonden : jullie zijn kinderachtige
jongens, die met voetzoekertjes en zevenklappers spelen,
een vuur dat niet verwarmt en niet verlicht. Laat mij
mijn volksziel zich uiten, of laat ik jullie wat voorspelen. Mozart ? Mozart was wel verfijnd. — En hij had,
niet zonder eerbied, gevraagd in die pas ontloken
intimiteit : „laat u mij de kleertjes zien voor het kindje."
Ze had even gebloosd, nooit was er eerder over het
kindje gesproken. Ze zei : „ik heb nog maar weinig,
een paar ouwe dingetjes van Marieke." Maar er lag toch
al wat bijeen in een rieten mandje, met zij gevoerd —
een heel mooi mandje. Wat ze zelf gekocht had : wel-
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riekende zeep, een satijnen lavendel-sachet, een zilveren
poederdoos. Dan een mutsje van Mechelsche kant en
een doopjurk, och, een doopjurk als van een oude
schilderij. Ze hadden het met zijn drieen bekeken ; zij
alleen dorst het aan te raken. Ze hadden haar erg geplaagd, en ze zei verontschuldigend „och, zoo'n klein
kindje — en ik denk dat het weer een meisje zal zijn."
Eeke luisterde glimiachend ; ze voelde zich verwant
aan Julie. „En mijnheer, Hegman" (vreemd, dat hij
ook mijnheer Hegman was) „heeft u Julie wel eens
piano hooren spelen ?"
„Zeker — dien zelfden avond nog." Dineke en Wout
kwamen binnen, en stoorden het gesprek.
Tegen etenstijd hoorden ze Justus' sleutel in de deur. „De
geleerde" zei Adele, en de geringschatting van haar toon
ontging Gerrit niet. Ja, dacht hij, in Martin miste ze alien
wetenschappelijken zin, waartegen ze toch sedert haar
jeugd heeft getornd. Nu heeft ze Justus weer in huis —
en misschien verlangt ze nu naar Martin ? Justus kwam
binnen. „Ha" zei Gerrit, nauw hoorbaar. Maar Eeke
keek in aandacht naar hem, keek dan naar Justus.
't Was haar of ze, door Gerrits aanwezigheid geprikkeld,
alles scherper in zich op nam. Ze zag plotseling in Justus
het zelfbewuste van zijn geest, en van heel zijn lichamelijk leven het kinderlijk-ongewetene. Hij gaf Gerrit een
hand.
„Zoo" — zei hij, „goed dat jij er weer eens bent." Zijn
stem had den schoonen klank van het ongewetene, en
tevens lets van de vastheid van zijn geest. Ook zij
was opgestaan, ze wist niet waarom. Ze wilde het oogenblik vasthouden, maar ervoer het meteen, in het ontglippen, als een flits van de eeuwigheid.
Aan tafel had Gerrit het hoogste woord en alleen
Dineke probeerde hem opzij te streven. Adele verschool
zich achter gastvrouwelijke plichten, von Pritzhof was
moe en verstond het Nederlandsch niet meer. Het werk
van dien middag drong zich nu aan hem op, hij zag
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nieuwe bezwaren tegen een voorstel van Justus. Een
geniaal plan, had hij het genoemd ; — nu vertrouwde
hij die genialiteit niet meer. Hoevelen had hij zien
doodbloeden voor een geniaal plan, letterlijk doodbloeden. Hij wade het Justus zeggen — maar toen hij
hem aankeek, trof hem de rust in dat gezicht en hij
verstilde. Hij voelde nu duidelijk zijn moeheid ; laat
ik niet meer denken,
zei hij zich zelf, en hij had een
sensatie van vrede. Dat duurde maar kort. Ergens
in een kamer zag hij Gusta staan. Ze zong ; — wat
was het ? — hij wist het, — en wist het toch niet.
Nu kwam het heel dicht bij. „Friedreicher Graf von
Tellramund, weshalb mistraust du mich ?" Wat klonk
dat snijdend, ondanks zijn primitieve melodic — of
juist daardoor ? — Zoo waren de menschen —; weshalb mistraust du mich ? en dan stootten ze zelf toe,
verraderlijk.
Eeke hood hem een schaal. „U moet nog wat eten,"
zei ze, en glimlachte even. En weer had hij de sensatie
van vrede ; — haar oogen blonken zoo. Vaag dacht hij :
ze is gelukkig ; maar waarom ? Is er dan lets in
deze wereld om gelukkig mee to zijn ? Als hij zich aan
deze vrouw kon vastklampen vastklampen. Hij en
zij woonden in het zelfde huis — het was een goede
kans. Maar zijn gedachten zwenkten al weer. Wie
zei daar dat woord : kans ? Zooiets kwam niet meer
voor hem ; hij kon alleen nog den dood zien als wijde
gaping voor zijn levensweg, als eenige, goede kans.
Toen kwam weer in hem een gedachte aan Justus,
en hij voelde dat zijn geest zich verhelderde.
Justus luisterde naar Gerrit. „Nergens tiert het dilettantisme weliger dan in de politiek. De burgerman stopt
er zijn pijp mee, zoo na den eten, in zijn leunstoel, en
puft genoegelijk zijn rookwolkjes uit. De intellectueel
wijdt er zijn avond aan, boven de groote bladen van
zijn krant."
„En de vakman ?"
„Die is er niet meer. Een enkel minister mag zich
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nog eens het air geven van een von Humboldt. Trouwens,
was von Humboldt een staatsman pur sang ? Ik heb
gisteren twee boekdeeltjes van hem in handen gehad :
„Briefe an eine Freundin", in alle eer en deugd. Lang —
lang en vervelend. Onbegrijpelijk dat die vrouw hem niet
heeft aangeklaagd, na tien brieven bijvoorbeeld. God,
een vrouw met temperament, onbegrijpelijk."
zei Adele, „het doet me goed te zien, dat er
toch ook nog mannen zijn met temperament."
Ze stonden van tafel op. „Laten we bij mij wat rooken",
zei Justus. „Hoe was het ook weer ? onze pijp stoppen
met politiek. Zeg eens, noem je Bismarck een groot
staatsman ?"
„Bismarck wird iiberschdtzt", haalde von Pritzhof
aan, „evenals de Milaneser Dom. Maar misschien was
hij toch een marmeren kerel."
„Vielleicht, — maar ik zou hen eerder zoeken in het
land van het marmer. Wat dunkt u van Caesar ?"
Eeke hielp Adele bij het opruimen van de tafel. „God,
die mannen ; ze bedenken nooit dat wij mee aanzitten,
dat wij ook wel eens ons woordje willen zeggen."
„Je broer Gerrit is een geestig prater."
als hij het gezelschap waard keurt." Ze
„Och ja
keek Eeke scherp aan.
Maar Eeke vouwde de servetten op, bedachtzaam,
met kleine aaitjes.
„Hij lijkt weinig op Justus."
„Niets. En zeg, — wddrdoor was je zoo vroeg thuis
vanmiddag ?"
„Ik heb je toch niet gehinderd ?" Ze keek even naar
Adele, hoewel er een blos in haar wangen steeg. „Natuurlijk had ik naar mijn kamer kunnen gaan." Ze trok met
haar schouders. „Maar je broer begon over Julie, weet je."
ik vond het best — ik verwachtte je alleen
„Zeker
nog niet."
„Nee", zei ze, en borg het stapeltje servetten weg.
Toen liep ze naar de deur, en sloot die zacht achter zich.
Haar eigen kamer liet ze in 't donker. Het was er stil
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en koud. Ze dacht even aan het gashaardje, maar tastte
zelfs niet naar de lucifers. Nu leunde ze tegen het raam
en keek naar buiten. Tusschen de huizen, ver en laag,
was de hemel rossig. De lichten van de stad, dacht ze.
Hooger-op, om de torens van het nabije museum, hing
een ijle grauwte. De klok tjingelde even — het kwartier. Ze dacht aan haar loopen door de voile straten,
dien middag, toen er juist ook een toren begon te spelen.
van haar
Hoe goed en prettig was alles geweest
vlucht af. De broer dien ze niet kende – zijn praten over
Julie. Weer voelde ze een verteedering, een glimlach,
bij dien naarn. Ze probeerde zich Julie voor te stellen
in haar zwangerschap. Dat lukte haar niet dadelijk ;
— de overslanke figuurtjes die ze gewoon was te teekenen,
tripten haar voorbij, met even geneigd hooid, en fragiel,
op hun hooge hakjes. Morgen wilde ze vrouwen als Julie
nee, dat kon niet. Zij moest zich aan
teekenen. Nee
de vruchtelooze poppetjes houden. Een gevoel van
armzaligheid overviel haar, en ze tuurde naar buiten,
gevangen daarin. Maar door een beweging van haar
hoofd bevrijdde ze zich zelf. Ze moest immers nog
denken aan Justus, aan zijn binnenkomen. „Ha",
onhoorbaar haast. Ze hadden
had Gerrit gezegd
toch wel veel gemeen, de beide broers. Hun gevoeligheid. Niet waar, zooals Gerrit vertelde van Julie's rieten
mandje, met de welriekende zeep en de zilveren poederdoos. Hij had meer vaardigheid dan Justus in het tentoonspreiden ervan. Maar ze schudde haar hoofd. Vreemd,
waarom kon ze zich niet verdiepen in dat eène oogenbilk ? Het was toch zoo sterk in haar geweest, het tilde
haar uit boven de kleine behagelijkheid van den middag.
Maar nu leek het verloren. Ze dacht aan Adele's afkeurenden toon, het zoeken naar de oorzaak van haar
vroege thuiskomst, en ze verwonderde zich erover,
dat dit haar niet meer hinderde. Langzaam liep ze
naar de deur en draaide het licht op, juist toen Dineke
binnen kwam en zei : „Tante, moeder vraagt waarom
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je niet beneden komt ; ik ga de mannen ook roepen —
en ik blijf nog een heele pool op."
Ze knikte, beneden gekomen, Adele eens toe, die met
gerimpeld voorhoofd bij het buffet de zilveren lepeltjes
stond to tellen.
(Word! vervolgd.)
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Er bestaat reeds een zeer groot materiaal van waarnemingen en experimenten bij velerlei proefpersonen,
door geleerden van verschillende nationaliteit op het
gebied der parapsychische problemen.
Waarop grondvesten zooveel duizenden menschen,
waaronder mannen van buitengewone intelligentie zooals
William Stead, Sir Arthur Conan Doyle, Sir Oliver Lodge,
Lombroso, om slechts enkele namen uit de groote massa
te kiezen, hun geloof aan een geestenwereld ? Zij grondvesten hun overtuiging op vele feiten. De hypothese
van het voortleven na den stoffelijken dood als entiteit
en de mogelijkheid met de nog levenden in aanraking
te komen, is niet meer dan een theorie om deze feiten
te verklaren.
Het doel van dit opstel is deze reeksen van feiten aan
een nader onderzoek te onderwerpen ; met de theorie
kunnen wij ons pas veel later bemoeien. Het loochenen
van de theorie mag niet tot een aprioristisch ontkennen
van de feiten zelf voeren ; dit weggooien van het kind
met het badwater heeft gemaakt, dat de waarnemers

150

DE TEGENWOORDIGE STAND VAN

dier feiten hoe langer hoe sterker tot de overtuiging
kwamen, — en terecht dat hun leer door de officieele
wetenschap geloochend werd zonder de gegevens te
kennen waarop die leer gebaseerd was. Ten slotte komt
dan de vereenzelviging van de leer met het daaraan ten
grondslag liggende materiaal ; de weg tot mysticisme, tot
occulte dweperijen, tot het aanvaarden van een geloof
op deze waarnemingen wordt aldus bevorderd, ondanks
henzelve, door de wetenschappelijke menschen. Eerlijk
onderzoek door experimenten, door waarnemingen, is
geboden, geen vooroordeelen mogen voorzitten ; alleen
klaar en duidelijk onderzoek van de eenvoudigste verschijnselen uitgaande en opklimmende tot de meer gecompliceerde, is geoorloofd. Om de naakte feiten is het
ons voorloopig te doen.
Tot welke categorie deze waarnemingen behooren,
het leeren rangschikken van het verkregen materiaal,
het opsporen der wetmatigheid, kan eerst voeren tot
een overzicht, dat, wanneer de reeds bestaande verklarings-mogelijkheden niet meer voldoende zijn tot een
hypothese mag leiden, die in verband met onze biologische inzichten, met onze verworven natuurwetenschappelijke beschouwingen tot expansie kunnen voeren buiten
de grenzen van het rijk der tot nu toe gedachte mogelijkheden, zonder de sprong te doen, wanneer het vermeden kan worden, in de duistere regionen der mystiek
en van de geestenwereld. De natuurverschijnselen, die
slechts onder bijzondere omstandigheden, bij bepaalde
personen onder een zeer aparte constellatie van tijd,
plaats, proefpersonen en waarnemers optreden kunnen,
hebben evenzeer recht op onze belangstelling, als de
dagelijksche verschijnselen van het normale psychische
leven, die in hun diepste wezen evenmin verklaard zijn
Het zijn in de eerste plaats de verschijnselen, die wij
samenvatten onder het begrip telepathie, in de tweede
plaats de verschijnselen, die samenhangen met het begrip
mediumnisme, die onze aandacht vragen. Wij vatten
dit geheele gebied samen onder den naam, die ook Kier
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te lande burgerrecht verkregen heeft, van Psychical
Research. Zooals bekend mag worden verondersteld is
het de Engelsche Society for Psychical Research, die in
1882 werd opgericht, welke voor het eerst wetenschappelijk, dit randgebied der psychologie is gaan bestudeeren.
Tot het werk der Society heeft in de eerste plaats de
telepathic behoord. Het woord telepathie is afkomstig
van F. W. H. Myers, een der stichters der Engelsche
Society (telepathic van têle (Gr.) = ver en pathos =
lijden, ondergaan, gevoelen, dus nit de verte voelen).
De definitie van Myers kan ook door ons worden geaccepteerd. Zij luidt telepathic is de overbrenging van indrukken van welken aard ook van den eenen mensch op den
anderen °nal] ankelijk van de erkende zintuigelijke
kanalen. De oude stelling „nihil est intellectu quod non
prius fuerit in censu" wordt hierdoor aangevochten. Het
deugdelijk aantoonen van telepathic beteekent een geweldige omwenteling der physiologie en der psychologie.
Immers, het druischt lijnrecht in tegen de gangbare
opvattingen, niet van het leeken-publiek, dat im Grossen
und Ganzen aan telepathic gelooft, maar van de wetenschappelijke wereld, de wereld waarin philosofen, physiologen, psychiaters en psychologen zich bewegen. Het is
dan ook geen wonder, dat niettegenstaande het groote
bewijsmateriaal, de telepathic nog niet algemeen erkend
wordt. Verschijnselen, die niet op elke gegeven plaats
of tijd gedemonstreerd kunnen worden, hebben steeds
kans door personen, die deze verschijnselen niet hebben
waargenomen, geloochend te worden. Dit is nu eenmaal
anders met de verschijnselen op physisch gebied.
De drie groote groepen feiten, op grond waarvan,
naar mijne meening, de telepathic moet worden aangenomen, behooren :
a. tot de proeven met afzender en ontvanger,
b. tot de spontane verschijnselen,
c. waarnemingen bij mediums.
Tot het eigenlijke domein van de telepathic rekenen
wij niet „de Rubini-verschijnselen" ; sensitieve menschen,
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waartoe zeer velen behooren, die er hun brood niet mee
verdienen, maar het zoeken van voorwerpen bij wijze
van gezelschapsspel beoefenen, nemen onbewust en onwillekeurig kleine bewegingen waar. Hier toe behooren
zoowel veranderingen in de ademhaling als van de spieren,
die bij het spreken dienst moeten doen, en ook de bewegingen der andere willekeurige spieren.
Rubini en consorten, zijn zoogenaamde spierlezers,
geen echte gedachtenlezers en hun prestaties worden wel
degelijk geleid door zintuigelijke waarnemingen, al is
het grootendeels onbewust. Wetenschappelijke proeven
op telepathisch gebied zijn, alhoewel vrij talrijk, niet
altijd zoo goed verricht als de proeven to Groningen
gedaan door Prof. Heymans, Dr. Brugmans en Dr.
Weinberg. Het vorige jaar is op den grondslag der Engelsche Society een Nederlandsch Studie-gezelschap voor
Psychical Research opgericht, waarvan Prof. Heymans
voorzitter en Dr. Brugmans secretaris is. Deze heeren
hebben met Prof. Wiersma een commissie voor experimenteele telepathic gevormd en de proeven, die zij met
een Groningschen student gedaan hebben behooren tot
de beste, die op dit gebied bekend zijn. Het experimented' onderzoek betreffende telepathic door hen verricht in het Psychologisch Ins tituut der Universiteit
zijn van dien aard, dat hun conclusie is, dat het bestaan
van gedachten-overdracht onder omstandigheden, die het
gewone verkeer door tusschenkomst der zintuigen volledig
uitsluiten door hunne proeven buiten alle redelijke twifiel
werd gesteld.

Bij de afstandsproeven, waarbij de uitsluiting van alle
zintuigelijke contact, op de allerstrengste wijze was
doorgevoerd, werd in 32 van de 80, dus in 40 % van alle
gevallen het juiste veld aangegeven. De kans, dat dit
door toeval zou geschieden, is voor elk geval afzonderlijk
= 1/48 ; de berekening leert, dat zij voor 32 uit tachtig
gevallen niet meer bedraagt dan een 79 quintillioenste.
Stellen we hiertegenover, dat in de nabijheidsproeven,
waarbij wel tast- en gezichtsindrukken volledig, maar
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gehoorsindrukken (b.v. betreffende de bewegingen en
de ademhalingen van den proefleider) uit den aard der
zaak slechts onvolledig konden worden uitgesloten, dan
blijkt hier in 23 van de 77, dus in 30 % van de gezamenlijke getallen, het juiste veld te zijn aangewezen, waaraan
een toevalskans beantwoordt van een 60 trillioenste.
Met de versiapping der waarborgen tegen zintuigelijk
verkeer gaat dus geen verbetering, maar veeleer een verslechtering van het (trouwens nog altijd schitterende)
resultaat gepaard ; wat opnieuw schijnt aan te toonen,
dat dit zintuigelijk verkeer bij de onderhevige proeven
geen rol heeft gespeeld. Interessant is Qok een poging
om het automatisme van de proefpersoon te bevorderen
door het meer consciente deel zijner psychische persoonlijkheid te elimineeren. Daartoe werd hem een 30 c.M3.
alcohol voor het begin der proeven toegediend. Op de
alcoholdagen slaagden 76 % der proeven (22 van de
29). Dit resultaat is waarlijk verbazend groot en is een
aansporing om den invloed van de bevordering van een
makkelijk verloop der automatische functies bij deze
soort onderzoekingen te bevorderen. De cijfers mogen
nog wat te klein zijn voor definitieve besluiten, maar de
aanwijzing voor het bestaan van andere dan zintuigelijke
invloeden is een buitengemeen sterke geworden door
de Groningsche proeven.
Er waren in de literatuur reeds vele gevallen van
experimenten op dit gebied bekend. De eenvoudigste
proef op het gebied van gedachten-overdracht is de volgende :
Er zijn twee personen, van wie de een als afzender en
de ander als ontvanger fungeert. De afzender neemt b.v.
kaarten voor zich, bekijkt die en tracht het beeld over
te brengen op den deelgenoot in de proefneming. Deze
is geblinddoekt en noemt de kaarten op, die de ander
ziet en hem geestelijk tracht te doen zien. Het is duidelijk, dat bij een spel van 52 kaarten, volgens de kansrekening men een kans op de 52 heeft om goed te raden.
Bij 1000 keeren heeft men dan ongeveer 20 goede kansen.
11
0. E. XXI 11
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Het spreekt vanzelf, dat het er bij alle proefnemingen
om te doen is elk zintuigelijk contact te weren. Waar
aan deze eerste voorwaarde niet is voldaan, heeft de proef
reeks geen waarde. Wordt de kansrekening verre over
troffers, dan kan dus van toeval geen sprake zijn, maar
dan moet men ook uiterst kritisch zijn ten opzichte van
de mogelijkheid of toch door oor of oog indrukken verkregen konden worden. Is aan deze voorwaarden stipt
voldaan en is het aantal treffers veel grooter dan volgens
de kansrekening verwacht mocht worden, dan is men genoopt de hypothese der mentale suggestie, der gedachtenoverdracht, of der telepathie, een groote karts te geven.
Bij eenkamer-proeven, dus waar afzender en ontvanger
— om deze termen gemakshalve te gebruiken — in een
vertrek zijn, is het buitensluiten van zintuigelijke indrukken al heel bezwaarlijk. Prof. Lehmann heeft door
de bekende proef met de holle spiegels aangetoond hoe
moeilijk het is het onwillekeurig fluisteren te onderdrukken en hoe ons dit gemakkelijk parten kan spelen. Een
bekende reeks proeven op dit gebied was door de Sidgwicks
gedaan, maar deze en andere soortgelijke experimenten
mogen niet meer als bewijsmateriaal gebruikt worden.
Deze proefnemingen op het gebied der gedachten-over
dracht zijn in de Engelsche S.P.R. door vele andere
gevolgd. Er is op het gebied der experimenteele telepathie
al veel gewerkt. Proeven-reeksen zijn gedaan door Richet,
Ochorowicz, Thaw, Guthrie, Lodge, Myers, Dessoir,
Schmoll, von Schrenck-Notzing, Azam, Gurney, Gibotteau
Newnham, Janet, Dufay, Roux. Campbell, Hennique,
Kirk, Floris Jansen, Naum Kotik, e. a.
In de latere jaren van de S.P.R. zijn het vooral de proeyen van de dames Miles en Ramsden, die overtuigend
liebben gewerkt voor het bestaan der telepathie.
Er zijn van deze proefreeksen verschillende, die aan
hooge eischen beantwoorden en zoo welgeslaagd waren,
dat ik voor 12 jaar reeds kon schrijven, dat voor iemand
die er niet al te veel wetenschappelijke scrupules op na
houdt, door deze reeksen experimenten de mogelijkheid
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der telepathie reeds was aangetoond. Vooral de proeven
op honderden mijlen afstand van elkander, door de
dames Miles en Ramsden, waren al zeer overtuigend.
Deze proeven stonden onder directe controle van Prof.
Barrett. Het zou mij te ver voeren deze experimenten
uitvoerig weer te geven. Zij zijn in de Proceedings (d.i.
het tijdschrift der S. P. R.) te vinden, in de Annales des
Sciences Psychiques en in' mijn kleine werkje over de
mogelijkheid der telepathic zijn zij ook uitvoerig weergegeven. Namen en beelden werden vaak treffend overgebracht. 1k wil van de proefreeksen van de dames
Miles en Ramsden slechts een voorbeeld uitvoeriger
weergeven
Miss Miles noteerde evenals Miss Ramsden op een postkaart de indrukken van den dag. Miss R. fungeerde als
ontvangster, Miss M. als afzendster. Miss M. woonde in
Londen, Miss H. in Buckinghamshire, op 20 mijlen afstand van Londen gelegen. Latere proefnemingen werden
op nog veel grooter afstand gedaan, zij woonde toen in
de buurt van Glasgow. Miss M. noteerde in een register
de gedachten of beelden, die zij wenschte over te brengen.
Alle documenten zijn nauwkeurig onderzocht. Het bedoelde voorbeeld is het volgende. Miss M. heeft in haar
register het volgende genoteerd „Omdat ik bemerkt
heb, dat het veel gemakkelijker was een idee mee te
deelen aan de ontvanger wanneer het iets betrof, dat ik
reeds eenigen tijd achtereen had gezien of waaraan ik
reeds eenigen tijd achtereen had gedacht gedurende den
loop van den dag, heb ik besloten, dat ik voortaan overeenkomstig dezen regel de over te dragen gedachte zal
uitkiezen ik zal aan eenig voorwerp denken met het
oog op Miss Ramsden, zonder me daarmee op een byzondere wijze bezig te houden.
„27 October bezoek ik een bijeenkomst van de S.P.R.
Ik zit naast Miss Lily Anthrobus en den Heer Douglas
Murray. De laatste had een grappige lorgnet op, die mijn
aandacht trok. Ik besloot die te kiezen als voorwerp der
proef." Tot zoover Miss Miles.
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De Heer Murray voegt hier een aanteekening bij om
de bijzonderheid van de lorgnet te beschrijven en schrijft :
1k draag mijn lorgnet met glazers, die in het midden verdeeld zijn : met de bovenste helft kijk ik op afstand, de
onderhelft dient om te lezen.
Miss Ramsden noteert Vrijdag 27 October 1905, dus
dezelfde dag, 's avonds 7 uur : „Lorgnet". Dat was de
eerste gedachte die ik kreeg. Na een vrij langen tijd dacht
tijd dacht ik aan zintuiglijke gewaarwording, maar dat
dient slechts om nader te bevestigen wat voorafgaat.
Mijn hoofd was geheel neutraal en wel zoo, dat ik in
slaap viel en ik had een malle droom (maar die niets met
U van doen heeft). Ik werd plotseling wakker om 7uur 25.
Ik heb de lorgnet niet voor mij gezien ; het kwam als
een plotseling denkbeeld in mij op."
Ik heb deze proef expres was uitvoerig weergegeven.
Hier schijnt geen vergissing in het spel te zijn, hier kan
aan geen toeval gedacht worden, vooral in verband met
de talrijke andere evenzeer gelukte proeven bij deze
dames. Hier blijft alleen over, dat alles gelogen zou zijn,
maar de geposte kaarten zijn er om het tegendeel te bewijzen. Wij kunnen hier dus voorloopig niet anders dan
aannemen, dat wij met goed gelukte gedachten-overdracht
op een belangrijken afstand te maken hebben.
Het tweede punt b waardoor de telepathie als ervaringsfeit moet worden aangenomen, is het bewijs-materiaal,
dat ligt in het optreden van zoogenaamde spontane hallucinaties of verschijningen. Wie kent geen gevallen uit
eigen omgeving of eigen ervaring, dat iemand op een
grooten afstand een indruk krijgt of een schijnbare waarneming doet van een stervende ? Mij persoonlijk zijn er
verschillende bekend van absoluut betrouwbare personen.
Een moeder ziet haar zoon, die in Indie is, midden in
den nacht aan het voeteneinde van haar bed. Hij ziet
doodsbleek, wuift met de hand, en het beeld verdwijnt.
De moeder deelt dadelijk haar andere kinderen mede,
dat zij haar zoon in stervensgevaar gelooft of dat hij
reeds good is. Een maand later bevestigt de mail tot
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in bijzonderheden, dat de moeder juist gezien had.
Toeval ? Maar Gurney doet een onderzoek bij bijna
6000 personen. De toevalskans wordt verre overtroffen.
(zie het Hoofdstuk „Theorie de la coincidence fortuite"
p. 208 en vlg. in „Les Hallucinations telèpathiques").
Het zou me te ver voeren de berekening van de toevalskans uitvoerig weer te geven. Bij een onderzoek van de
S.P.R. dat een enquete inhield bij 17000 personen, werd
een uitkomst verkregen, die 440 keeren de kansrekening
heeft overtroffen. Ook Flammarion heeft een dergelijk
onderzoek ingesteld. Hij geeft 180 verschijningen van
stervenden weer. Is het mogelijk, wanneer men deze
aandachtig heeft nagegaan ze slechts als fantasien te
beschouwen of als hallucinaties van ziekelijke geesten
of als puur toeval ?
Flammarion zegt : „Pour nous ces phenomênes psychiques sont certains et incontestables." Een overgroot
aantal gevallen staat vast waarin een mensch in stervensnood een ander mensch (waarschijnlijk onbewust en
onwillekeurig) bericht kan doers toekomen. Wij hebben
hiervoor, wanneer wij naar een verklaring zoeken wederom
de telepathische hypothese noodig.
Het derde door mij genoemde punt c., dat steun gaf
aan het voorkomen van telepathic was : waarnemingen
en mededeelingen van mediums of liever van automatisten.
Dit laatste punt zal pas duidelijk worden wanneer ik de
verschijnselen van het mediumnisme behandel en waarbij
ik tot de conclusie zal komen, dat voor degenen die de
spiritistische hypothese als de verst afliggende niet aanvaarden, wel de telepathische de noodzakelijke hulphypothese wordt. Men zou hier kunnen zeggen : „Si la
têlepathie n'existait pas, *i1 faudrait l'inventer."
Wanneer men mij weleens vraagt, gelooft gij al of niet
aan de merkwaardige gebeurtenissen, die zich op spiritistische seances afspelen m.a.w. zijn de feiten al of niet
echt, dan is mijn antwoord altijd geweest, dat in het algemeen de feiten niet te loochenen zijn, maar dat het
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meeningsverschil slechts gaat over de verldaring dier
feiten. Wanneer de feiten, de mediumnistische verschijnselen, te verklaren zijn door psychologische factoren, bijv.
door een splitsing der psychische persoonlijkheid, door
somnabulisme, door de werking van het onderbewustzijn,
door cryptomnesie, d.w.z. schijnbaar vergeten, maar
in waarheid verdrongen herinneringen, door telepatische
of andere ons nog niet bekende natuurlijke, onbekende
krachten der menschelijke ziel, dan loochenen wij de
feiten niet, maar wij schrijven ze niet toe aan „geesten"
wanneer in den geest van den levenden mensch zelf de
bron is te zoeken. Jules Bois heeft terecht gezegd : „Le
miracle est en nous."
Wij willen thans de moeilijke vraag onder de oogen
zien of en welk materiaal door de Psychical Research is
bijeengebracht, dat een voortleven na den stoffelijken
dood zou bewijzen, m.a.w. wij zullen trachten den grondslag van het moderne geloof aan geesten, het spiritisme
nader te toetsen.
De waarnemingen, die wij nu moeten bespreken worden
verkregen door middel van mediums. Wij willen dus
alvorens verder te gaan iets zeggen over mediums en
over de wijze waarop deze mededeelingen doen.
Mediums zijn automatisten d.w.z. zij hebben meer
dan normale menschen het vermogen om automatisch
bewegingen te verrichten. Wij doen op onzen tijd alien
allerlei dingen automatisch. Als gij op straat in druk
gesprek loopt en iemand groet U, dan grijpt gij automatisch naar uw hoed en het kan zijn dat gij even later niet
meer weet dat gij en wien gij gegroet hebt. Wanneer gij
kaart speelt, bijv. het onvolprezen bridge, dan weet gij,
dat het in den loop van den avond herhaalde malen gebeurt, dat degene die eerst de 52 kaarten heeft geschud en
ze vervolgens heeft rondgedeeld onmiddellijk daarop
vraagt : „wie heeft gegeven ?" het antwoord is typisch :
„altijd de vrager." Terwijl hij een druk gesprek voert
over de fout van zijn partner, verricht hij de vrij gecompliceerde handeling van schudden en kaarten rondgeven,
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one een oogenblik later hardnekkig te ontkennen, dat
hij de gever was. Hij weet het werkelijk niet, hij heeft
automatisch gehandeld. Er is een lichte splitsing zijner
psychische persoonlijkheid. Vanaf deze oppervlakkige
splitsing der persoonlijkheid waarbij het eene deel niets
weet van hetgeen het andere doet, tot een zoo sterke
splitsing, dat een ware verdubbeling der persoonlijkheid
voorkomt is een groote stap. Maar de zenuwartsen kennen
de verdubbeling der persoonlijkheid en hebben vele
merkwaardige gevallen beschreven. Vooral 66n ziekte,
de hysteric, kenmerkt zich door het gemakkelijk optreden
van automatische processen zoowel van geestelijken aard
als van automatisch handelen.
Dit wil volstrekt niet zeggen, dat omgekeerd alle automatisten aan hysteric lijden. Er is een groep menschen,
die zonder andere ziekelijke verschijnselen gemakkelijk
tot een splitsing der persoonlijkheid komen en dan automatische handelingen kunnen uitvoeren. Wij kunnen
deze verschijnselen spontaan zien optreden bij het slaapwandelen en bij het kunstmatige somnabulisme in hypnose. (De beroeps-somnambulen zijn in den regel juist
zeer uitgeslapen menschen wier geldslaap onbetrouwbaar is.) leder, die lets wil begrijpen van tafeldans, van
automatisch schrift, van het spreken in trance, e.d. moet
behoorlijk begrip hebben van het wezen der automatismen.
Automatismen zijn al die bewegingen, die in geen verbinding staan met de op het oogenblik bewuste voorstellingen
van het betreffende individu en die niet door een prikkel
van buiten veroorzaakt worden. Automatische bewegingen zijn dus slechts een bijzondere vorm waarin onbewuste voorstellingen zich kunnen uiten. Niet iedereen
kan automatische schrifturen d.w.z. die beteekenis hebben, leveren, terwiji een regelmatige oefening van hen,
die neiging tot splitsing der persoonlijkheid hebben, toch
tot opmerkelijke resultaten kan voeren. Ik zou niemand
gaarne willen bewegen een schrijfmedium te worden. De
gevaren van de splitsing der persoonlijkheid heb ik reeds
eenige keeren uiteengezet. (Gids 1908 Serie Levens-
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vragen). Mevrouw Sidgwick hoezeer zij volgens haar
zelf door het automatisch schrift bewijzen geleverd heeft
van supranormale invloeden wijst eveneens op de gevaren. Vele schrijfmediums krijgen nimmer jets belangrijks. Ik heb persoonlijk mediums gekend, die altijd de
meest onzinnige producten schreven. Hun subliminale
fantasie stond op een zeer laag plan. Het onbewuste
deel onzer persoonlijkheid mag niet telkens ingrijpen in
het bewuste psychische leven, dat is wel degelijk schadelijk, het is vermoeiend op den duur en richt de aandacht
te veel op een jacht naar mededeelingen, die een bijzondere
beteekenis moeten hebben. Wij kunnen op het automatische schrift niet te diep ingaan. Het zij genoeg te weten,
dat men schrift kan produceeren buiten het bewustzijn om. Dit schrift wordt dan automatisch door een
als het ware afgesplitst deel der persoonlijkheid voortgebracht en wij hebben daarvoor niet noodig aan te
nemen, dat buiten de stof levende intelligenties daarvoor
aansprakelijk zijn. Wij moeten er steeds op bedacht zijn
zoo mogelijk het occulte te desocculteeren.
Het groote bezwaar is dus, dat in de producties van
mediums — en ik heb het hier niet over het bedrog, waarvan de geschiedenis van het mediumnisme zoo rijk is
bijna altijd de persoonlijkheid zelf — al is het onbewust —
de stof levert van den inhoud der automatisch verkregen
schriften.
Waar het bewuste ik slechts een klein deel vormt van
den inhoud onzer psyche en in de diepere lagen der ziel
heele romans kunnen ontstaan waarvan de normale
wakende persoon zelf niets weet, is het duidelijk dat
mediums in den eigenaardigen toestand van trance
een soort bijgebrachte of spontane halfslaap allerlei
mededeelingen kunnen doen, waarvan zij te goeder trouw
zeggen niets te weten, maar waarvan in hun ongeweten
geestesleven de bron te zoeken is. Dat staat vast. (Zie o.a.
Flournoy's boek : „Des Indes a la planete Mars," waarin
deze spiritogene processen uitvoerig geschilderd zijn).
Dat reeds schrijvers als De Balsac, Dostojewski en Shake-
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speare, deze geweldige intuitieve psychologen, de dagdroomers begrepen hebben is uit hun werk duidelijk.
Mediums zijn geneigd waarnemingen, die zij gedaan
hebben spoedig te vergeten. Het is alsof zij grootere
gaten vertoonen tusschen het bewuste en het onbewuste,
dan de normale mensch. Er zakt meer door, er stijgt
meer op. Ik bedoel, dat zij bewuste waarnemingen spoediger onbewust doen worden en sterkere opstijgingen
uit het onbewuste naar het bewuste vertoonen. Mediums
beschikken over een grooten voorraad schijnbaar latent
geworden herinneringen, die zij niet willekeurig, dat is
bewust, maar juist onwillekeurig, automatisch, dat is
onbewust, reproduceeren. Zij meenen dan later te goeder
trouw, dat de mededeeling die zij gedaan hebben niet
van henzelf afkomstig kan zijn, omdat zij het niet alleen
niet weten, maar het nooit geweten zouden hebben. Daarvan wil ik een enkel voorbeeld geven.
Het bekende Engelsche medium Ds. Stainton Moses
hield eens een seance in zijn gewone kring met Dr. Speer
en diens echtgenoote toen de tafel aankondigde, dat drie
kinderen op zeer jongen leeftijd van een totaal onbekende familie in Indio korten tijd na elkaar overleden
waren. Het dictee van de tafel luidde als volgt : Bertie
Henry d'Oly Jones is gestorven te Umballa in Indio
31 December op den leeftijd van een jaar en zeven maanden. Edward George Jones is gestorven 3 Januari van
hetzelfde jaar op den leeftijd van twee jaar en negen
maanden. Vervolgens is een ander broertje Cholmely ons
5 Januari gevolgd. De kinderen Nigel Jones." Verlangend
om deze boodschap te verifieeren deed Ds. Stainton
Moses een onderzoek en vond in de Pall Mall Budget
een hiermede overeenstemmende aanwijzing, hoewel
zonder nauwkeurige opgaven omtrent leeftijden en waarin
de initialen slechts de namen aangaven. Eenige weken
later komt hij door een gelukkig toeval met een dame in
aanraking die een verwante van den Heer Jones bleek
te zijn en die hem bevestigde, dat de arme vader in Indio
werkelijk drie kinderen in korten tijd verloren had. Het
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is te begrijpen, dat Stainton Moses dit geval heeft gepubliceerd als een mooi voorbeeld van de echtheid der
spiritische opvattingen. Jaren nadien heeft Myers, die
na den dood van Stainton Moses diens nagelaten werk
heeft bestudeerd, in Indic een uitvoerig onderzoek doen
instellen. De officieele inlichtingen bleken volkomen te
kloppen met de opgaven, die Moses op zijn •seance ontvangen had. Aileen waren in de officieele opgaven foutjes
in de spelling, die bij Moses niet waren voorgekomen.
Myers zag dan ook in deze verificatie een duidelijk bewijs
(„pretty clear") dat de namen in quaestie niet langs
normalen weg verkregen konden zijn. Het moeten dus
wel de geesten dier jonge kinderen zijn, of wel een andere
geest uit het rijk van gene zijde, die de boodschap heeft
gebracht. Maarl Nu komt de maar !
Nog geen drie jaar waren verloopen toen Podmore,
een uitmuntende Psychic Researcher, deze conclusie
kwam vernietigen. Immers alle details van namen, leeftijden, stervens-data, waren te vinden in de Times 6
dagen vOOrdat de seance had plaats gevonden. Wanneer
we nu weten, dat Stainton Moses geestelijke bij de Anglicaansche kerk was en dat de Times zijn lijfblad was, dan
is er alle reden aan te nemen, dat hij de familie-berichten
dat ligt zoo op den weg van een geestegelezen heeft
lijke en dat de cryptomnesie hem parten heeft gespeeld.
M.a.w. hij heeft het bericht gezien, dadelijk vergeten,
en later te goeder trouw beweerd, dat hij er nooit iets
van geweten had.
Ik heb een dergelijk voorbeeld onlangs medegemaakt,
waarbij de dochter van een collega van gene zijde teruggekomen zou zijn. Het identiteitsbewijs is hier nimmer
geleverd. De vader gelooft ook niet, dat het de geest van
zijn gestorven dochter was, die in deze Amsterdamsche
kring teruggekomen was.
Ook hier zal een overlijdensbericht in het dagblad
gelezen en vergeten door het medium de aanleiding zijn
geweest tot het doen eener mededeeling, die de ouders
aanvankelijk zeer ontroerd en in de war gebracht heeft.
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Wanneer ik mij nog een leelijk beeld mag veroorloven,
dan zou ik zeggen dat er bij mediums heel wat naar de
sousterrains van het zielehuis verdwijnt, dat bij den
den gewonen mensch in de kast voor het dagelijksch gebruik wordt opgeborgen. Er worden als het ware dagelijks door de oogen filmopnamen en door de ooren gramofoonplaten gemaakt om direct naar omlaag te zakken,
vanwaar zij t.g.t. weer naar omhoog gebracht worden
om dan niet als eigen fabrikaat erkend te worden. wij
zeggen altijd, er valt mij jets in, maar wij moesten feitelijk zeggen, er stijgt jets in mij op n.l. uit het onbewuste
naar het bewuste. Laten wij echter niet minachtend
spreken van de sousterrains, immers juist in de diepere
lagen der ziel ontstaat de ware poezie, de geniale gedachte,
de goddelijke inspiratie. De kans om te bewijzen dat een
mededeeling op een bepaalde persoonlijkheid wijst, die
voortleeft in onstoffelijken vorm, wordt Beringer naarmate de kennis van de eigenschappen van het onbewuste
zieleleven toeneemt. Dat . wordt in de wetenschappelijke
kringen der Psychical Researchers ook ingezien. De kennis van het ongeweten geestesleven heeft in de latere
jaren door psychologen als Freud, Jung, e.a. een nieuwe
beteekenis gekregen. Het resultaat voor de bewijzen van
een voortleven na den stoffelijken dood, was in de eerste
25 jaren van het bestaan der S.P.R. vrijwel negatief.
De mededeelingen, die verkregen werden waren duidelijk
te danken aan het eigen onderbewustzijn van het medium,
of konden langs telepathischen weg worden verklaard.
Het schijnt echter alsof in de latere jaren meer moeite
gedaan wordt door de Engelsche Psychical Researchers
om het voortleven na den dood te bewijzen. Een typisch
voorbeeld is daarvoor het geval Raymond. Sir Oliver
Lodge heeft in 1916 een bock gepubliceerd, dat veel
opgang heeft gemaakt. Raymond, or life and death.
Raymond is de jongste zoon van Sir Oliver Lodge en is
ingenieur geweest. De jonge man ging in September
1914 in dienst. Hij werd in 1915 bij Yperen door een
granaatscherf getroffen, waarop hij na enkele uren over-
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leed. In een 40-tal brieven van en over Raymond kunnen
wij diens frissche, gelukkige, prachtige karakter leeren
kennen. Sir Oliver Lodge meent de bewijzen ontvangen
te hebben, dat Raymond na zijn stoffelijken dood in
onstoffelijken vorm is blijven voortteven en dat het hem
gelukt is met zijn ouders in betrekking te kunnen treden.
Reeds 11 dagen na den dood van Raymond „zocht deze
communicatie met zijn vader." Men weet, dat deze mededeelingen of deze beweerde berichten van gene zijde
tot stand komen door middel van een medium, dat zich
geinspireerd voelt of bezeten door den geest van een
overledene of door een met hem verbonden persoonlijkheid, die in den naam van den overledene spreekt en die
onthult wat hem wordt medegedeeld. Deze berichten
komen tot stand door de stem van het medium of door
automatisch schrift of door kloppingen, bijv. met de
tafelpoot. De voornaamste mededeeling waarop het hier'
aankomt en waaruit de identiteit van Raymond zou
blijken is de volgende :
Eerst moet echter worden vermeld, dat tegen het
einde van de maand Augustus 1915, dat is slechts enkele
dagen voor zijn dood, Raymond, die zich te Yperen beyond, gefotografeerd werd met de officieren van zijn
bataljon door een rondreizend fotograaf en den 27en
d.a.v., tijdens een seance met het medium Peters, komt
de mededeeling, dat er een foto is en zelfs meer dan een,
die kort ,,voor zijn vertrek naar gene zijde" gemaakt
zou zijn. Enkele details werden in de mededeeling gepreciseerd en wel werd medegedeeld, dat op 2 foto's Raymond
alleen stond en 1 waarop hij te vinden is te midden van
een groep anderen en een der officieren leunt op hem.
„Hij is erop gesteld dat ik U dit zeg. Op een der proeven
ziet gij zijn stok." Toen de mededeeling tot stand was
gekomen. wist niemand in de omgeving van Lodge iets
van het bestaan der fotografie. Men hechtte hier dan ook
geen byzondere beteekenis aan. In de volgende seances,
ook vOOrdat de foto's gearriveerd waren, vOOrdat iemand
ze gezien had, werden de details nog nauwkeuriger ge-
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geven. Naar de „intelligentie" mededeelde betrof de
foto een groep van ongeveer 12 officieren in de open
lucht genomen voor een soort van schuur. Sommigen
zitten, anderen staan meer naar achteren. Raymond zit,
iemand leunt op hem. Verschillende foto's werden genomen. Enkele dagen later komen de foto's ten huize
van Sir Oliver Lodge aan. Het zijn drie proeven, die
onderling wat verschillen van een groep van 21 officieren
in 3 rijen. De achtersten recht op, de anderen gezeten.
De groep is genomen voor een schuur. Raymond zit op
de eerste rij. Aan zijn voeten is de stok waarvan de eerste
keer door het medium is gesproken en ook komt uit, dat
hij de eenige is waarop een ander leunt. In de Proceedings
en ook in het boek Raymond zijn de foto's opgenomen
en het is vooral op grand hiervan, dat men het voortleven van Raymond bewezen acht.
Wanneer men toch naar aanleiding van deze mededeelingen de tusschenkomst van geesten niet accepteert,
dan moet men veronderstellen, dat het onderbewustzijn
van het medium of van een der aanwezigen bij de seance
telepathisch kennis heeft gekregen van Raymond voor
zijn dood, of van een der officieren, die van het bestaan
der foto's wel afwisten. Deze verklaring is ook al geen
eenvoudige en niet zeer bevredigend. Een andere opmerking, die men kan maken is deze, dat het medium
waar het op aan komt, Peters, een beroeps-medium is ; hoe
kunnen wij onzen twijfel ontgaan, hoe kunnen wij uitsluiten, dat hij niet onbewust, maar wel degelijk bewust,
inlichtingen heeft gekregen omtrent deze foto's van den
fotograaf zelf of van een der officieren of van den oppasser van Raymond ? Bewijsmateriaal te putten uit de
verrichtingen van een beroeps-medium voor zulk een
belangrijke vraag als het voortleven na den dood, schijnt
niet geoorloofd, is althans geen zeer sterk bewijsmateriaal.
1) Het woord ,,intelligentie" heeft in de Nederlandsche spiritistische literatuur de beteekenis van „onstoffelijke geest". Het is dus
niet een vertaling van het woord „intelligence = inlichting".
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In het algemeen zou ik altijd willen ontraden een beroepsmedium te raadplegen om met een dierbare overledene in
betrekking te komen. Het blijft altijd buitengewoon
moeilijk uit te maken, dat niemand van de aanwezigen
bij de zitting, van het bestaan der foto's bewust of onbewust heeft afgeweten.
Voor mij is dan ook het geval Raymond slechts een
F,tap op den weg, die de spiritisten onder de leden der
Engelsche S.P.R. bewandelen om ons te leiden naar hun
doel. In de latere jaren is voortdurend gepoogd materiaal
bijeen te brengen, dat in de richting moet wijzen van een
voortleven na den dood. Dit materiaal is voor velen reeds
voldoende, voor de meesten nog lang niet.
In de Proceedings zijn tal van gevallen neergelegd,
zooals de zooeven beschrevene, al zijn zij niet alien even
goed gedocumenteerd. Onze . voorloopige conclusie op
soortgelijke gevallen moet zijn, dat de spiritistische hypothese hierdoor nog niet sterker is komen te staan. Het
bewijsmateriaal is niet hecht genoeg om een groote mate
van waarschijnlijkheid aan de theorie te geven. Wel
kan niet ontkend worden, dat steeds meer gestreefd
wordt naar het verkrijgen van beter bewijzen. Waar wij
echter uit de natuurkunde weten, dat de best gefundeerd
schijnende theorieen na verloop van jaren, ja sores na
eeuwen toch onhoudbaar kunnen blijken, daar zullen wij
voor een hypothese als de spiritistische, voorloopig oneindig veel meer en oneindig veel beter materiaal moeten
vragen.
Een belangrijk tijdperk in de geschiedenis der S. P. R.
wordt ingeluid door de onderzoekingen met Mevrouw
Piper. Gij weet, dat het aantal goede, bekende, vertrouwbare mediums niet groot is. Mevr. Piper is wel onder de
allerbeste te relienen ; ze is door zeer bekwame psychologen zooals Prof. James en Dr. Hodgson jaren lang onderzocht. Reeds in den winter van 1889-1890 geeft ze een
reeks zittingen voor de S.P.R., die o.a. door Sir Oliver
Lodge, Myers en Dr. Leaf worden bijgewoond. De resul-
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taten der seances zijn in de Proceedings te vinden. Hieruit
krijgt men de overtuiging, dat een telepathische verbinding tusschen levenden moet bestaan, anders ware
men werkelijk genoodzaakt tot de geesten-hypothese zijn
toevlucht te nemen. 1k had het oog op deze en soortgelijke waarnemingen, toen ik rnijn punt c opstelde,
(p. 8) waarin gezegd werd, dat waarnemingen bij mediums
ook bewijsmateriaal opleveren voor het bestaan der telepathic. Hier geldt het woord : Si la telepathie n'existait
pas, ii faudrait l'inventer.
Waarom we de geez,ten-hypo these dale niet aanvaarden
voor de praestaties van Mevr. Piper ? Omdat we alles
met de werkingen van het onderbewuste zieleleven kunnen verkiaren in verband met de telepathie. We prefereeren nu eenmaal de dichtstbijzijnde mogelijkheid boven
een verderafgelegene. Ook Dr. Hodgson moest erkennen,
dat Phinuit, de beschermgeest van Mevr. Piper, niet het
bewijs had geleverd werkelijk een overlevende te zijn.
lntusschen zouden de verschijnselen van Mevr. Piper
hoe 'anger hoe beter worden. In een nieuwe reeks zittingen kondigde zich een nieuwe geest aan. G. P. (George
Pelham), die in 1892 gestorven was. Hij bediende zich van
Mevr. Piper als instrument, als medium. Mevr. Piper's
producten werden van dien aard, dat Dr. Hodgson overtuigd werd hier met dengene te doen te hebben waarvoor
hij zich uitgaf en niet meer met een splitsingsproduct
van Mevr. Piper's psyche. Dit was in 1898. Zijn conclusies
konden echter volstrekt niet door een ieder onderschreven
worden. De quaestie was hiermede niet van de baan.
Behalve het bezwaar, dat het materiaal nog al onstand
vastig is, blijft een ander bezwaar, dat we toch moeilijk
de objectieve bewijzen voor een voortleven grondvesten
op de waarnemingen bij een mensch.
Toen kwam Mevr. Thompson op den voorgrond. Myers
ontdekte in haar een eersterangsmedium, geen beroepsmedium, zooals toch altijd een bezwaar van Mevr. Piper
was, maar een automatist van hoogstaande eigenschappen
Een derde goed medium bleek Mevr. Forbes (pseudoniem)
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te zijn, en wier automatische geschriften van haar gestorven zoon afkomstig heeten. De praestaties van deze
drie mediums voeren verschillende leden van de S.P.R.
omstreeks 1900 tot de opvatting, dat telepathie intra
vivos niet alleen kan worden aansprakelijk gesteld voor
deze phaenomenen. Ze nemen wel degelijk interventies
van onstoffelijke intelligenties aan. Intusschen blijft
dit aantal nog steeds gering in vergelijking tot de overgroote meerderheid, die deze hypothese blijft verwerpen,
omdat de bewijzen onvoldoende zijn. In de geschriften
van diverse automatisten worden overeenstemmende
mededeelingen aangetroffen, geheel onafhankelijk van
elkaar, op verschillende plaatsen, maar in den zelfden
tijd ontstaan. Deze worden de cross-correspondences
genoemd. Gij kep t wel, dat aardige kinderspeelgoed —
en volwassenen patienten heb ik er ook wel eens mede
zoet gehouden, waarbij zeer gecompliceerde figuren in
elkaar gelegd moeten worden. De cross-correspondences
doen sterk aan deze legkaarten denken. Het zijn bij elkaar
passende mededeelingen, die elk afzonderlijk niets, te
samen een gedicht of een ander samenhangend geheel
vormen.
Laten we een zeer eenvoudig voorbeeld geven. Medium
of automatist A. schrijft twee zinnetjes in den loop van
een automatisch geschrift, de een is : „there was a little
girl" de tweede is „right in the middle of her forehead."
Automatist B. schrijft „and she had a little curl" :
Worden de geschriften van A. en B. vergeleken en de
bedoelde zinnen worden opgemerkt en in elkaar gepast,
dan krijgen we :
There was a little girl
And she had a little curl
Right in the middle of her forehead.

Nu is het kleine gedichtje compleet, nu begrijpen we
waarom de Franschen deze mededeelingen messages
complèmentaires hebben genoemd ; dat de mededeelingen
wanneer ze op een dag in verschillende geschriften in
verschillende landen elkaar hebben gekruist, kunnen we
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ook de Engelsche term verstaan en is het mij geoorlooid
kortheidshalve van kruisberichten te spreken. Vanaf
1901 komt een wassende stroom van kruisberichten.
Twee, drie mediums schrijven mededeelingen, elk op zich
zelf niet duidelijk, te samen een geheel vormend.
Een van de eerst gevondene kwam in 1901 tot stand.
Den 1 len Januari van dat jaar kregen Mevr. Thompson
in Engeland en Mej. Rawson in Zuid Frankrijk in hun
geschriften mededeelingen voor Mevr. Sidgwick, die afkomstig heeten te zijn van Naar eenige maanden te voren
gestorven echtgenoot Prof. Sidgwick. Deze boodschappen
droegen elk op zich zelf geen bewijzend karakter, maar
ze sloegen beide op een lang niet alledaags onderwerp.
Het tot stand komen dezer mededeelingen op denzelfden
dag met elkaar aanvullende mededeelingen over een
zelf de onderwerp werd niet dadelijk ontdekt, maar werd
eerst drie jaar later toevalligerwijze gevonden, toen de
automatische geschriften der beide mediums nauwkeurig
onderzocht en vergeleken worden.
Geven wij 2 zeer verkorte voorbeelden van cross-correspondence, waarin Mevrouw Verrall een belangrijke rol
speelt. Deze twee voorbeelden zijn te vinden in de Proceedings van 1908.
Op 11 April 1906 kwamen in een automatisch geschrift
van Mevrouw Holland de woorden voor : „Eheu fugaces,"
het begin van een Ode van Horatius. Welnu een half uur
te voren schreef Mevrouw Verrall een serie Grieksche
citaten, die eveneens alle betrekking hebben op de
vlucht-idee en die gevolgd worden door de woorden :
„that has been repeated, there is an effort to have the
same words this time." Een ander eveneens zeer verkort
voorbeeld betreft het kruisbericht „Light in the West."
Den Ben April 1907 spreekt Mevrouw Piper te Londen
in trance-toestand deze woorden : „Light in the West."
Deze woorden of liever de idee die pier achter staat en
Welke door Piddington bestudeerd werd in een buitengemeen in teressante studie, hangen wederom samen
12
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met andere reeksen onderwerpen, kortweg genoemd
„Spirit and Angel", „Euripides", „Over Mountains,
Seas, and Lakes and Rivers", die zeer uitvoerig behandeld
worden en alle van uit 66n of althans enkele centrale
gezichtspunten bekeken .kunnen worden. Elk dezer
onderwerpen is aanvankelijk niet in samenhang met de
anderen te brengen, maar spoedig komen in de automatische schrifturen van de dames Holland en Verrall de
aanvullende complementaire mededeelingen, die den zin
„light in the West", duidelijk maken. Piddington be
schouwt het fraaie mozalek-werk der ideeen, die tusschen
de drie mediums en hunne geschriften gelegd worden
niet als een soort telepathisch kruisvuur van een enkele
dirigeerende intelligentie, welke onbewust aan het borduurwerk der subliminale spinsels verder werkt. Hij meent
dat het wel de geest van Myers zelf moet zijn, en als het
die niet is, dan moet hij buitengewoon sterk en artistiek
gevolgd zijn, want al diens geestelijke hoedanigheden
vindt hij er in terug.
In de Light and West geschiedenis is de moeder-gedachte waarmee alle andere onderdeelen in verband
staan, de vereeniging van het Oosten met het Westen.
Wij zien de woorden door Mevrouw Piper geuit in haar
trance-toestand te Londen, met de geschriften van Mevrouw Holland in Calcutta en Mevrouw Verrall in Cambridge, op denzelfden dag tot stand komen. Op 8 April
1907 om 1 uur na den middag (Calcutta tijd, d.i. 7 uur
Greenwich) schrijft Mevrouw Holland o.m. : „do you
remember the exquisite sky, when the afterglore made
the East as beautiful and as richly coloured as the West"
en in een deel van Mevrouw Verrall's geschrift te Cambridge
den 8en April 's middags tusschen 12 en 3 uur verschijnen
de woorden: „The words were from Maud but you did
not understand. Rosy is the East a.s.o. you will find
that you have written a message for Mr. Piddington
which you did not understand, but he did, tell him that."
Het zeer uitvoerige schriftuur eindigde 's middags om
3 uur.
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Mevrouw Verrall zag geen beteekenis in de woorden
„Rosy is the East" en Piddington evenmin. Tot dat hij
5 a 6 maanden later het automatische geschrift van de
dames Verrall en Holland vergeleek, datum voor datum ;
hij vond toen, dat wederom de tegenstelling tusschen
Oost en West tot uiting kwam, eenerzijds door het mooi
maken van het Oosten door den weerschijn van de ondergaande zon in het westen, anderzijds door de uitwerking
van het thema West en Oost in verband met Tennysons
„In Memoriam" en met de Ilias en met Dante's „Paradijs"
Het zou mij hier veel te ver voeren het eigenaardige
geestelijk literaire weefsel met zijn vele verwijzingen
naar klassieke gedichten nader uiteen te rafelen zooals
Piddington dit heeft gedaan. Zijn groote studie omtrent
dit onderwerp beslaat alleen 400 bladzijden.
Het is een zonderling gecompliceerd spel van subtiele
onderlinge overeenstemmingen, verwijzingen naar en
aanvullingen van Grieksche, Latijnsche en Engelsche
citaten. Wij bewonderen het geduld en de klassieke vorming van Piddington, die het hem mogelijk maakten
een dergelijke analyse door te voeren.
En thans het resultaat. Zijn wij door hem overtuigd,
dat de geest van Myers of anderen hier hun verfijnd literair spel speelden en zich vanuit de onstoffelijke wereld
van de automatisten bedienden om hunne bedoelingen
kenbaar te maken ? Waarom doen zij dit dan zoo gecompliceerd en zoo tastend, dat de weg in het doolhof hunner
aanwijzingen haast niet te vinden is ? Lijkt het niet
waarschijnlijker, dat de onderbewuste werking van
een der schrijf-mediums — en het is met name Mevrouw
verantwoordelijk te stellen
Verrall die verdacht wordt
is voor deze eigenaardige, maar toch interessante producten ? Men weet welk een groote graad van schijnbare
personificatie deze subliminale producten kunnen bereiken. Men vergete het toch niet, dat elk der drie mediums
waarvan hier sprake is, Myers min of meer intiem heeft
gekend. Zij zijn geheel van zijn werk en zijn geest doordrongen. Hier wordt een sfeer geschapen waarin een
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contact ontstaat, zoo sterk, dat de bedoelingen van alle
drie onbewust te samen werken in 66n richting n.l. de
poging om het voortleven van Myers te demonstreeren
en Mevrouw Verrall is het, die hierbij de hoogst staande,
de meest klassiek gevormde, de leidende intelligentie is.
De afstand is voor dit contact geen beletsel. Wij weten
dat dit bij telepathische werking geen bezwaar is. Wij
zagen het immers bij de spontane hallucinaties, die op
zeer grooten afstand, van het eene werelddeel naar een
ander, plaats vinden. Niemand beter dan Mevrouw
Verrall kent Myers' werk, zijn leer en zijn bedoelingen.
Het subconsciente verlangen om als medium voor den
hoogstaanden Myers te dienen, de geheele geestelijke
atmosfeer waarin zij leven, schept de geschiktheid bij
deze automatisten tot het vormen van spiritogene processen, d.z. onbewuste scheppingen, die wanneer zij vrij
komen in trance of automatisch schrift iemand personifieeren, in casu een niet meer levende persoonlijkheid
voorstellen. Mevrouw Verrall was evenals Myers,
klassiek uitmuntend onderlegd. Zij geeft college in de
klassieke letteren aan de Universiteit van Cambridge,
is auteur van Latijnsche en Grieksche geschriften, is
een groot bewonderaarster van Myers en doorkneed in de
geheimen der S.P.R. Zij is geestelijk van denzelfde familie
als Myers zoowel wat klassieke worming als wat literaire
aanleg en voor alles wat de metapsychologie betreft.
Wanneer Myers in Januari 1901 sterft en zij zijn nagelaten werk ,,Human Personality" leest blijft Mijers'
geest in haar voortleven en onder den drempel van het
bewustzijn begint de subliminale fantasie te werken.
Reeds in eenige maanden is het eerste product gereed
waardoor Myers gepersonifieerd zal worden. Deze theorie
vindt steun in het felt, dat Dr. Verrall, de echtgenoot
van het medium, experimenten met haar had uitgevoerd
door haar telepathisch een Grieksch citaat bij te brengen,
dat op zijn eigen kinder-herinneringen betrekking had,
maar haar onbekend was. In de daarop volgende maanden
verschijnen in de automatische geschriften fragmenten,
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die betrekking hebben op bedoelde telepathische suggestie.
Men kan aantoonen door vergelijking van deze fragmenten
met de cross-correspondences der verschillende mediums
in de gevallen waarin de oorsprong aan Myers wordt
toegeschreven, dat er hoegenaamd geen onderscheid
bestaat in norm, stij1 en algemeene opvatting tusschen
de telepathische suggestieve Grieksche gedeelten, afkomstig van een nog levende, met die van de tweede groep
waarbij de tusschenkomst van een gedesincarneerde
werd aangenomen. Het mag dus waarschijnlijk geacht
worden op de genoemde gronden, dat de cross-correspondence niet afkomstig zijn van den overleden Myers,
maar dat de geest van Myers (in den gewonen zin des
woords) voortleeft in den kring van bevriende mediums
en met name in Mevrouw Verrall en dat haar onderbewuste schepping als „geest" naar buiten wordt geprojecteerd. Het is waar, dat ook dit hypothese is, maar die
eerder voor de hand ligt dan de spiritische hypothese.
Zoo stond de zaak dus omstreeks 1908. Nadat Alice
Johnson en Piddington hun studies omtrent de kruisberichten hadden gepubliceerd komen vender tal van
mededeelingen voor, dit onderwerp betreffende. Het
aantal mediums neemt toe behalve Mevrouw Verrall,
die kort na den dood van Myers begon en tot haar dood
in 1917 automatisch geschriften produceert, komen in
de eerste plaats Mejuffrouw Verrall (de latere Mevrouw
Salter), een dame genoemd Miss Mac, Mevrouw Willet,
Mevrouw King en Mevrouw Wilson. Er ontstaat een ware
epidemic van automatische mediums die allen bijdrageu
tot de kruis-berichten. De moeilijkheid in deze geheel€
geschiedenis blijft de kwestie der identificatie. Het bewij!
der identiteit is iiimmer gemakkelijk te leveren en zeke
waar het hier onzichtbare intelligenties betreft. Ook aai
dit bezwaar trachten de genoemde mediums tegemoe
te komen door de identiteit van den overledene en zij
uitingen nader te omgrenzen door de geheele opvattin
van moeilijke opgaven, die niemand anders en nieman
beter dan de overledene kent, ook na zijn dood voor
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te zetten, m.a.w. de continuiteit van diens werk zou een
bewijs van diens identiteit zijn en het is vooral het Dyonisiusgeval, waardoor een poging in deze richting gedaan
wordt. Omtrent dit geval, „het Oor van Dionysius" wil
ik jets uitvoeriger zijn.
In Augustus 1910 heeft een dame van zeer goede sociale
positie, wel bekend bij al de wetenschappelijke leden der
S.P.R. Mevrouw Willett, voor het eerst in een automatisch geschrift, de woorden gebruikt „het oor van
Dionysius."
Het gebeurde tijdens een zitting met Mevrouw Verrall
en de woorden „het oor van Dionysius" had voor geen
van beide eenige beteekenis. Zoo ging het mij ook toen
ik ze las en de meesten mijner lezers zal het wellicht net
zoo gaan. Het is daarom noodig, uit te leggen, dat het
oor van Dyonisius een soort van hol of grot is, uitgehouwen in de rots van Syracuse en die uitmondt in een
van de steengroeven, die dienden om de Atheensche
gevangenen te herbergen, krijgsgevangenen, die in de
handen waren gevallen van de overwinnende Syracusers,
na het mislukte bekende beleg, dat door Thucydides
zoo aanschouwelijk is beschreven. Eenige jaren later werden deze steengroeven opnieuw gebruikt voor de gevangenen van Dionysius de Oudere, Tyran van Syracuse.
Bedoelde grot heeft een bijzondere accoustiek ; beweerd
wordt, dat de Tyran de grot heeft geconstrueerd of althans gebruikt om, zelf ongezien, te kunnen hooren wat
de gevangenen onderling bespraken. Ten deele om deze
reden, ten deele om een beweerde gelijkenis met het
inwendige van een ezelsoor, werd de grot genoemd „het
oor van Dionysius". De naam stamt eerst uit de 16e eeuw.
De grot wordt nog steeds bezocht door bezoekers van
Syracuse.
Eerst drie jaar later wordt in een der automatische
geschriften van Mevrouw Willett opnieuw gewag gemaakt
van het „Oor van Dionysius". In dit geschrift worded
nadere literaire, historische en geografische aanwijzingen
gegeven, waarvan men zou kunnen denken, dat ze wellicht
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van Mevrouw Willett conscient of subconscient afkomstig zijn. Een stukje wil ik er uit vertellen om te laten
zien hoe zoo'n automatisch geschrift in mekaar zit :
„Weet ge, dat ge niet wist en dat ik klaagde over het
geluk, de klassieke onkunde . Het betrof een plaats waar
slaven werden opgeborgen — en gehoor behoort er toe
en accoustiek. Denk aan de fluistergalerij. Zwoegen, een
slaaf, de Tyran en het werd genoemd ochio." enz.
Herald Balfour, die ons het eerst en uitvoerig dit geval
„het oor van het Dionysius" mededeelt, commenteert
de geschriften en legt het verband met het oude verhaal
van de grot met de toespelingen in de geschriften ; het
is hem alles duidelijk. Het is alsof de overleden Dr. Verrall
in dit geschrift tot zijn vrouw spreekt door middel van
IVIevrouw Willett. Een enkel woord over de wijze waarop
Mevrouw Willett haar automatische geschriften produceert. Sommige worden geschreven wanneer ze alleen is,
wakker en ten voile bewust van haar omgeving. Andere
worden geproduceerd wanneer er iemand bij zit en deze
zijn van tweeerl ei card, Of de automatist is in een normale
of bijna normale toestand wat haar bewustzijn betreft
Of in trance. Een enkele maal is het moeilijk te zeggen
welke van de beide toestanden bestaat. Van de in trance
geschreven producten weet ze niets af, zelfs niet dadelijk
na het ontwaken. Het eerste geschrift, dat betrekking
had op het oor van Dyonisius is een trance geschrift.
Op een na, zijn alle verdere, ook trance-geschriften. Soms
begint ze plotseling, degeen die de zitting medemaakt te
dicteeren. Tot in 1916 hebben de onderzoekers haar niets
laten zien van haar eigen producten. In de volgende
geschriften worden zeer onduidelijke toespelingen gemaakt, niet alleen op de grot, het oor van Dionysius,
en op de steengroeven, waarin de overwonnen Atheners
als slaven arbeid verrichtten, maar ook op de Enna,
Syracuse, Arethusa, Balaustion, e.d. Het geschrift begint met de woorden : „Er schijnt verwarring te heerschen omtrent de zaak, die wordt overgebracht, maar we
zijn bezig een nieuwe proef te nemen, een nieuw onder-
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werp met precies een geheel nieuwe, lijn maar die verband
houdt met het eerst behandelde. En dan gaat het verder
een beetje anatomie als je blieft.
voeg een bij een
een oor en een oog (met een teekening van een oog)
het een oogige koninkrijk
neen in de k van de blinders is de I oogige man de koning
Het is omtrent de een oogige man, I oogige.
De ingang van het hol Arethusa,
Arethusa dient alleen als aanwijzing het hoort niet bij
de eenoogige enz.
Bladzijden aaneen gaat deze eigenaardige, schijnbaar
absoluut incoherente, toespeling door. En het gelukt
Balfour spoedig verband te leggen. Het blijkt een literair
raadsel te zijn, dat naar ons wordt medegedeeld, wordt
opgegeven door twee vrienden, die naar gene zijde zijn
overgegaan. De bedoeling is eenerzijds om duidelijk te
maken dat ze werkelijk karakteristiek voor hen zijn en
aldus moeten dienen als bewijs voor hun voortbestaan.
De identiteit dezer beide vrienden, die later in de geschrif
ten ook onomwonden aangewezen worden, maakten het
nog levenden vrienden duidelijk, dat het Prof. S. H.
Butcher en Dr. A. W. Verrall waren. Prof. Butcher stierf
in 1910, Dr. Verrall in 1912. De brokstukken, de toespelingen, de aanwijzingen van de literaire puzzle ontstaan slechts langzaam. Ze moeten als de deelen eener
legkaart ineengevoegd worden. Dit werk werd door
Balfour gedaan. Naast het eerste gegeven, de grot van
Dionysius, komen nieuwe ; de eene betreft verwijzingen
naar de geschiedenis van Polyphemus en Ulysses, de
ander van Acis en Galathea, de eerste komt voor in de
Odyssee van Homerus, de tweede in de Metamorphosen
van Ovidius. Laat ik U slechts herinneren aan de eenoogige in het korte stukje automatisch schrift, dat ik
aanhaalde en dat een aanwijzing was voor de cyclopen,
die in Sicilie zouden huizen volgens overleveringen.
De toespelingen wijzen erop, dat het oor van Dionysius
en de steengroeven van Syracuse op eenigerlei wijze
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verbonden zijn met de geschiedenis van Polyphemus en
Ulysses en van Acis en Galathea. Wel speelt alles zich of
in Sicilie, maar de geographische band kan niet het eenige
zijn, want in de geschriften wordt er op gewezen, dat de
leidende intelligenties bezig zijn met een werkplan, dat
iets heel goeds belooft en de moeite waard is. Twee dergelijke krachten als de Professor in het Grieksch, Butcher
en de zeer geleerde Dr. \Terra1l zouden zeker hun vereende krachten voor jets hoogers gebruiken, dan alleen
om een geographisch verband aan te duiden. Dan gaan
de geschriften weer vender en het raadsel wordt steeds
meer benaderd door nieuwe toespelingen. Er komt jets
in voor van een muziekinstrument, een either iets dat betrekking heeft op de Ars Poetica van Aristoteles en van het
Grieksche woord Mousike, dat de muziekkunst beteekent.
Verder wordt over jalouzie en over satire gesproken. Balfour en Piddington bestudeeren nu gezamentlijk de geschriften en wisten de literaire legkaart nog volstrekt
niet in elkaar te passen, zoodat de leidende intelligenties
ongeduldig werden. Ze wachten langen tijd tevergeefsch,
eerst l 2 jaar later komt er weer een automatisch geschrift
van Mevr. Willett waarin weinige nieuwe toevoegingen,
maar dit weinige vormt de sleutel tot het geheel. Thans
wordt door toespelingen verwezen naar Philoxenus van
Cythera. Philoxenus was een minder bekend dichter van
dithyramben, waarin muziek en vers gecombineerd
werden, waartoe meestal een either werd gebruikt. Hij
was geboortig uit Cythera en op het hoogtepunt van
zijn roem bracht hij een tijd door aan het hof van Dyonisins, den tyran van Syracuse. Zij kregen later twist, en
hij werd in een van de steengroeven als gevangene gezonden. Verschillende schrijvers hebben zich op een niet
overeenstemmende wijze uitgelaten over den twist tusschen Dyonisius en Philoxenus. Wij komen nu tot het
middelpunt van het literaire doolhof. Het meest bekende
zijner dithyramben heet Cyclops of Galathea. Van dit
gedicht zijn slechts twee of drie regels bewaard gebleven
en een poging om het te reconstrueeren kon eerst gelukken
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door uit andere bronnen te putten. Onder de bekende
Engelsche autoriteiten op klassiek gebied kan men geen
volledig beeld krijgen, dat alles verklaart wat in de automatische geschriften van Mevr. Willett voorkomt, en
betrekking heeft op dit geval. Mevrouw Willett verstaat
noch Duitsch, noch Latijn. Slechts twee werken bleven
over waarin de geschiedenis van Philoxenus zOO wordt
medegedeeld, dat alle genoemde brokstukken er uit te
halen zouden zijn. Mevrouw Willett kende, noch kon deze
boeken kennen volgens Balfour : Lempriere's „Classical
Dictionary" en het andere werk waarin het verhaal uitvoerig staat, is „Greek Melic Poets" van Prof. Smyth.
Dit laatste werk was in het bezit van Dr. Verrall. Daarin
staat het als volgt beschreven : Evenals Simonides was
Philoxenus een man van de wereld, vriend van vorsten
en vele geschiedenissen werden medegedeeld van zijn
rappe geest aan het hof van Syracuse. Zijn vriendschap
met Dyonisius de oudere was eindelijk verbroken, of
door de vrije critiek op de treurspelen van den tyran
of door zijn liefde voor Galathea, een schoone fluitspeelster
die de geliefde was van Dyonisius. Toen hij uit den kerker
gehaald werd door den vorst, om zijn oordeel te geven
over diens verzen, zou hij hebben uitgeroepen : „Breng
me liever naar de steengroeven terug." Tijdens zijn opsluiting nam hij wraak door zijn beroemde dithyramben te
dichten getiteld of Cyclops Of Galathea waarin de dichter
er zichzelf voorstelt als Odysseus, die om wraak te nemen
op Polyphemus (Dyonisius) hem de teedere gevoelens
van de nymph Galathea ontsteelt, op wien de cycloop
verliefd was."
Hier hebben wij het samenhangende verhaal waarin
de legkaart eindelijk gecompleteerd is. Alles komt er in
voor of hangt er direct mede samen, wat in den loop van
eenige jaren geproduceerd werd.
Wat valt uit deze heele geschiedenis te leeren ?
Mevrouw Willett is geen geleerde vrouw ; ze weet van
klassieke letteren niet meer dan de gemiddelde ontwikkelde Engelsche vrouw en de conclusie van Balfour is, dat
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hier door de overleden Dr. Verrall met Prof. Butcher
werkelijk sarnengewerkt is om een literair probleem te
geven waarvan en de constructie en de oplossing ver
liggen buiten de kennis van de automatist, die de brokstukken automatisch schrijft of zegt.
Hij gaat dan uitvoerig na waarom hij uit kan sluiten, dat
een levende persoon verantwoordelijk is voor het literaire
raadsel. De eenige echter op wie de verdenking blijft
rusten is Mevrouw Verrall, die onbewust Mevrouw Willett
heeft geinspireerd of liever telepathisch Nett beinvloed ;
hieraan gelooft Balfour niet ; echter Miss Stawell heeft
in een keurig betoog uiteengezet dat het wel degelijk
mogelijk is. Balfour meent de beide klassici Butcher en
Verrall, die ook in de geschriften als zoodanig worden
aangeduid, als de dirigeerende intelligenties van dit
geval te moeten beschouwen.
Dat ik intusschen wel degelijk de telepathische hypothese, met Mevrouw Verrall als centraal punt, aanvaard,
boven de spiritistische zal den lezer zoo l'angzamerhand
wel duidelijk zijn.
Een afdoend bewijs voor het voortbestaan zou zijn
wanneer iemand een bepaalde boodschap, aan niemand
bekend dan aan hemzelf, op zou schrijven en onder verzegelde enveloppe zou doen bewaren bij vertrouwenswaardige personen der S.P.R., om dan na zijn dood
als mededeeling door een automatist als bewijs zijner
identiteit te doen neerschrijven. Welnu, dit dood eenvoudige middel is eenige keeren beproefd en laat ik er
direct bijvoegen, dat het niet gelukt is. Myers zelf heeft
zulk een boodschap bij Sir Oliver Lodge gedeponeerd.
Myers heeft tevergeefs op deze wijze zijn identiteit
trachten te bewijzen. Het is een absolute mislukking
geworden. Niemand kon na zijn dood mededeelen, welke
mededeeling in de enveloppe gesloten was. De tegenwerpingen door voorstanders der spiritistische hypothese
gemaakt, lijken niet van ernstigen aard, Mejuffrouw Sidgwick zegt, dat degene die de boodschap gedeponeerd

180

DE TEGENWOORDIGE STAND VAN

heeft hem heeft kunnen vergeten ; „I am sure I should"
zegt zij, maar hierbij bedenke men wel, dat iemand die
een boodschap achterlaat om zijn voortleven te loewijzen
en dat nog wel iemand als Myers, die zulk een buitengewoon gewicht hechtte aan zijn boodschap, omdat hij
dat daarmee het bewijsmateriaal voor zijn geliefde overtuiging zoo zeer versterkt zou warden, dat hij eerder
alles kon vergeten dan dit.
Het zou ook kunnen zijn, dat degene, die de boodschap
gedeponeerd heeft, na zijn dood vruchteloos tracht te
communiceeren. Ook evenwel hiertegen heb ik het ernstige bezwaar, dat het volgens Mevrouw Sidgwick en
anderen, door de kruis-berichten Myers wel degelijk gelukt
is met de op aarde achtergeblevenen in verbinding te
treden. Waarom zou hij de enorm gecompliceerde kruismededeelingen verkiezen boven het tijdens zijn leven
door hem zelf vastgestelde eenvoudige procede, na zijn
dood te onthullen wat niemand anders weten kon dan
hijzelf.
Intusschen mag ik niet nalaten erop te wijzen hoe
groot de moeilijkheden op dit gebied zijn, immers, wanneer de proef wel gelukt was, dan zou ik dadelijk op de
mogelijkheid gewezen hebben, dat Myers, den man die
de gesloten enveloppe in ontvangst nam, reeds bij zijn
leven telepathisch en onbewust hiervan mededeeling
had gedaan.
Tenslotte nog een enkel woord over de physische verschijnselen van het mediumnisme. Hier liggen zooveel
voetangels en klemmen, dat het mij in het bestek van dit
opstel niet mogelijk is ook deze uitvoerig Le behandelen.
Over de materialisatie-verschijnselen alleen ware een zeer
belangwekkende verhandeling te schrijven. Daarbij
komen de levitatie-verschijnselen, beweging van voorwerpen zonder contact, kloppingen, e.d. De geschiedenis
van deze verschijnselen vormt een bijna onafgebroken
verhaal van min of meer slechte waarnemingen, althans
zonder behoorlijke contrOle van goed onderlegde psycho-
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logen aan de eene zijde en bewuste of onbewuste fraude
aan de andere zoodat het mij moeilijk valt een oordeel
uit te spreken zonder de verschijnselen zelf gezien te
hebben. Toch wil ik trachten de hoofdlijnen zoo objectief
mogelijk te schetsen.
De physische verschijnselen der mediumniteit bestaan,
uit voor onze zintuigen waarneembare manifestaties,
handelingen en vormsels, die, naar het schijnt door een
soort projectie der vitale energie, buiten de grenzen van
het menschelijk organisme kunnen werken. Voor het
huidige standpunt van ons weten schijnt zulk een exteriorisatie (buiten het territoir vallend) of transformatie
van biopsychologische krachten onverklaarbaar, onbegrijpelijk, ja onaannemelijk. Wij kunnen zeggen, dat de
telepathic zich in het praescientifique stadium bevindt,
of eigenlijk reeds luid aan de deur der wetenschap klopt.
(Voor mij persoonlijk heeft de telepathic haar intrede
reeds gedaan, is het gewicht der bewijzen alreeds grooter
dan de vreemdheid der feiten, gelijk ik in het eerste deel
van dit artikel aantoonde). Van de physisch-mediumnistische verschijnselen kan men nog niet eens zeggen,
dat zij praescientifique zijn. Zij druischen geheel tegen
onze psychologische en physiologisc.he kennis is.
En toch...... wie de werken kent van Morselli, Botazzi,
OcInorowicz, von Schrenck-Notzing, Crawford en Geley,
om de voornaamsten siechts te noemen, ziet reeds meer
dan het ochtendgloren van een nieuwen dageraad ; de
zon der waarheid zal ook deze verschijnselen beschijnen.
Zoo de genoemde exacte onderzoekers, artsen,psychiaters,
natuurkundigen, mechanici zich hebben laten beetnemen door mediums en door hun eigen zintuigen, hebben dan ook hun apparaten, hun fototoestellen, de electrische stroom, de registreertoestellen, zich aan bewust
of onbewust bedrog schuldig gemaakt ? Ik wil wel aanstonds zeggen, dat ik persoonlijk wel degelijk geloof aan
de mogelijke realiteit dezer psychische phaenomenen. Ik
kan na lezing van de werken der geleerde Italianen,
Franschen, Engelschen, Duitschers, Nolen en Russen
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Diet gelooven, dat zij zich alien hebben laten bedriegen
door menschen, die voor een groot deel geen geld aannemen voor alle moeite en tijdverlies en vaak met opoffering van een deel hunner eigen lichaams- en geesteskrachten. Ik kan het niet gelooven — niet uit autoriteitsgeloof, maar omdat de beschrijving van zoovele honderden proeven geen opening schijnen te laten voor bedrog
of mystificatie.
De doctoren Geley, Ochorowicz, von Schrenck-Notzing
en Crawford hebben deze psycho-dynamische krachten
aangetoond. Zij doers zien, hoe vool-werpen zonder contact omhoog gaan under invloed van het in trance verkeerende medium. Crawford doet zien hoe het medium
Mej. Goligher (uit Belfast) evenveel in gewicht toeneemt
(terwifi zij op de weegschaal zit) als het gewicht van
de vrij in de hoogte zwevende tafel bedraagt. De Fransche
onderzoek-commissie, waartoe indertijd ook de beroemde
Pierre Curie en Madame Curie behoorden, constateerde
bij Eusapia Palladino zelfs een grootere gewichtstoename
dan het gewicht van de tafel, die zij zonder contact
omhoog deed gaan.
Afgezien van de werking of afstand, waardoor voorwerpen zonder contact geheven en verplaatst werden
(dat is telekinesie) is de vraag of zich een waarneembaar
substraat vormt bevestigend beantwoord. Deze teleplasie
(het vormen van psychische stolsels, s.v.y.) buiten het
organisme van het medium, neemt in den laatsten tijd
meer en meer de aandacht der Psychical Researchers
in beslag. Wat Prof. Ochorowicz bij Stanislava Tomczyk
vaststelde, wat Dr. von Schrenck-Notzing bij Willy S.
en Eva kon waarnemen, werd door Dr. Crawford bij
Miss Goligher, door Dr. Geley bij Eva C. gezien, betast,
gefotographeerd. Ook Eusapia heeft deze teleplasieen
vertoond en materialisaties zooals ook door Prof. Crookes
uitvoerig beschreven werden, zouden niet anders dan
zees volmaakte teleplasieen zijn.
1k mag mij niet laten verleiden te ver op dit zoo interessante gebied in te gaan. De telekinetische en teleplas-
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tische processen hangen ten slotte evenzeer als de telepathie samen met subliminale, mediale processen. Ook
hier behoeft men geen geestenhypothese dat verschillende onderzoekers op dit gebied tot de spiritistische
hypothese bekeerd zijn doet in dit verband niets ter
zake. 1k wil omtrent de psychische uitstulpingen bij het
medium van Dr. Crawford nog enkele woorden zeggen.
Het zijn volgens hem buigzame, staafvormige projecties,
die op verschillende plaatsen uit het lichaam van het
medium kunnen treden. Door de psychische ledematen,
deze psychische pseudo-podin worden de levitatieverschijnselen en alle andere werkingen op afstand, zonder
contact, teweeg gebracht. De karakteristieke eigenschappen van deze buigzame, eenigszins buisvormige psychische
ledematen zijn in hoofdzaak de volgende.
Zij kunnen uit het lichaam van het medium ontstaan
en rechtuit gestoken worden en verdwijnen weer op dezelfde wijze in het lichaam. De lengte is meestal niet
grooter dan 11-- M. De uitgestoken psychische arm kan
zich naar verschillende richtingen bewegen en steviger
worden waardoor het een snort draagbalk wordt. Met
het vrije uiteinde kunnen voorwerpen gegrepen worden.
De materie waaruit de psychische uitstulpingen ontstaan is ons onbekend. Zij voelt koud en kleverig aan en
geeft hetzelfde gevoel als het aanvoelen van reptielen. De
bewegingen van dit psychoplasma worden door de intenties van het onderbewustzijn van het medium of van
den leider van den kring bepaald. Wanneer een lichte
tafel zonder contact geheven wordt, dan wordt dit psychoplasma gebruikt als een hefboom, waarvan het eene
einde aan het lichaam van het medium vastzit en het
andere einde grijpt onder de tafel en licht deze aldus op
en bij zwaardere tafels wordt eerst een steunpunt op
den vloer gezocht voor het andere einde zich schijfvormig
onder de tafel uitbreidt en deze omhoog drukt. Deze
onzichtbare, maar toch to fotographeeren uitstulpingen
zijn weliswaar bij verschillende mediums geconstateerd,
maar het aantal goede physische mediums is nu eenmaal
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niet groot. Wie zich omtrent de verschijnselen bij Kathleen
Goligher orienteeren wil, bestudeere het drietal boeken
door Crawford geschreven.
Ik heb getracht een zeer kort en objectief resume te
geven van de voornaamste physische verschijnselen.
Of zij juist zijn weet ik niet. Apriori te zeggen, „het is
onmogelijk", valt mij niet in. Op het geheele gebied der
Psychical Research gelden nog altijd de grondregelen ;
alles is mogelijk, maar het gewicht der bewijzen moet
evenredig zijn aan de vreemdheid der feiten.
In 1898 schreef Prof. Lehmann in zijn bekende werk :
„Aberglaube and Zauberei" : „teen ernstig onderzoeker
zal in onze dagen te voren de mogelijkheid loochenen
dat er nog onbekende krachten in de menschelijke natuur
kunnen zijn. Een ding staat echter vast, dat het tot nu
toe niemand gelukt is het onomstootelijke bewijs voor
het bestaan van dergelijke krachten te leveren." Tien
jaren later schreef ik op het einde van mijn opstel over
„Het spiritisme en zijn gevaren :" „Weer is een decennium verloopen en wij kunnen gerust zeggen met alle
scepticisme waarover wij beschikken en op gevaar of
door de logmatici onder mijne lezers voor besmet te
worden verklaard met mystische, occulte, ja misschien
zelfs met spiritistische neigingen, dat het op het oogenblik wel gelukt is een uiterst hecht bewijsmateriaal voor
het bestaan van psychodynamische krachten, die ons
onbekend waren bijeen te brengen. Het gewicht voor het
bestaan van forces naturelles inconnues is langzamerhand
zoo groot en zoo goed gedocumenteerd geworden, dat
alleen onkunde voeren kan tot ongeloovigheid. Wij staan
aan het begin van een nieuwe periode. Onze ziellooze
cultuur gaat de ziel ontdekken." En weer zijn wij 10 jaar
vei-der. Wij kunnen niet meer loochenend staan tegenover
den vloed van documenten die er alle op wijzen, dat er
in den mensch- meer is, dan wij hebben vermoed. Oak al
brengt misschien de wetenschappelijke studie van het
mediumnisme geen zekerheid van het voortleven na
den stoffelijken dood en van de mogelijkheid om met de
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achtergeblevenen in betrekking te kunnen treden, wij
zullen de vruchten plukken van een betere kennis van
de menschelijke ziel en hare eigenschappen. Ik voor
mij wil wel bekennen, dat de studie van de meta-psychologic voor mijn wetenschap niet zonder vrucht is geweest.
Juist de eigenschappen van dit onderbewuste zieleleven,
al wat er gist en broeit in de diepte bij zoovele patienten
wordt tevens klaarder en helderder voor den medicus,
die ook dit gebied heeft leeren kennen.
De eeuwige bron van alle energie, die altijd stroomde
en nog stroomt, kiest zijn weg meer door de diepere
kanalen van het onderbewuste zieleleven, dan wij geweten
hebben. Het is de groote verdienste der Psychical Research
een begin gemaakt te hebben met een mogelijke nitzetting van de grenzen onzer kennis.

O. E. XXI 11
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THEOCR1TUS' 7E IDYLLE
(Het Oogstfeest)
DOOR

Dr. W. E. J. KUIPER.

INLEIDING.

Nooit is er in de oudheid een stad met zulk een snelheid uit het niet omhoog gerezen als Alexandria, en
zelden heeft een vorst zoo doelbewust er naar gestreefd
een nieuwe stichting te maken tot de eerste stad der
wereld als Ptolemaeus Soter. Voor stoffelijke welvaart
waren dan ook nergens zoo gunstige condities : het
rijke vruchtbare Nijldal als achterland ; een ligging
die uit alle oorden het handelsvolk deed samenstroomen ;
een ras dat door de natuur bestemd scheen om naarstig
den man te dienen, die het overheerschte. En in dat
oude land, dat nu voor het eerst ten voile voor de
Grieken openstond, was aan de zee, die al zoo lang een
zee van de Hellenen was, deze nieuwe stad gesticht, het
eerste van de vele Alexandria's, en het eigenlijke,.
Alexanders eigen stad, sinds er zijn lijk, ten spijt van
Perdiccas' tegenstand naar Egypte gevoerd, in het
prachtige Sema was bijgezet. Maar niet alleen die stoffelijke welvaart wenschte Ptolemaeus. Hij was door
Heracles van het zelfde bloed als Alexander. Ook naar
den geest zou hij zijn verwantschap toonen. Gene had
het Hellenisme naar het Oosten verbreid, hij zou het
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planten in Egypte. Doch wat is Hellenisme zonder kunst
en wetenschap ? Zijn stichtingen, de Bibliotheek en
het Mouseion, gaven aan zijn stad dien voorrang in
het geestelijk leven der toenmalige wereld, die nog altijd
tot ons spreekt uit de betiteling „Alexandrijnsche
periode".
De tweede Ptolemaeus, Philadelphus, volgde het voorbeeld zijns vaders. Hij had de pracht lief om haar zelfs
wil, en kunst en wetenschap niet in de laatste plaats
ter streeling van eigen ijdelheid. Maar zijn zin voor
praal verhoogde den glans van zijne residentie, en voor
de dichters en geleerden was hij een minzaam en gratieus
beschermer. Wie van den luister der hoffeesten zich een
voorstelling wil maken, leze wat Athenaeus ons vertelt van den optocht ter eere zijner kronings-plechtigheid,
waarbij in eindelooze reeks 's konings soldaten en zijn
onderdanen uit de verste uithoeken van zijn rijk kwamen
voorbij getogen, gouden en zilveren vaatwerk uit zijn
schatkamers en de producten uit alle deelen van zijn
gebied werden langsgedragen en onder tallooze allegorieen ook Dionysus' glorieuse wederkomst verbeeld
werd, hoe hij omstuwd door saters en bacchanten met
al zijn buit uit Indie terugkeert, gevolgd door leeuwen
en luipaarden, olifanten en kameelen, ossen van exotische
varieteit, panters en lynxen, al de wonderdieren van
den koninklijken dierentuin. En in dit gevolg ontbrak
ook Silenus niet ; over 60 saters had hij toezicht die
op een wagen in de processie meegevoerd onder fluitmuziek de druiven traders in de kuipen, zoodat de most
over de straten schuimde.
Aldus de zin voor pracht van Ptolemaeus Philadelphus.
En van zijn minzaamheid geeft Theocritus zelf ons getuigenis, waar hij in een zijner idyllen den koning aldus
laat beschrijven :
Weldenkend, vriend der Muze en vriend der min,
Minlijk ten voile, wetend wie zijn vriend is,
Wie 't niet is beter nog, veel schenkend velen,
Een bee niet weigrend : naar 't een koning past.
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Zulk een patroon had Theocritus zich gewenscht,
reeds in den tijd, toen hij in Syracuse, zijn vaderstad,
naar Hiero's gunst en waardeering dong, en de schimmen
der groote dichters uit den tijd van Hiero den Ouden,
Simonides, Pindarus, Bacchylides voor hem oproepend,
met de zege over de Carthagers dien roem bij het nageslacht voorspelde, dien alleen de dichters geven kunnen.
Maar eer nog Hk;ro's aspiraties voor goed vervlogen
waren, zag zich Theocritus teleurgesteld in zijn verwachtingen. Geen wonder dat hij in het verre Oosten
zocht, wat hem zijn eigen Westersch land niet geven
wilde. De glans van Alexandria trok ook hem aan. Maar
evenmin is het verwonderlijk, dat de dichter uit het
oud Sicilisch land te midden van den schrillen luister
der nieuwe wereldstad, hoezeer de drukte en het vertier
hem voor een oogenblik vermaakten, niet de rust vond
waaraan zijn geest behoefte had.
Lang achtereen zal dus Theocritus niet in Alexandria
zijn gebleven. Inderdaad laat zich van slechts enkele
zijner gedichten met eenige zekerheid vermoeden dat
ze hier ontstaan zijn. Maar het eiland Cos was in die
dagen een vrijplaats voor die geesten, welke de beklemming der groote stad en haar verplichtingen ontvluchten
wilden zonder tegelijk den band met hunnen koninklijken
beschermer te verbreken. Het was de geboorteplek
van Philadelphus en om die reden aan hem bizonder
dierbaar. Zoo leefde men er naar eigen neiging en genoegen, en toch binnen den lichtschijn van het Alexandrijnsche hof. Geen ongenade zou den dichter treffen,
die Cos zoozeer liefhad, dat hij aarzelde haar landelijkheid te verruilen tegen de beslommeringen van de hoofdstad. Ook van Theocritus kan men verwachten, dat hij
er herhaaldelijk en langen tijd achtereen zijn verblijf
gehad heeft, en niet alleen vermoeden om zijn persoonlijkheid, maar bewijzen vrijwel, omdat er onder zijn
gedichten verscheidene gevonden worden, die door
den naam van plaatsen of personen aan deze streek
verbonden zijn. Zoo is het ook met zijn Oogstfeest het
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speelt op Cos. Dat wisten sommige der oude scholiasten
reeds te vertellen, en de rechtmatigheid van hun bewering
is juist de laatste jaren gebleken, doordat men verschillende der hier vermelde plaatsnamen op Coische
inscripties heeft weergevonden. Maar is het er ook
gedicht ? Waarschijnlijk niet. Het doet zich voor als
een reminiscentie, als een verzuchting uit de stad van
steen naar de open zomerweelde van „den buiten".
En het is verlokkend om aan te namen, en niet ongeoorloofd — in de chronologie van Theocritus' leven en
geschriften is bijna alles geoorloofd dat hij het
schreef, toen hij voor de eerste maal in Alexandria
woonde. Dan zou hij dus, zooals de Grieksche inleiding
op de Idylle aangeeft, zijn weg naar Alexandria en het
Egyptische hof over Cos genomen en gevonden hebben.
En wat is meer natuurlijk? Was niet, vooral als werkelijk
Theocritus van moeders kant verwanten op dat eiland
had, een introductie bij den koning het gemakkelijkst
voor hem te krijgen door den ongedwongen landelijken
omgang met een schare kunstenaars, die zelf met het
hof in relatie stonden ?
Het moet een groote kring van kameraden en geestverwanten geweest zijn, dien hij daar vond. Wie de 7e
Idylle doorleest, ziet daar heel wat namen genoemd.
De meeste echter zijn bedachte namen en hunne dragers
blijven zoo vaag, dat het ons maar matig interesseeren
kan of daarmee werkelijke personen zijn aangeduid en
wie dat zijn geweest. Maar met de hoofdfiguren is het
jets anders en voor de waardeering van het gedicht is
het van groat belang te weten, dat in Simichidas de
dichter zich zelf ten tooneele voert. En Lycidas, de
goed-geluimde spotter Lycidas ? Zou het Astacides
van Creta zijn, die onder dezen naam wegschuilt, of
Leonidas van Tarente, of Dosiades, of een ander dichter ?
We zullen het waarschijnlijk nooit weten ; maar men
behoeft de beschrijving van zijn optreden in „het Oogstfeest" slechts te lezen, om te begrijpen, dat hier voor
alle tijdgenooten kenbaar een man met zeer markante
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trekken beschreven wordt. Philitas draagt zijn eigen
naam, Sicelidas is Asclepiades van Samos : hij heet
ook elders zoo. De eerste is de vader van de moderne
elegie, de oudste leider der Alexandrijnsche dichterschool, poeet, grammaticus, opvoeder van Ptolemaeus
Philadeiphus en leermeester van Theocritus, de tweede
de vernieuwer van het epigram, van Wien de Palatijnsche
Anthologie ons een goede 40 gedichten bewaard heeft.
Doch wat aan de figuren der idylle vooral merkwaardig
is — en Lycidas is daar het typisch voorbeeld van —
dat is hun travesties Voor het zingen van een „herderslied" roepen de tochtgenooten in dit gedicht, tot korting
hunner wandeling, elkander op, van alle herders en alle
maaiers heet Lycidas de beste in het bespelen van de
fluit, en zijn kleeding, zoo staat beschreven, laat er
geen twijfel aan, dat hij een geitenhoeder is. Die zeer
uitdrukkelijke verzekering laat er bij ons geen twijfel
aan bestaan, dat hij in werkelijkheid geen geitenhoeder
is geweest. Het zijn nu eenmaal niet de echtste schilders,
die de meest extravagante fluweelen jassen dragen !
Of overigens in werkelijkheid het tenue van Lycidas
zoo buitensporig „model" geweest is, of wel door
Theocritus slechts schertsenderwijze aldus beschreven wordt, kunnen wij in het midden laten. Straks
zal de hazenknuppel voldoende zijn om ook Simichidas,
die door zijn ongelooide laarzen al een buitenman is,
als herder te karakteriseeren. En in het algemeen zal
bij die nagemaakte herders een enkel attribuut wel
dezelfde magische werking hebben gehad als in onze
dagen de Tyroler-hoed en de alpenstok, die iederen
burger tot een rustend gemzenjager maken. Het voornaamste is, dat hier en in andere idyllen blijkt, hoe
Theocritus en zijn bentgenooten er hun genoegen in
gehad hebben den herder uit te` hangen. Maar men kan
er zeker van zijn dat hunne nabootsing van het herdersleven, verre van volledig is geweest. De weldadige rust
binnen de intieme beslotenheid eener boomen-groep,
waar in het rnalsche gras het water van een bron vloeit,
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docht hun van dat leven een integreerend bestanddeel,
en het poetische tournooi zijn voornaamste bezigheid.
Dat zij in die gedichten ook wel hunne eigen gevoelens
van modern-beschaafde menschen plachten uit te zingen,
laat zich uit de andere idyllen van Theocritus niet
bewijzen, maar dit sluit de mogelijkheid niet uit. Misschien zijn de beide in onze idylle ingevoegde liederen
vertegenwoordigers van een type, dat overigens verloren
is geraakt.
Over deze liederen moet tot slot nog een enkel woord
gezegd worden. Want terwijl de beschrijving van de
zomerweelde in de laatste 30 regels en van de wandeling
en de ontmoeting in den aanvang zich, dunkt mij, zonder
stoornis laten lezen, wekken de ingelaschte liederen
een lichte bevreemding. Deze geheel weg te nemen zal
wel niet mogelijk zijn. Daartoe bevatten ze te veel toespelingen op personen en gebeurtenissen, die wij niet
kennen. Maar wel is het gewenscht even te wijzen op
de schertsende strekking, die men wellicht bij een eerste
lezing niet opmerkt. Beide zijn het minneliederen, maar
minneliederen van een uitermate koel karakter. Men
is misschien geneigd die koelheid te beschouwen als
een uitvloeisel hiervan, dat de dichter zich eenige terughouding oplegt, omdat hij van knapenliefde spreekt.
Maar in de overige Grieksche litteratuur vindt men
voor zulk een opvatting weinig adstructie. Wel echter
kan men hier een getuigenis zien van die beschouwingswijs der Grieken, die de lief de hield voor een ziekte.
In den vorm van een propemptikon, een lied van uitgeleide op de reis, wenscht Lycidas den zeer-geliefden
Ageanax niet een behouden wederkomst, maar een
veilige aankomst in het verre Mytilene. En op dien
dag dien hij bij ontstentenis der telegraaf toch niet
anders dan vermoeden kan — zal hij in de voile zaligheid der weergevonden rust zich te goed doen aan den
in lange teugen uitgedronken beker bij de stoorlooze
koestering van een knappend houtvuur en de stemmende
begeleiding van zang en fluitspel.
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En Simichidas in zijn beurtzang — is het niet of MI
den ander nog wil overtroeven ? Want de schoone
Philinus, die aan Aratus zooveel hartzeer veroorzaakt,
wat blijft er over van zijn hooggeroemde liefelijkheid ?
Eindigt niet de dichter met to wenschen, dat een ander
zich vergape aan die overrijpe charme, en dat Aratus
die zielrust moge vinden, die — zoo zou men er aan
kunnen toevoegen — den veelgeplaagden mensch maakt
tot een idealen herder en aan den dichter eerst die innerlijke vrijheid geeft, waarin zijn geest tot schepping
komen kan ? Wanneer men dezen beurtzang aldus
opvat, dan wordt de lach van Lycidas begrijpelijk. En
begrijpelijk ook het gebaar, waarmee hij door het over
reiken van den herdersstaf het meesterschap van zijnen
tegenstander eert.

HET OOGSTFEEST.

„Es war einmal". Naar Hales togen w'uit,
Gedrieen : Eukritos en ik, als derd' Amuntas.
Een oogstfeest was ons doel, dat Phrasidamos
Voor Deo 1) aanlei, samen met zijn broeder
Antigenes, zij beiden kindren van
Lukopes, 't edelst bloed en 't alleroudste,
Van Klutia ontsproten en dien Chalkoon,
Die met zijn voet de bron Boerina schiep,
Schrap steunend met de knie op 't rotsgesteent.
En ziet, daar weefden populier' en olmen
Een lommergaarde, door de lange tressen
Van hunne groene bladers overhangen. —
En nog was niet volbracht de halve tocht,
Nog was het monument van Brasilas
Niet in 't gezicht, toen — gunst der Muzen — wij
1) Deo = Demeter. In de vertaling heb ik de Grieksche spelling der eigennamen volledig gehandhaafd.
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Een braven zwerver troffen, man uit Kudoon,
Met name Lukidas, een geitenhoeder ;
En niemand zou, hem ziende, anders denken :
Zoo op end' op een geitenhoeder leek hij.
Want van den linkerschouder had hij hangen
Geelkleurig boksvel, dat u tegengeurde
Van versche leb ; een hoog-bejaarde mantel,
Eng sluitend om de borst, hing toegesnoerd
Uit Breeden gordel, in de rechter droeg hij
Een krommen knuppel van olijvenhout.
En met een stillen grijns sprak hij tot mij,
Lachvonk in 't oog, een lath om zijne lippen :
„Simichidas, waarheen sleept gij de beenen,
In 't middaguur, als zelfs de hagedis
Slaapt in de dorens en geen graf-lawerken
Nog zwerven ? Zeker tijgt gij ongenood
Ten maaltijd, of ge hebt het op de wijnkuip
Van een of ander stadgenoot gemunt.
Zoo lustig onder 't stappen van uw voeten
Gaat aan uw laarzen 't lied van steen bij steen"
Hem antwoordd' ik : „mijn beste Lukidas,
Ze zeggen alien, dat gij met de fluit
Verre de beste zijt van alle herders,
Van alle maaiers, en mijn hart verblijdt dit,
Maar stille hoop ik 't u gelijk to doen.
Dees weg bier leidt ten oogstfeest. Goede vrienden
Houden als eerstlingsgave van hun voorspoed
Een feestmaal voor Demeter schoon-verhulde.
Want de godin met overvolle maat
Heeft hun de deel van goede gerst gevuld.
Maar kom — wij deelen 't pad, den dag wij deelen —
Laat ons een herdersliedjen zingen, lichtlijk
Leert d' een den ander ; immers ook uit mij zingt
Der Muzen helle stem en alien noemen
Den besten zanger mij. Maar geen geloof-al
Ben ik, bij Zeus niet, en nog immer, dunkt mij
Win ik 't Sikelidas niet of in 't zingen,
Den braven Samier, noch ook Philitas,
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Maar 't waar een kamp van kikvorsch tegen krekels".
Dat zei 'k, en 'k had mijn doel. De geitenhoeder
Lachte zijn smakelijksten lach en sprak :
„Ziedaar, dien schenk ik u, dien knuppel, daar gij
Een loot van Zeus zijt, ganschlijk opgeleid
Ter waarheid. Even heftig haat ik hem,
Den bouwer, die ter hoogte van een bergtop
Oromedoon's paleis zoekt op to trekken
En al die Muzen-haantjes, die, opkraaiend
Tegen den bard van Chios '), vruchtloos sloven.
Maar kom, laat schielijk ons, Simichidas,
Den herderszang beginnen, en voor mij, vriend,
Hoor goed, of u behaagt dit, wat ik onlangs,
In 't hooggebergt heb uitgedicht, dit liedjen :
`Goe reize voor Ageanax naar Mutilene,
Zelfs als bij 't westersch boksgesternt de zuidwind
De sluipegolven jaagt, zelfs als Orioon
Zijn tred vertraagt aan den Okeanos,
Indien hij Lukidas slechts redden wil,
Die wordt verschroeid door Aphrodite's vuur.
Want heete liefde voor den knaap verbrandt mij.
En d' alkyonen spreiden glad de golven
En zuid-en-oostwind, die de diepste wieren
Omhoogwoelt, d' alkyonen, die het meeste
Van alle vooglen, die de zee afvisschen
Geliefd zijn bij de blauwe Nereiden.
Ageanax ter reis naar Mutilene
Val 't vol geluk toe, en hij moge komen
Na goede vaart geland ter goede reede.
En ik zal op dien dag een krans van dille
Of een van rozen vol of violieren
Om 't hoofd gebonden, uit het mengvat scheppen
Den olmbevrienden wijn, aan 't vuur gelegerd,
En in dat vuur zal een de boonen roosten.
Mijn leger zal gevuld zijn tot den elboog
Van donderkruid, kroez'eppe, asphodelos,
1) Homerus.
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En vredig zal ik drinken, hem herdenkend,
Ageanax, met voile schaal na schaal,
En 'k zal mijn lippen tuiten naar den droesem.
Twee herders zullen daarbij voor mij fluiten,
Een van Acharnai, d'ander van Lukopes,
En Tituros zal zingen voor mijn ooren,
Hoe Daphnis eens, de koeier, Xenia minde,
En hoe 't gebergt hem koesterd' en hoe d'eiken
Weeklaagden om hem, d'eiken, die daar groeien
Op d' oevers aan de wateren der Him'ra,
Toen hij verkwijnd' als aan den hoogen Haimoon
Een sneeuw verkwijnt, of Athos of Rhodope,
Of aan den Kaukasos op aardes uithoek.
En zingen zal hij, hoe een wijde kist eens
Den geitenhoeder opnam, levend opnam,
Gedwongen door zijns meesters zondige boosheid,
En hoe hem de stompneuzekens, de bijen,
Van 't land in 't zoete cederhout gevlogen,
Met bloemsap voederden, omdat de Muze
Hem zoeten nectar van de lip deed druppen.
Komatas, benedyd', uw deel die vreugden,
Gij werd gesloten in die kist, den honing
Der bijen at gij gansch een zomer lang.
O mocht gij tot de levenden behooren
Nu dat ik leef : ik zoud' u in 't gebergte
De schoone geiten hoeden, al beluistrend
Uw stem, en liggend onder eik of pijnboom,
Zongt gij uw zoet lied, godlijke Komatas'."
Dit was zijn slot. En na hem sprak ook ik,
En zeide zoo : „Mijn beste Lukidas,
Bij vele andre liedren, die de nymphen
Ook mij bij 't weiden in 't gebergte leerden,
SchOon, dat de faam ze wel tot Zeus' troon voerde,
Is dit toch wel van alien 't allerschoonste,
Dat 'k u als gave schenken ga ; zoo hoor mij,
Omdat gij aan de Muzen dierbaar zijt :
'Simichidas verleenden gunst d' Eroten,
Want die rampzalig' is verliefd van Murto
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Zoo deerlijk als de geitjes van de lente.
Aratos echter, hem van al het dierbaarst,
Heeft van verlangen naar een knaap het hartzeer.
Aristis kan getuigen, d' eedl' Aristis,
De zeer voortreflijke, wien Phoibos zelve
Te zingen niet misgunnen zou bij 't altaar,
Dat om eens knapen liefde Aratos zindert
Tot in 't gebeente. Hem, o Pan, wien toeviel
De liefelijke beemd van Homola, wil voeren
In d' armen van den minnaar, ongeroepen,
Zij het Philinos fijn, zij het een ander.
En als ge dat doet, lieve Pan, dan molten
De jongens der Arkadiers u nooit meer
Met uieschillen geeslen flank en schouder,
Wanneer er maar een karig stukje vleesch is.
Doch als ge anders wijst — met uwe nagels
Moog gij bij 't steeklen van den jeuk heel 't lichaam
Stuk krabbelen, en in de netels slapen,
En in 't Edonisch bergland wonen 's winters
Langs d'Ebrosstroom gericht den neus naar 't Noorden,
Maar 's zomers bij de uiterst' Aithiopen
Uw kudde drijven, waar aan 't rotsgebergte
Der Blemuers de Nij1 verdwijnen gaat.
Maar gij verlaat, verlaat de zoete bronwel
Van Huetis en Bublis, en steil Oikoes,
Diona's hoogen zetel 1), o Eroten,
Die frisch en blozend zijt als blozend' appels,
En treft schotvast bekoorlijken Philinos,
Treft hem : hij heeft geen deernis met mijn makker.
En toch, waarachtig, rijper dan een peer
Is de bekoorlijk' en de vrouwen zeggen :
`Oh wee Philinos, zie, reeds welkt je schoonheid'.
En dus, Aratos, laat ons aan de voorpoo'rt
Niet langer wake houden, laat niet langer
1) Aphrodite, hier met haar moeders naam Dione aangeduid,
had een tempel op Oikoes in het land van Milete. Daar woonden
natuurlijk met haar de Eroten.
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Nog onze voeten ons verslijten ! 's Morgens
Moge voor dag en dauw de haan een ander
Met zijn gekraai de koude ruling aandoen I
En moog een Molon, waarde, zich versmoren
In deze worsteling ! Ons zij de zielsrust
Tot troetelkind, en moog ons bijstaan
Een oude best, die, spuwend op den bodem,
Al wat ongunstig is en wanluidt afweer !"
Dat zeid' ik. Hij, als aanstonds, lachte vroolijk,
En gaf den hazenknuppel mij, dat ik dien
Zou dragen als een gave van de Muzen.
En toen, afzwenkend links, ging bij den weg
Naar Puxai, Eukritos en ik, ons wendend,
En schoon' Amuntichos naar Phrasidamos.
Daar strekten w' onze leden op den grand uit,
In 't bed van geur'ge biezen diep verzinkend,
En 't versch-gesneden wingerdloof, tevreden.
Hoag boven ons Al populier' en olmen,
'Naar 't wervlend leven in de toppen roerde,
En uit de naaste verte 't klokkend ruischen
Van 't heilig water van de Nymphengrot.
In 't lommerrijk getakte redeneerend
Hadden het druk de rosse krekels, verweg
Troeld' in het dichte doorngewas de boomvorsch.
Er zongen leeuwerik en distelvink,
Een tortel kloeg en kloeg en rond de bronnen
Zwermden er om en om de bruine bijen.
En 't geurd'er Al van oogst, van vetten zomer.
Ons rolden peren aan de voeten, appels
Aan onze zijd' in overvloed, van pruimen
Bogen de twijgen zwaar ter aarde neder ;
Toen leg& 't vat zijn ouden harskrans af.
Kastaalsche nymphen, op Parnassos' steilte,
Maakt' ooit in Pholos' steengrot zulk een mengvat
De grijze Chiron klaar voor Herakles ?
Heeft wel dien scheper ooit, dien bij d' Anapos,
Den wilden Poluphemos, die met bergen
Naar schepen gooide, zulk een goden-nectar
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Een horlepiep doen dansen door zijn stallen,
Als gij, o Nymphen, toen een drank ons lengde
Bij 't altaar van Demeter-van-de-Dorschvioer ?
0 moog ik nog eens in haar graanbult planten
Mijn groote wanschop en nog eens zij lachen,
Beid' armen vol van garven en papavers.

LANGS LOSSE LIJNEN
DOOR

Jhr. Mr. H. SMISSAERT.

De indiening van twee wetsontwerpen nopens arbeidersverzekering biedt stof voor nieuwe overweging aan hen,
die belang stellen in de vraag : aan welke organen de
uitvoering van zoodanige verzekering behoort te worden
opgedragen en Tangs welke lijnen een antwoord op die
vraag ten onzent wordt vastgesteld.
De lijn, die thans reeds meer dan twintig jaar geleden
door minister Lely bij het ontwerpen van de wettelijke
ongevallenverzekering werd gevolgd, is algemeen bekend en in dit tijdschrift is herhaaldelijk door mij de
aandacht daarop gevestigd 1). Deze verzekering moest
een publiekrechtelijk karakter dragen ; met hare uitvoering werd belast een nieuw te scheppen overheidsorgaan, de „Rijksverzekeringsbank", welke optrad en
als verzekeraar (door vaststelling van gevarencijfer
en premie en door aanvaarding van het risico der ondernemingen tegen premie-ontvangst) en als schaderegelaar (vaststelling van schadeloosstellingen aan getroffenen). Door de verwerping van zijn aanvankelijk
ontwerp door de Eerste Kamer daartoe gedreven, bracht
minister Lely in dit stelsel deze wijziging aan : dat
1) Laatstelijk in het December-numnier van Onze Eeuw 1920:
„In eigen hand", blz. 281 v.v.
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werkgevers op hun verzoek door de Kroon konden worden toegelaten hetzij tot het zelf dragen hetzij tot het
overdragen aan een vennootschap of onderlinge organisatie van hun wettelijk risico. Bij de laatste „technische"
herziening van de Ongevallenwet-1901 (waarbij deze
voortaan het jaartal 1921 verkreeg), werd deze toelating afhankelijk gesteld van goedkeuring door het
bestuur der Rijksverzekeringsbank. — De mogelijkheid van zoodanige toelating, door welk orgaan dan
ook, doet natuurlijk geen afbreuk aan het publiekrechtelijk karakter der regeling, doch slechts, ten deele, aan
het monopolie van de Rijksverzekeringsbank. In hoofdzaak bleef in den loop der jaren ook de streng-centralistische aard der regeling gehandhaafd, met uitzicht
evenwel in den laatsten tijd op decentralisatie.
Dit uitzicht werd geopend door de inwerkingtreding
van Minister Talma's Radenwet. Men herinnert zich,
dat deze bewindsman van antirevolutionnairen huize
zijn krachten wijdde aan wat heet „organisatie van
den arbeid" en hoe hij aan de daartoe te scheppen
organen een werkzaam aandeel ook in de zorg der
uitvoering van arbeidersverzekeringswetten toekende.
In de lijn van dezen gedachtengang werd de Invaliditeitsen Ouderdoms-verzekering geregeld en haar uitvoering
opgedragen in eersten aanleg aan de Raden van Arbeid,
in hooger instantie aan de Verzekeringsraden en eindelijk
aan de Rijksverzekeringsbank. Bekend is, dat deze,
aldus gedecentraliseerde, verzekering een uitsluitend
publiekrechtelijk karakter draagt. De genoemde organen
beheerschen feitelijk deze verzekering op monopolistischen voet, doordat van de door de wet toegestane
risico-overdracht feitelijk en practisch niets is te rechtgekomen wegens de elke redelijke toepassing belemmerende regeling in een bestuursmaatregel.
Het was de bedoeling dat aan de „organen van den
arbeid" ook een aandeel zou worden toegekend in de
alsdan te decentraliseeren uitvoering van de wettelijke
ongevallenverzekering. De mogelijkheid daartoe vindt
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men geopend in het laatste artikel (111) der Ongevallenwet-1921, hetwelk, gelijk men zien zal, de zorg voor deze
aangelegenheid aan een bestuursmaatregel opdraagt.
Het eerste lid toch van dit artikel luidt : „Bij alge„meenen maatregel van bestuur kunnen werkzaam„heden, betrekking hebbende op de uitvoering dezer
„wet, worden aangewezen, welke door de Raden van.
,,Arbeid zullen worden verricht”. Meer dan een mogelijkheid wordt hier dus metterdaad niet geopend. Wordt
daarvan gebruik gemaakt, dan zal het niet noodig zijn
daartoe formeele wijzigingen aan te brengen hetzij in
de Ongevallenwet zelve hetzij in eenige andere, want
de wetgever heeft (in het 2de lid van art. 111) met een
voor hem zeer ongewone lichtvaardigheid eens en voor
al gedecreteerd, dat alsdan die wetten geacht moeten
worden op de gewijzigde regeling van de uitvoering
toepasselijk te zijn : „de bepalingen dezer wet, der
,,Beroepswet en van de ter uitvoering dier wetten ge,,nomen besluiten zijn, ingeval van de in het voorgaande
„lid bedoelde bevoegdheid wordt gebruik gemaakt, van
„toepassing, met inachtneming van die wijzigingen, die
„de aard van het onderwerp vordert.” En nadat volgende leden van dit artikel nog enkele vingerwijzigingen
omtrent eventueele toepassing gegeven hebben, wordt
ten slotte verklaard : „hetgeen ter uitvoering van het
„bepaalde in het eerste lid verder noodig is, wordt,
„voor zoover dit artikel daaromtrent geen bepalingen
„inhoudt, bij algemeenen maatregel van bestuur ge,,regeld". — De Regeering, dat is wel duidelijk, heeft
het dus volkomen in hare hand met deze decentralisatie
in de uitvoering zoover te gaan, als zij nuttig en noodig
zal oordeelen.
De zaak staat dus, wat de twee thans in werking
zijnde arbeidersverzekerings-wetten betreft, aldus : het
stelsel der Ongevallenwet verleent Naar een publiekrechtelijk karakter ; met de uitvoering is een staatsorgaan belast ; zij kent risico-overdracht (waarvan
ruim gebruik wordt gemaakt) ; de uitoefening van
0. E. XXI 11

14
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deze verzekering is in hoofdzaak sterk gecentraliseerd
de mogelijkheid voor ver doorgevoerde decentralisatie
is geopend. (Naar luid van een vrij recent pers-bericht
overweegt de Regeering toepassing in aanvankelijk
beperkte mate van de haar verleende bevoegdheid). De
Invaliditeits- en Ouderdoms-verzekering wordt, langs
de lijnen eener publiekrechtelijke regeling, door de
„organen van den arbeid" en de Rijksbank uitgeoefend.
Practisch is hier geen risico-overdracht. Heel de nitvoering is het werk der Raden van Arbeid en der hoogere
colleges.
Wat ontworpen wetten betreft, behoef ik over de
regeling der ziekteverzekering niet te spreken na mijne
daaraan vroeger gewijde beschouwingen (zie t.a. p.).
Deze wettelijke regeling is, men weet het, „op de helling" :
de Minister overweegt of hij overeenkomstig het advies,
door de (belangrijke) meerderheid van den Hoogen
Raad van Arbeid hem gegeven, het zoogenaamde „planPosthuma " zal aanvaarden. Geschiedt dit (en het tegendeel is nauwelijks aannemelijk), dan buigt zich hier de
strakke lijn, die Lely trok en Talma volgde, sterk om
in de richting van een regeling, waarbij de wetgever
normen stelt, doch de uitoefening van de verzekering
onder zekre voorwaarden overlaat aan vat Dr. Kuyper
noemde „de zelfwerkzaamheid van de organen des
maatschappelijken levens".
Ombuiging van de lijn nemen wij ook bij twee andere
ontwerpen waar.
In Augustus 1. I. is door de Regeering bij de Tweede
Kamer ingediend een ontwerp „Land- en TuinbouwOngevallenwet". Het is wel de moeite waard, hier aan
de voorgeschiedenis dezer regeling te herinneren. De
Ongevallenwet-1901 sloot de land- en tuinbouwbedrijven
uit van den verzekeringsplicht, vooreerst omdat men
zich rekenschap gaf van de verschillen in de risico's
van deze en van industrieele bedrijven en voorts ook,
omdat men zeer wel begreep dat de uitvoering van de
wettelijke ongevallenverzekering zelfs met bovenbedoelde
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beperking toch reeds buitengewone eischen zou stellen
aan de daarmee belaste organen en personen. Een afzonderlijke regeling van de verzekering der „agrarische"
risico's (als ik ze zoo mag aanduiden) lag dus in de bedoeling werd dan ook door minister Kuyper ontworpen (voorj aar 1905). Dit ontwerp is, in de zestien
area na de indiening verloopen, feitelijk blijven rusten ;
het wijkt thans voor de nieuwe wetsvoordracht. Behoudens
enkele niet ter zake doende afwijkingen (mogelijkheid
van verzekering ook van werkgevers en instelling van
„Commissies van Aanslag" welke het j aarloon zouden schatten), geleek dit ontwerp-Kuyper volkomen op de „industrieele" Ongevallenwet-1901 van minister Lely. Minister
Veegens bracht daarin eenige wijzigingen van niet veel
beteekenis aan, welke zijn opvolger, Talma, weer terugnam, zoodat de Kuyper-tekst hersteld werd. Voor
behandeling in het Parlement werd echter geen tijd
gevonden : de Invaliditeits- en Ouderdoms-, de Radenen de Ziektewet gingen voor. Het Kabinet-Cort van
der Linden (het „oorlogs-ministerie") wijdde zijn aandacht aan andere aangelegenheden.
Welke overwegingen hebben den Minister van Arbeid
er toe geleid dit ontwerp-1905 in te trekken en — met
een hoogst merkwaardige ombuiging van de lijn— een
geheel andere regeling voor te stellen ? In de Memorie
van Toelichting zegt de Minister dit volkomen duidelijk :
„Zijn bezwaar tegen het thans ingetrokken wetsontwerp
„betreft in hoofdzaak de daarbij geregelde organisatie
„der verzekering, welke organisatie nagenoeg gelijk
„was aan die der bij de Ongevallenwet-1901 geregelde
„verzekering. De verzekering zou worden uitgevoerd
„door de Rijksverzekeringsbank, met gelegenheid voor
„den werkgever om het risico van de verzekering zijner
„arbeiders hetzij zelf te dragen, hetzij over te dragen
„aan eene bijzondere verzekeringsinstelling. Sinds de
„laatste 10 j aren zijn echter verschillende onderlinge
„organisaties van landbouwers tot stand gekomen,
„welke de ongevallenverzekering der land- en tuin-
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„bouwarbeiders hebben ter hand genomen en welke
„aan de arbeiders, in dienst der bij haar aangesloten
„werkgevers, ingeval van bedrijfsongeval geldelijke uit„keeringen verleenen, welke in aard en omvang overeen„komen met die, waarop de Ongevallenwet 1921 den
„door een ongeval getroffen arbeiders aanspraak geeft.
„Van de zijde dier organisaties is de wensch naar voren
„gebracht, dat de komende wettelijke regeling haar
„in de gelegenheid zal stellen haar bedrijf te blijven
„uitoefenen. In het algemeen genomen hebben deze
„organisaties ...... het bewijs geleverd met ernst te
„streven naar eene zoo goed mogelijke vervulling van
„de vrijwillig op zich genomen taak, terwiji onder„geteekende heeft kunnen bevinden, dat in het bijzonder
„over de uitvoering der verzekering door de (drie boven„genoemde) organisaties ook in werknemerskringen waar„deering bestaat. Aangezien ondergeteekende op het
„standpunt staat, dat, waar de overheid haar bemoeiing
„uitstrekt tot een nieuw gebied, bij de organisatie dezer
„overheidsbemoeiing zooveel mogelijk rekening moet
„worden gehouden met hetgebn op dat gebied in het
„vrije maatschappelijk verkeer zich heeft ontwikkeld
„en bewijzen van levensvatbaarheid heeft gegeven,
„heeft hij gemeend aan den vorenbedoelden wensch
„voldoening te moeten geven”.
De minister verklaart voorts dat hij niet alleen door
deze meer principieele, doch ook door practische overwegingen tot dit besluit is geleid. „Bij de uitvoering der
„Invaliditeitswet is gebleken, dat deze op het platte„land belangrijk grooteren administratieven last mede„brengt dan de uitvoering dier wet in de stedelijke dis„tricten. In het algemeen vertoont zich bij de landelijke
„bevolking tegenzin tegen ambtelijke bemoeiing voor
„een deel zal deze tegenzin wellicht moeten worden
„toegeschreven aan zekere behoudzucht, maar voor
„een ander deel toch zeker aan voorliefde voor zelf
„doers".
Hoewel de inkleeding van deze „practische over-
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wegingen" wel tot commentaar verlokt, wil ik mij daarvan onthouden, doch liever nu dadelijk het stelsel weergeven, dat bij de regeling der uitvoering van deze verzekering is gevolgd. Ik wil dit doers door aanhalingen
van zinsneden uit de Memorie van Toelichting, waarin
ik een en ander cursiveer.
„Het wetsontwerp draagt derhalve de uitvoering
„der verzekering op aan openbare organen (Rijksver„zekeringsbank, Verzekeringsraden en Raden van
„Arbeid) en aan bijzondere instellingen (Bedrijfsver„eenigingen). Beide soorten van organen staan als gelijk„berechtigde naast elkander, en de werkgever heeft de onbe„lemmerde keuze of hij zich wil aansluiten bij eene Bcdrij is„vereeniging, dan wel het risico van de verzekering zijner
„arbeiders wil zien gedragen door het openbaar orgaan”.

Kiest de werkgever den eerst genoemden weg, dan zijn
de arbeiders zijner onderneming verzekerd bij de Bedrijfsvereeniging. De wet geeft aan, op welke schadeloosstellingen bij een ongeval aanspraak bestaat. De Bedrijfsvereeniging is gehouden aan de bij haar verzekerde
arbeiders ten minste dezelfde schadeloosstellingen to
verleenen, als waartoe de Rijksverzekeringsbank volgens de wet verplicht is. De staat is aansprakelijk voor
alle schadeloosstellingen, ook voor die welke ten laste
eener Bedrijfsvereeniging komen. De wet stelt verschillende eischen, waaraan zulk eene vereeniging, wil zij
erkend worden, moet voldoen o. a. deze, dat haar bestuur
voor de helft bestaat uit arbeiders in verzekeringsplichtige bedrijven, welke arbeiders-bestuurders door
den Minister benoemd worden uit eene voordracht,
opgemaakt door werknemers-vereenigingen, die de Minister daartoe aanwijst. De Bedrijfsvereeniging moet bij
het Bestuur der Rijksverzekeringsbank een algemeen
pand storten (tenzij de leden zich onderling aansprakelijk stellen) en een bijzonder pand telkens als een blijvende
rente wordt toegekend. Beslissingen omtrent des arbeiders
recht op schadeloosstelling worden door het bestuur der
Bedrijfsvereeniging genomen. De bij zulk een vereeniging
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aangesloten werkgever „slaal builen verhouding tot de
Rijksverzekeringsbank". Wel moet hij aan het bestuur
dier Bank aangifte doen van zijn bedrijf en van staking
daarvan, ook van voorkomende ongevallen, zulks „voor
„de contrOle op de gestie der Bedrijfsvereenigingen",
maar „het ontwerp laat overigens de Bedrijfsvereeniging
„vrij in de wijze, waarop zij haar bedrijf wenscht in te
„richten. Het onderzoek der voor haar rekening komende
„ongevallen, de toekenning en uitbetaling der door hear
„verschuldigde sehadeloosstellingen, het berekenen der door
„de aangesloten werkgevers verschuldigde bijdragen, ge„schieden overeenkornstig het eigen inzicht der Bedrif is„vereeniging. Deze is intusschen gehouden een reglement

„samen te stellen, waarop de goedkeuring van den met
„de uitvoering der wet belasten Minister wordt vereischt,
„zoodat op de inrichting van het bedrijf der Bedrijfs„vereeniging preventieve contrOle bestaat”.
Bovenstaande aanhalingen zijn, dunkt mij, voldoende
om den geest der regeling en ook haar wezen te leeren
kennen 1), ook om te doen zien hoever deze lijn afwijkt
van die, welke in het on twerp van dr. Kuyper werd
gevolgd. Habent sua fata ...... onze wetsvoordrachten.
De feitelijke uitvoering van deze ongevallenverzekering,
voordat de wetgever die had ingevoerd, door particuliere
organisaties, stelde thans den • wetgever voor de keus
Of met ruwe hand door heel dit werk een streep te halen
Of het te eerbiedigen en te erkennen. Was hier eigenlijk
wel sprake van een keus ? Men kan zich toch niet denken
dat hij tot het eerste vrijheid zou hebben gevonden.
Maar indien daarom deze opdracht van verzekering
11 Het zal den lezer niet ontgaan zijn dat, naast de Rijksverzekeringsbank, alleen een „bedriffsvereeniging " , dus een onderlinge
organisatie van werkgevers als risico-draagster kan optreden en dat
premie-maatschappijen zijn uitgesloten. Over die uitsluiting en haar
motiveering door den Minister ware wel een en ander te zeggen,
doch ik laat dit na, omdat dit punt valt buiten het kader van mijn
betoog, daar immers deze uitsluiting niet van beteekenis is voor de
richting van de hier gevolgde lijn.
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(ook) aan particuliere organisaties niet verrassend mag
worden genoemd, wel past die term voor de wijze,
waarop en de mate waarin de ontwerper die opdracht
verleent. Gebroken is hier met het beginsel der Ongevallenwet 1901 (en 1921) dat primair, van rechtswege, des
werkgevers risico verzekerd is bij de Rijksbank en dat
hij slechts op zijn verzoek door de overheid of haar
orgaan kan worden toegelaten tot overdracht van zijn
risico. Hier kiest de werkgever in voile vrijheid. Plaatst
hij zijn voorkeur bij de onderlinge organisatie, dan
zijn de arbeiders in zijn dienst niet bij de Rijksbank
doch bij die organisatie verzekerd. Zijn bedrijfsvereeniging staat als verzekerings-instelling naast de Rijksbank en heeft als zoodanig niets anders met deze te
maken dan dat zij haar mededeelingen moet doen omtrent
de ledenlijst, omtrent ongevallen en toekenning van
renten en in handen van het Bankbestuur panden ten
beloope van de contante waarde der blijvende renten
storten moet. Doch „indien het risico der verzekering
„van een getroffene ten Taste van eene Bedrijfsvereeni„ging is, wordt de schadeloosstelling vastgesteld en.
„toegekend door het bestuur der betrokken. Bedrijfs„vereeniging, op de wijze door het reglement der Bedrijfs„vereeniging te bepalen" (art. 67) en „de middelen
„tot dekking der voor rekening eener Bedrijfsvereeniging
„komende schadeloosstellingen, administratiekosten en
„alle verdere onkosten worden opgebracht door hare
„leden volgens regelen vast te stellen in hare statuten"
(art. 78). Men ziet het : als verzekerings-instelling is
de . Bedrijfsvereeniging autonoom.
De hier ontworpen wettelijke regeling opent de mogelijkheid, dat deze wettelijke verzekering voor het overgroote deei wordt onttrokken aan de bemoeiingen van
het overheids-orgaan en getrokken wordt binnen de
werkings-sfeer van particuliere lichamen, welke (met
inachtneming van wettelijke regelen) omtrent al of
niet toekenning van schadeloosstellingen zullen beslissen
en van de bij die lichamen aangesloten werkgevers de
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daartoe benoodigde gelden zullen invorderen. ZOO ver
wijkt de lijn van 1921 of van de in 1901 en 1905 gevolgde.
Op het stuk der uitvoering Van arbeiders-verzekeringswetten is dus nu de toestand ten onzent deze : dat wij
hebben een ongevallenverzekering, waarbij de Rijksbank optreedt als verzekerings-instelling en als schaderegelaarster en waarbij risico-overdracht op verzoek
toegestaan kan worden ; dat wij voorts hebben een
invaliditeits- en ouderdoms-verzekering, die, in veel
sterker mate gedecentraliseerd, op denzelfden grondslag
is opgebouwd met theoretische toelating doch feitelijke
uitsluiting van risico-overdracht ; en dat wij krijgen
zullen een land- en tuinbouw-ongevallenverzekering,
uit te oefenen door naast de Rijksbank staande parti
culiere organisaties, welke wel aan het overheids-orgaan
zekerheidsstelling voor de nakoming van haar verplichtingen zullen moeten geven, doch overigens als verzekerings- en schaderegelings-instituten zelfstandig zullen
zijn en welker werkzaamheid die van het staats-orgaan
op dit gebied binnen de enge perken van aanvulling
kan en waarschijnlijk ook zal terugbrengen.
De merkwaardige ombuiging in de lijn der regeling
van de land- en tuinbouwverzekering tusschen 1905 en
1921 is, zeiden wij, hieraan te danken, dat in dien
tusschentijd vrijwillige bijzondere organisaties deze
verzekering hebben ter hand genomen en dus nu gereed
waren om de uitvoering ook van een wettelijke verzekering te bezorgen. Aldus verklaarde en motiveerde
ook de minister deze wijziging van stelsel. In denzelfden
gedachtengang zou men kunnen zeggen : de ontwerper
der Ongevallenwet-1901 kon bezwaarlijk een ander
stelsel kiezen dan hij deed, omdat op het terrein der
industrieele ongevallenverzekering geen bijzondere organisaties bestonden, die reeds met de uitoefening van
zoodanige verzekering zich hadden belast. - Doch deze
verklaring is slechts ten deele juist. In hun strijd tegen
wat zij noemden het „centralistische, monopolistische
en bureaucratische stelsel" der Ongevallenwet-1901
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vroegen de werkgevers vrijheid om, onder de noodige
waarborgen, zoodanige organisaties te scheppen en
wezen daarbij ook op regelingen en voorzieningen die,
schoon niet algemeen werkend, ongevallenverzekering
beoogden. Intusschen is het natuurlijk iets anders of
men de uitvoering van een wettelijke verzekering zal
opdragen aan daartoe te stichten instellingen, dan wel
of men die kan overlaten aan reeds bestaande organisaties,
welke, gelijk minister Aalberse zegt, haar levensvatbaarheid reeds hebben bewezen. Toch was het niet dit
verschil, was het niet dit gemis aan reeds aanwezige
instituter, dat Regeering en Parlement afkeerig maakte
van medezeggenschap der bij de verzekering betrokken
werkgevers en arbeiders in de uitoefening daarvan.
Dit bleek ook uit het verzet van den Minister en in de
Volksvertegenwoordiging tegen het zoogenaamd „groot
amendement" van Dr. Kuyper bij de behandeling van
de Ongevallenwet-1901, hetwelk eene wettelijke
ling en erkenning (onder voorwaarden) verlangde van.
organisaties (waarvan de voorsteller den thans herlevenden naam van „bedrijfsvereeniging" wilde geven),
welke in de feitelijke uitoefening van de verzekering
een belangrijke rol zouden vervullen.
Grond van het verzet tegen verwezenlijking van al
zoodanige verlangens was niet, dat bier geen lichamen
bestonden om dit werk te doers, doch nog geschapen
moesten worden ; die grond was, gelijk ik reeds meer
dan eens in het licht stelde, de bij de Regeering en een
groot deel der Tweede Kamer levende vrees, dat Tangs
die lijn de aanspraken der arbeiders niet veilig gesteld
zouden worden. Uitdrukkelijk werd gezegd, dat den
werkgever geenerlei invloed op de toekenning of weigering van schadevergoedingen mocht worden toegekend,
omdat hij daarbij met zijn eigen belang zou te rade
gaan en omdat van de zijde der arbeiders geen voldoende weerstand daartegen te wachten was, zoodat
bevredigende waarborging van aanspraken der getroffene n slechts bereikbaar was, indien de onpartijdige
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ambtenaar stond tusschen hen en hun patroons. De
beduchtheid, die zich kond deed in de volksvertegenwoordiging, leefde destijds ook in arbeiderskringen.
Zij was het ook, die zich verzette (en verzetten bleef)
zelfs tegen de povere concessie, die in de mogelijkheid
van risico-overdracht werd gedaan en waartoe de Regeering niet te vinden was dan nadat de Eerste Kamer
haar aanvankelijke wetsvoordracht had verworpén. En
het was die zelfde geest van wantrouwen, die in de hand
over hand wassende toepassing van de afgedwongen
risico-overdracht groot bezwaar en vele gevaren bleef
zien, gelijk bleek nit de campagne, die in en buiten de
Kamer tegen de praktijk van deze instelling werd gevoerd, een campagne, die haar wapenen eerst opstak,
toen een door minister Talma ingestelde commissie
een onderzoek naar de werking dier overdracht had
ingesteld en tot de meest geruststellende, ja bevredigende
uitkomsten was geraakt. Daarmede werd althans aan
het verzet tegen zoo geringe bevoegdheid als in risicooverdracht aan werkgevers is verleend, elke feitelijke
grond ontnomen.
Doch ook overigens is — ook daarop heb ik vroeger
reeds gewezen — sedert dien veel veranderd. Meer
dan voorheen hebben in de latere jaren werkgevers- en
werknemers-organisaties elkander ontmoet, zijn met
elkaar in nauwere aanraking gekomen, hebben wederzijds „kennis gemaakt" en het door elk hunner ingenomen
standpunt beter leeren begrijpen. De veelvuldige collectieve contracten, hier en daar reeds uitgegroeid of nitgroeiende in economische bedrijfsorganisaties, zijn van
deze toenadering niet alleen de vrucht, doch bevorderen
bovendien door het felt zelf hunner werking, die voortdurend onderling overleg noodig maakt, deze toenadering
in hooge mate. In de sfeer, in de atmosfeer tusschen
werkgevers en werknemers is eene wijziging gekomen,
die eene mentaliteit, gelijk bij de arbeiders ten jare
1901 nog heerschte, voor goed uitsluit.
Meer dan het gemis aan reeds paraat staande instel-
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lingen was het deze mentaliteit, die bij de tot standkoming van de Ongevallenwet-1901 leidde tot afwijzing
van uitoefening der verzekering door bedrijfsvereenigingen. Dat dit waarlijk zoo is, bewijst wel de jongste
geschiedenis van de uitvoering der Ziektewet, waarop
ik reeds vroeger de aandacht vestigde. Wat ik toen
niet in het licht stelde, doch te merkwaardig is om nu
in dit verband niet te doen uitkomen, is het feit dat
de voorstanders van „zelf doen", van „verzekering
in eigen hand" niet betoogen dat deze (ziekte-)verzekering behoort Le worden opgedragen aan de velerlei
bestaande kassen en fondsen, doch de oprichting van
heel een nieuwe (aan de spits gecentraliseerde en verder
gedecentraliseerde) instelling claarvoor noodig ach ten.
Dc werkgevers- en arbeiders-organisaties, die het zoogenaamde „plan-Posthuma" propageeren, zijn het over
de wijze, waarop die nieuwe instelling werken en de
belangen beider groepen behartigen moet, eens geworden
en ijveren voor opdracht van de ziekteverzekering aan
dit instituut. Deze opdracht der uitvoering van een
wettelijke arbeiders-verzekering aan een nieuw daartoe
te scheppen instituut is een novum. Wat vroeger betoogd
werd, was hetgeen thans ook Minister Aalberse betoogt : dat men bestaande
organisaties niet onder den
•
voet moest loopen, doch in stand houden en eerbiedigen.
In het ontwerp-Ziektewet van Minister Talma werd
aan de bestaande ziekenkassen en -fondsen niet een
vooraanstaande plaats in de regeling der uitvoering,
eigenlijk zelfs nauwelijks een redelijke kans op voortbestaan gegund en bij de verdediging van zijn amendement kwam het toenmalige Kamerlid, thans Minister
de Visser daartegen op, het goed recht vindiceerend
van instellingen, die reeds sedert jaar en dag op dit
gebied waren werkzaam geweest. Het denkbeeld van
dr. Posthuma c.s. om zoodanige werkzaamheid aan
een nieuwe, daartoe te scheppen organisatie op te dragen,
vond dan ook verzet en wekte luid protest in de kringen
der bestuurders van reeds sedert lang bestaande kassen
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en fondsen : wij, zoo zeggen zij, hadden over deze zaak
moeten zijn gehoord en wij zijn de eerst-geroepenen
om met deze taak te worden belast ......
Hoe dit zij, zooveel blijkt wel duidelijk uit deze allerjongste geschiedenis : bij de gewijzigde mentaliteit zoo
in regeerings- en parlementaire als in arbeiders-kringen
wordt niet van de vraag of organisaties, die men met
de uitvoering van verzekering zou kunnen belasten,
reeds aanwezig zijn, afhankelijk gesteld deze vraag :
of men tot opdracht van die uitvoering aan bijzondere
organen zal overgaan. Ook in regeeringskringen klaarblijkelijk niet men heeft immers niet vernomen, dat
Minister Aalberse, nog beraadslagend over de van hem
verlangde omwerking van de Ziektewet-Talma, daartegen een bezwaar ontleende aan de overweging, dat
de opdracht der uitvoering aan een nieuwe organisatie
zou moeten worden verstrekt. De zaak is deze : bij de
behandeling van die ziektewet onder het Talma-bewind
heeft wel, gelijk wij herinnerden, het Kamerlid de Visser
voor opdracht van die verzekering aan de (bestaande)
fondsen en kassen geijverd, maar van de zijde dezer
instellingen ging toen niet een krachtige beweging uit
om dit streven te ondersteunen. Men was in de jaren
1912 en 1913 ook nog niet zoo er op uit, het „zelf doen"
te propageeren als thans het geval is. Vooraanstaande
bonden en vereenigingen zoo van werkgevers als van
arbeiders hebben bij de wederopvatting van deze ziektewet door Minister Aalberse hun cry van „zelf doen"
luide doen klinken en stevig gepropageerd, waarmede
zij het succes bereikten, dat zij, over de hoofden der
bestuurders van bestaande kassen heen, de opdracht
van de uitvoering der verzekering aan hun nieuw instituut
zullen verkrijgen. Tegenstand openbaart zich alleen
nog — en dit is we! merkwaardig — in de parlementaire
vertegenwoordiging der sociaal-democratische arbeiders,
die door hun vakverbond het plan-Posthuma krachtig
hebben gesteund : de „partij" stond in deze niet aan
de zijde der „vakbeweging", maakte althans ten congresse
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menig voorbehoud. Het is eigenaardig, op te merken
dat de politieke organisatie dezer arbeiders nog blijft
in de oude lijn, welker richting niet meer gevolgd wordt
door de leiders van het N. V. V. In dezen parlementairen
kring schijnt de zuurdeesem der vroegere mentaliteit nog
niet geheel uitgewerkt te zijn of wel de tot dien kring
behoorenden komen minder dan de vakbondbestuurders in aanraking met de Raden van Arbeid en andere
heel- of half-ambtelijke colleges en zien niet zoo groot
bezwaar in uitbreiding van functionarisme en bureaucratie. Maar het komt mij niet waarschijnlijk voor,
dat tegenstand van deze zij de tegen een zoo nadrukkelijk verlangen van georganiseerde arbeiders duurzaam
aan de verwezenlijking van dien wensch zou in den
weg staan. Practisch schijnt mij de doorvoering van
het „plan-Posthuma" en daarmede de opdracht der
uitvoering van ziekteverzekering aan een nieuw instituut
nu reeds een beklonken zaak.
Is dit zoo en zal straks voor land- en tuinbouw de
autonome „Bedrijfsvereeniging" het leeuwendeel der
ongevallenverzekering op dit gebied als zelfstandige
organisatie van vakgenooten voor zich opeischen, dan
mag de vraag worden gesteld of de (industrieele) Ongevallenwet-1901 op den duur ongewijzigd zal kunnen
worden gehandhaafd. Zij toch staat nog op een standpunt,
dat thans als verouderd en door den huidigen wetgever
verlaten mag worden aangemerkt, evenals trouwens
de uit het jaar 1913 dagteekenende Invaliditeits- en
Ouderdomswet, die bovendien de risico-overdracht feitelijk uitsluit. Het zal belangwekkend zijn, na te gaan
welk perspectief in komende jaren op dit terrein zich
zal openen, hoeveel practische propaganda voor het
„zelf doen" ten aanzien der uitvoering van arbeidersverzekeringswetten zal uitgaan van de werking der
gewijzigde Ziektewet en van de Land- en TuinbouwOngevallenwet 1921. Zal van die werking de zuigkracht
zoo sterk zijn, dat zij het stelsel der Ongevallenwet 1921
doet wankelen en dat de toekomstige wetgever, dit

214

LANGS LOSSE LIJNEN.

stelsel omverwerpend, het vervangen zal door een,
waarbij ook van deze verzekering de uitvoering wordt
opgedragen aan bedrijfsvereenigingen of andere bijzondere
organisaties ? Ik wees er reeds op, dat het argument,
door minister Aalberse aangevoerd bij de land- en
tuinbouw-ongevallenverzekering : men kan bestaande
instellingen niet voorbijgaan, niet gelden kan voor afvcijzing van nieuwe bedrijfs-vereenigingen, die de industrieele ongevallenverzekering zouden uitoefenen, omdat
hij ook bij de ziekteverzekering een nieuw instituut
erkent. Zijn practische overweging, dat met name ten
plattenlande zekere afkeer tegen ambtelijke bemoeiing
bestaat, zal zeker aan kracht verliezen naar gelang
sterker blijkt wat nu reeds door de actie in zake de
Ziektewet openbaar wordt, n. 1. dat ook in groote steden
de arbeiders aan „zelf-doen" de voorkeur geven.
Doch van practische overwegingen gesproken, er
zijn er eenige, die zeer sterk zullen pleiten voor een
omwerking, waardoor de industrieele ongevallenverzekering op dezelfde leest zal worden geschoeid als die
in land- en tuinbouw en als de ziekteverzekering. Practisch is het zeer zeker niet, wanneer deze laatste verzekering feitelijk in handen is van een daartoe geschapen
instelling en de industrieele ongevallenverzekering opgedragen blijft aan de Rijksbank ; practisch in hooge
mate zou zijn een regeling, die eenheid van beheer en
bestuur, van behandeling der schadegevallen en van
opbrenging der middelen waarborgde. Op het nauw
verband tusschen ziekte en invaliditeit behoef ik hier
slechts te wijzen, om te doen zien hoezeer ook hier
„Einheitlichkeit" van stelsel, voor de uitvoering te
volgen, verkieslijk is. Kan te zijner tijd op het stuk der
uitvoering van arbeiders-verzekeringswetten ten onzent
eenheid bereikt worden in dezen vorm, dat de uitvoering van al deze wetten in beginsel wordt opgedragen
aan groepeeringen van de bij die verzekering betrokkenen,
dan zoude daaraan valt wel niet te twijfelen — daarmee zeer veel worden gewonnen. Dat die eenheid niet
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zal verkregen worden door heel dit werk te doen verrichten door de Rijksverzekeringsbank (al of niet bijgestaan door Verzekeringsraden en Raden van Arbeid),
is wel volkomen duidelijk, omdat een terugkeer van
de nu gevolgde lijn tot die van 1901 uitgesloten moet
worden geacht. Is het te stoutmoedig, te hopen, dat
de losse lijnen, die wij thans nog in het geheel waarnemen, zullen worden omgebogen en saamgetrokken
tot een vaste, welke wijzen zal in de richting van het
„zelf doen" ?
In dit verband verdient, ten slotte, ook nog een tweede,
door de Regeering voorgestelde wijziging van een reeds
sedert lang aanhangige wetsvoordracht onze aandacht.
Voor ongevallenverzekering bij zeevaart (en zeevisscherij) zijn achtereenvolgens door minister Kuyper
in 1904, door minister Veegens in 1907 en door minister
Talma in 1912 wettelijke regelingen ontworpen. De
eerste overwoog oprichting van een „bedrijfsvereeniging",
doch zag daarvan of en droeg de verzekering aan de
Rijksbank op ; de laatste kwam op het aanvankelijk
denkbeeld des eersten terug, omdat bij opdracht aan
de Rijksbank risico-overdracht niet uitgesloten kon
worden en een (te voorzien) ruim gebruik daarvan, aan
de Rijksbank te weinig verzekerings-materie zou hebben
overgelaten. Talma's „publiekrechtelijke" regeling droeg
dus „de uitvoering der verzekering aan de belanghebbenden zelven" op. Hierbij werden door den minister
onder „belanghebbenden" verstaan de werkgevers :
dezen alleen zouden de bedrijfsvereeniging vormen en
wel zij alien. Art. 39 van het ontwerp bepaalde : „De
worden vereenigd tot eene bedrijfswerkgevers
", welker werkzaamheid (gelijk de
vereeniging
M. v. T. verklaarde, „ten aanzien van de uitvoering
der verzekering, binnen de grenzen der wet, onbeperkt"
was. Haar bestuur beslist omtrent den verzekeringsplicht van ondernemingen, kan een gevarentarief vaststellen en alsdan naar dat tarief de ondernemingen
31
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indeelen ; het onderzoek van het ongeval geschiedt
door de agenten en andere ambtenaren der Zeebedrijfsvereeniging, door de Koningin daartoe aangewezen ;
het bestuur der vereeniging (of, bij decentralisatie, van,
eenige afdeeling) stelt de door de vereeniging verschuldigde schadeloosstellingen vast. Tegen bepaalde beslissingen van dit bestuur kan de betrokkene beroep
instellen bij de Raden van Beroep en in hoogste ressort
bij den Centralen Raad.
Dit ontwerp is blijven rusten, ook toen de oorlogsomstandigheden in de eerste maanden van 1915 het
spoedig treff en van eene voorziening noodig maakten.
Op 20 Februari van dat jaar werd het ontwerp der
„Oorlogszeeongevallenwet" ingediend, hetwelk van een
andere gedachte uitging en — spoedshalve — eene
privaatrechtelijke regeling bevatte. Een Nederlandsch
zeevaartuig zou niet buitengaats mogen gaan, tenzij
ten genoegen des Ministers vaststond dat schipper
en schepelingen c.s. voldoende tegen (oorlogs-zee-)ongevailen verzekerd waren. De wet stelt minimum-eischen
voor de verschuldigde uitkeeringen. De Minister zal
waarborgen verlangen voor de zekerheid dier uitkeeringen. — De vraag : bij welk orgaan de werkgever
deze verzekering moet of mag sluiten, die vraag liet
de wetgever onbeantwoord. De Regeering onderstelde,
blijkens haar M. v. T., dat er voldoende gelegenheid
zou zijn om zoodanige verzekeringen tegen redelijke
premien bij particuliere maatschappijen to sluiten of
wel op onderlingen grondslag ; zoo niet, dan zou de
Staat der Nederlanden als verzekeraar optreden.
In de Juni- en Juli-afleveringen der 3aargang 1915
van dit tijdschrift heb ik de totstandkoming van deze
wet vrij uitvoerig geteekend ; ik moge thans daarheen
verwijzen en slechts dit nog in herinnering brengen.
In de Tweede Kamer rees bij „zeer vele" leden groot
bezwaar tegen dit stelsel en tegen het huns inziens lichtvaardige van de onderstelling omtrent verzekeringsgelegenheid ; men drong aan op staatsverzekering als
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het eenige, dat vastheid gal. Ook toen Week, dat, nog
voor de verschijning van het V.V., eene onderlinge
verzekerings-organisatie („Zee-Risico") den wissel, door
de Regeering op het particulier initiatief getrokken,
zou honoreeren, bleef het verzet zich doen gelden en
wel van verschillende zijden : de H. H. Spiekman, prof.
Visser van IJzendoorn, mr. dr. Koolen, mrs. Roodenburg en van Raalte voorzagen allerlei moeilijkheden
van deze privaatrechtelijke regeling of stelden zich op
principieele gronden daartegenover. Van de Regeeringstafel pleitte minister Treub voor den gevolgden weg
wegens het spoedeischend karakter dezer immers incidenteele regeling, die dan ook geen precedent zou scheppen :
de geheele Regeering, zoo zeide hij, geeft, gelijk vanzelf
spreekt, voor een normale, blijvende regeling de voorkeur aan den publiekrechtelijken opzet. „Er is niemand,
noch aan de regeeringstafel, noch in de Kamer, die voor
de algemeene regeling van de sociale verzekering terug
zou willen komen van de publiekrechtelijke regeling en
over zou willen gaan naar de privaatrechtelijke", maar
de eerste doet tal van principieele vragen rijzen en er
is haast bij de zaak. Neen, een precedent zou dit niet
zijn, zoodat men nooit zich daarop voor privaatrechtelijke regeling zou kunnen beroepen
Deze Oorlogszeeongevallenwet 1915 is vervangen geworden door de Zeeongevallenwet 1919. Ook van deze
wet kan het stelsel aldus worden samengevat : de door
de wet bepaalde uitkeeringen worden beschouwd als
een deel der gagien en komen ten laste van de betrokken
reederij. Echter moet de toekenning van deze uitkeeringen gewaarborgd zijn, hetzij doordat daarvoor
door den werkgever zakelijke zekerheid is gesteld, hetzij
doordat een verzekeraar ook de Staat kan als verzekeraar overeenkomsten van dien aard aangaan
contractueel met den werkgever tot het doen der verschuldigde uitkeeringen mede is verbonden. Practisch
komt de eerste wijze van verwaarborging niet voor en
practisch treedt in de groote meerderheid der gevallen
O. E. XXI 11
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de reeds genoemde vereeniging „Zee-Risico" als ver-zekeraarster op. — Eene privaatrechtelijke regeling dus,
geheel op den voet der wet van '15.
Nu is echter in September '20 door de Regeering
ingediend een „nota van wijzigingen" in
Talma's
ontwerp van 1912 !
Welke redenen hebben de Regeering hiertoe bewogen ?
Ten aanzien der wet van '19 merkt zij op, dat deze
niet geeft „eene eigenlijke verzekering" (bedoeld is :
niet eene publiekrechtelijke) „als bij de Ongevallenwet1901". „De wettelijke regeling", zoo vervolgt zij, „is
van privaatrechtelijken aard, zoodat voor den schepeling
geen volstrekte zekerheid bestaat dat hij het hem toekomende inderdaad •zal ontvangen". Dit klemt, zegt
zij, te meer, omdat weliswaar geen zeevaartuig mag
worden uitgeklaard, tenzij ten genoegen der overheid
voldoende waarborg voor de wettelijke uitkeeringen
vaststaat, maar de ervaring heeft aangetoond dat schepen
meermalen buitengaats gebracht worden zonder dat
die waarborg gesteld is blijkt dan na een ongeval de
werkgever onvermogend, dan blijven de getroffenen
zonder voldoende schadeloosstelling. .bus moest een
ander stelsel worden gezocht.
Mij komt het treffend voor, dat dit de eenige grief
is, welke tegen de „privaatrechtelijke" regeling van 1915
en 1919 wordt aangevoerd. Deze grief betreft niet het
stelsel, maar een onderdeel der uitvoering en zij richt
zich tegen het onvermogen der overheid, welker organen
niet bij machte zijn het wettelijk gebod te doen eerbiedigen. Kon slechts bereikt worden dat geen schip
buitengaats kwam zonder dat aan den wettelijken eisch
was voldaan of kon slechts een regeling worden bedacht,
waardoor de getroffene niet het slachtoffer werd van
des werkgevers overtreding, dan zou klaarblijkelijk elke
ernstige grief tegen de „privaatrechtelijke" regeling wegvallen.
De M. v. T. tot deze wijzigings-nota verklaart verder,
dat die overwegingen de Regeering hebben geleid bij
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het zoeken naar een betere oplossing. Vooreerst moeten
ook de hier bedoelde arbeiders evenals de industrieele
„van rechtswege, derhalve onafhankelijk van eenige
daad van hun werkgever" verzekerd zijn en voor een
uitkeering niet aangewezen op dien werkgever, maar op
eenig openbaar orgaan, dat zelfstandig, behoudens beroep, op hun aanspraak beslist. Ten tweede kan deze
verzekering voor weinig omvangrijke bedrijven slechts
dan goed werken als de verzekerings-instelling alle
werkgevers en arbeiders omvat. Eindelijk : de aard
dezer bedrijven vordert voor een gunstige uitvoering
der verzekering de medewerking der werkgevers. Welnu,
het ontwerp-Talma voldoet aan deze drie desiderata.
Doch (behoudens andere wijzigingen, die het stelsel
niet raken) is aan de wetsvoordracht van 1912 een artikel
toegevoegd, krachtens hetwelk het „openbaar orgaan"
(de Zeebedrijfsvereeniging), bevoegd is „de uitoefening van de hem toekomende bevoegdheden of van
bepaalde bevoegdheden in zijn naam te doen geschieden
door een administrateur, natuurlijk persoon of rechtspersoon zijnde", die daarvoor bezoldigd zal worden.
Hierbij dacht de Regeering aan „Zee-Risico", welker
„uitvoerings-apparaat" dan in dienst te stellen ware
voor de uitvoering der wettelijke verzekering, „zoodat
de Zeebedrijfsvereeniging onmiddellijk de beschikking
zoude hebben over met de uitvoering der verzekering
vertrouwde krachten".
Ziedaar dus het „stelsel" dezer wetsvoordracht. Het
schijnt mij tamelijk ijdel te twisten over de vraag, of
en in hoeverre deze regeling mag worden geacht te zijn
van „publiekrechtelijken" aard. Zeker, zij stelt de vraag
of de schepeling metterdaad verzekerd is niet afhankelijk
van deze : of de werkgever zijn risico heeft gedekt,
want zij lijft dien werkgever in bij eene bedrijfsvereeniging. Maar is deze vereeniging als „openbaar orgaan"
een „publiekrechtelijke" organisatie ? Ja, want zij ontleent haar bestaan aan de wet ; zij bestaat niet krachtens een wilsverklaring van particuliere personen, doch
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uit hoof de van een bindende bepaling des wetgevers.
Is echter daarmede gezegd, dat deze verzekering „publiekrechtelijk" is ? In strikten zin kan dit niet worden ontkend, maar iedereen gevoelt toch, dat er een groot verschil is tusschen het stelsel der Ongevallenwet 1921,
welke als regel stelt verzekering bij de Rijksbank en
aan dit ambtelijk lichaam de beslissing omtrent schadeloosstellingen opdraagt, en dezer wetsvoordracht, die
de gezamenlijke werkgevers in eene organisatie bijeendrijft en, uitgaande van het beginsel dat „de mede„werking der werkgevers voor eene goede uitvoering
„der verzekering noodzakelijk” is, aan die werkgeversorganisatie de toekenning van schadevergoedingen wegens
ongevallen opdraagt. Waarbij dan nog komt dat, naar
des wetgevers bedoeling, die werkgevers-organisatie de
particuliere vereeniging „Zee-Risico" zal verzoeken al
datgene to verrichten wat niet krachtens de wet door
de algemeene vergadering der Zeebedrijfsvereeniging
verricht moet worden. Inderdaad zijn wij hier ver of
van wat in het stelsel der wet van 1901 toelaatbaar
werd geacht.
Zoo zien wij hier dan weer een nieuwe „lijn", die
van de starre, in 1901 getrokkene, zich buigt in de
richting, welke bij het ontwerpen van de wettelijke
landbouw-ongevallenverzekering werd. gevolgd. De waarneming van dit feit versterkt mij in de hierboven uitgesproken verwachting, dat de losse lijnen, waarlangs
onze sociale verzekeringswetten zich thans bewegen,
samengetrokken zullen worden tot eene vaste, die in
de richting van het „zelf doen" wijzen zal.

HET RAPPORT VAN DE MUSEUM-COMMISSIE
DOOR

CORNELIS VETH.

Sedert het Rapport van de Commissie tot Onderzoek van het Museumwezen verschenen is, kwam „De
Gids" (in een aflevering, die van October) met drie
artikelen, daaraan gewijd. Het eerie is van Prof. Dr. J.
Huizinga, het tweede, een antwoord, van Prof. Dr. Jan
Veth, en het derde, onafhankelijk van de beide andere,
van Prof. R. N. Roland Hoist.
Het treft eigenlijk gelukkig, dat ik aan de beschouwing
van het rapport, mij door de redactie van Onze Eeuw
gevraagd, nog niet begonnen was, togn ik deze opstellen
onder de oogen kreeg, want zij stellen de deugden, en
ook de gebreken van het groote plan in een licht, dat
ik eigenhandig onmogelijk zou kunnen ontsteken.
Ik spreek van een groot plan. Het meest werkelijk
resultaat van het onderzoek, door de commissie ingesteld,
en van de besprekingen, door de leden gehouden, is
namelijk een stout plan van reorganisatie, dat — afgezien
van zijn verdere verdiensten — aan de bestaande verwarring een einde zal maken.
Dit plan bestaat voornamelijk hierin, dat een Algemeen Kunstmuseum zal worden gesticht, waarin het
beginsel der „gemengde opstelling" zal worden gehuldigd. In dat museum zullen enkel kunstwerken van den
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eersten rang een plaats vinden ; niet alleen Hollandsche
schilderkunst, maar ook voorwerpen, die thans in het
Nederlandsche Museum (van geschiedenis en kunst) zijn
ondergebracht, en eenige der beste werken uit de Leidsche musea van Oost-Aziatische en Egyptische kunst.
Het Rijksmuseum te Amsterdam (dat in de eerste plaats
zulk een zuivering behoeft) maar ook andere musea.
zullen van zeer veel, dat slechts historische waarde
heeft, worden bevrijd, ten bate van provinciale musea,
en van een Historisch Museum dat nog op te richten is.
De overblijvende kunstwerken — er is hier in het bijzonder
sprake van de schilderijen — zullen als kunsthistorische
verzameling in het Rijksmuseum blijven, terwifi al wat
geen werkelijke kunstwaarde bezit, en ook kunsthistorisch van geen afzonderlijk belang is, zal worden
geborgen in depots.
Een misverstand, bij mij ontstaan door de indeeling,
door het rapport gemaakt, van het in de musea thans
aanwezige, is nu opgehelderd.
Deze indeeling goldt als uitgangspunt.
,,De Commissie onderkent drie hoofdsoorten : voorwerpen van uitstekende kunstwaarde, van kunst-historische beteekenis en van historisch belang".
In mijn artikel in het Nieuws van den Dag heb ik
mij tegen deze indeeling gekeerd, met name tegen de
tusschen geschoven categorie van „voorwerpen van
kunsthistorische beteekenis". Ik blijf volhouden, dat
hier een „denkfout" is begaan : van kunsthistorische
beteekenis zijn in de eerste plaats voorwerpen „van
uitstekende kunstwaarde", terwijl dingen van „historisch
belang" ook kunsthistorisch van belang zijn en omgekeerd ! Nog te zeer wordt bij deze terminologie „historie"
identiek geacht met „politieke historie", want bij die
breedere opvatting van de geschiedenis, die de cultuurgeschiedenis vOOr alles doet gaan, is het kunsthistorische
van overwegend historisch belang, terwij1 een kunsthistorie, die haar tack begrijpt, die cultuurgeschiedenis
geen oogenblik uit het oog mag verliezen.
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Deze bedenkingen nu schenen in het geheel niet
theoretisch, zoolang het nog niet duidelijk was, hoe
de term „kunsthistorische verzameling" was op te vatten,
een term die gebruikt werd voor dat gedeelte van de
schilderijenverzameling van het Rijk, dat in het Rijksmuseum zou blijven. Ik moet erkennen van dezen term
geschrokken te zijn. Ik omschreef destijds mijn voorstelling van een „kunsthistorische verzameling" aldus :
„Het zijn ten deele (voor het meerendeel) werkelijke,
ofschoon niet gave, en vooral niet eerlijke kunstwerken
(b.v. zulken die in hinderlijke mate de zwakheden van
een mode en een smaak, van den tijd vertoonen) ten
anderen deele de zwakkere werken van overigens belangrijke kunstenaars, en eindelijk dingen, die, zonder kunstwaarde, voor de studie van de kunsthistorie zijdelings
documenten kunnen leveren".
1k dacht hier bijvoorbeeld aan de groote Italianiseerende
schilderijen van Maarten van Heemskerk, of Goltzius, en
zelfs aan werk uit de tweede Italianiseerende periode,
als van Berchem, of aan die van Mierissen en andere
decadente 17de eeuwers, want ik kon mij niet voorstellen
dat men als alleen van „kunsthistorische beteekenis"
ander, verkwikkelijker werk zou verbannen. Mij scheen
het bezoek van zulk een verzameling voor anderen dan
studeerenden, een straf, of een gevaar.
Maar het komt gelukkig anders nit. De commissie
heeft het met dien term zoo kwaad niet gemeend ! Het
blijkt immers uit het antwoord van Jan Veth aan Huizinga, die gewaagd had van „een groote collectie schilderijen, te slecht voor het eerste (het Algemeen Kunstmuseum) en te goed voor het laatste (het depot)," en
gesproken had van een „museum van tweede rangs
kunst".
Maar het blijkt nu wel — en, eerlijk gezegd, hoewel
ik de commissie aan Naar woord heb willen houden, heb
ik het in mijn „onderbewustzijn" wel vermoed — dat
die „kunsthistorische verzameling" een kunstverzameling
zal zijn, kunsthistorisch-geordend geexposeerd. Daar
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dit voor mij een ideaal is (die ordening) en ik zelfs hoop
dat zij bij het Algemeen Kunstmuseum niet geheel
uit zal blijven, wil ik de benaming verder laten voor
wat zij is, in de hoop, dat zij spoedig vergeten zal zijn.
Want Oar het Algemeen Kunstmuseum niet te groot,
en vooral niet te vol zal mogen zijn, kan ik mij niet
anders denken, of in de resteerende verzameling zullen
tal van werken moeten blijven, die toch allerminst
tweede-rangskunst mogen heeten. Ik kan me althans
niet denken, dat in het Algemeen Kunstmuseum plaats
zal zijn voor al wat wij bezitten van zulke, in hun soort
zeker niet tweede-rangs-meesters als : van Goyen, Terburgh, de Hooghe, Steen ; van die werken zal zeker
een groot deel moeten blijven ! Inderdaad is het eenige
bezwaar tegen het blijven van zulk werk, van het typische
Hollandsche schilderij der Renaissance, gelegen in de
ongeschiktheid van ons Rijksmuseum, om juist deze
kunst een goede plaats te geven. Van ons Rijksmuseum,
zooals het nu is, althans, met zijn groote, hooge zalen,
zijn te weinige, donkere kabinetten, die tevens doorloopjes zijn.
En hier zou ik een opmerking willen plaatsen, die
zeker geen reden van bestaan zou hebben, indien niet
door de zuinigheidsperiode, waarin wij thans leven, de
kans op uitstel van uitvoering der plannen helaas zeer
groot was. Ik zou willen vragen, of, nu door de ingewijden
wel algemeen wordt toegegeven dan aan den bouw van
een Algemeen Kunstmuseum vooreerst niets gedaan
kan worden, of nu, zeg ik, de zoo noodige en toch zeer
wel denkbare reorganisatie van het Rijksmuseum zelf
daarop wel moet wachten ?
Ik hoop zeer ernstig dat dit niet het geval zal zijn
Zelfs wanneer het denkbeeld, het schoone denkbeeld
van een Algemeen Kunstmuseum (waarin, zooals Dr. Jan
Veth opmerkt, eindelijk eens gebroken zal worden met
de wonderlijke nationale gewoonte om speciaal de schilderkunst als de kunst te beschouwen) zelfs wanneer dit
denkbeeld vooreerst niet zou kunnen worden verwezen-
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lijkt, zou mij dit niet zulk een groot kwaad lijken, dan
wanneer er nu, in afwachting daarvan, heelemaal niets
gebeurde.
Als men nu eens het Rijksmuseum (dat het allereerst
reorganisatie behoeft) alsnog in het bezit liet van zijn
schoonste werken, maar het alvast bevrijdde van zijn
rommel. Als men de plannen der commissie eens alvast
ten halve uitvoerde ? En als men dan eens zag, hoe
het overblijvende, de kunst, geexposeerd kan worden,
kunsthistorisch geordend niet alleen, maar door de
plaatsing tot zijn recht gebracht ? Als men eens, wat
men met zelfs meer pieteit doen kan dan tot nog toe
aan Cuypers' meesterwerk is besteed, het inwendige
van het Museum verbouwde, zoo dat het geschikt werd,
niet om de Italianen en de Rubensen te exposeeren,
die wij niet hebben, maar onze eigene grootendeels
intieme kunst ? Als men eens gelegenheid vond om met
het legkaart-systeem te breken, en het museum in te
richten naar het beginsel van kamer- of kabinet-versiering door schilderijen ? Er zijn praktische redenen
te over, om de schilderijen op rijen te hangen, om groote
boven kleine te hangen, wanneer men voor de opgaaf
gesteld is, zooveel mogelijk in een zaal te Bergen: Wanneer
die opgaaf anders wordt, en men uit zal kunnen gaan,
niet van de zaal, maar van het kunstwerk, zal al veel
gewonnen zijn.
Wij kunnen uit Prof. Huizinga's artikel ook lezen,
dat hij groote bezwaren heeft tegen het verplaatsen van
het Ethnografische Museum naar den Haag. Ik moet
erkennen, in deze tot geen opinie te kunnen besluiten.
Zeer behartigenswaard is echter zijn opmerking, dat
het te stichten Historisch Museum nu reeds besternd
schijnt zeer onvolledig, ja bijna een onding te zullen
worden door de geprojecteerde oprichting van een
scheepvaartkundig museum. „Het behoeft nauwelijks
gezegd, dat een Historisch Museum, waar het schip en
de zeevaart ontbreekt, zou zijn als een bruiloftsmaal,
waar de bruidegom toevallig absent is".
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Op deze aanmerking echter heeft het lid der commissie
Dr. Jan Veth niet geantwoord ; het is dan ook duidelijk
dat, indien er een antwoord op is (een geruststellend
antwoord, naar men hoopt) dit zal moeten gegeven
worden door de heeren 't Hooft en Mensing, die eveneens leden der commissie waren en tevens zoo niet
oprichters, dan toch steunpilaren van het Scheepvaartmuseum.
Maar toegegeven zal moeten worden, dat het rapport
der commissie, radikaal als de veranderingen zijn, die
het voorstelt, van een breeders blik getuigt en ons wel
een heel eind verwijdert van de huidige verouderde
toestanden. Juist die door haar in het groot gemaakte
indeeling echter, die het enkel maar historische volkomen los maakt van de kunst, en die een volledige
reactie schijnt op de tot nog toe gevolgde exposeermethode, zal bij de uitvoering op geweldige moeilijkheden stuiten. De zaak is eigenlijk, dat men vroeger
niet zoozeer het historisch-belangrijke met het als kunst
waardevolle verward heeft, maar dat men de historic
vooral op het oog had. Potgieter's roep om een Rijksmuseum was in de eerste plaats die van een geestdriftige voor onze historic. De oudere school van museumdirecteuren voelde veel voor de kunst, maar nog meer
voor de historic. Het is mogelijk dat men nu in een
ander uiterste zal gaan vervallen, en het Historisch
Museum niet veel gunnen dat voor een kunstmuseum
in aanmerking zou komen. Over de vraag welke kunstwerken waardig zouden zijn om in het Algemeen
Kunstmuseum geplaatst te worden, zal niet zooveel
gestreden worden als over de vraag, welke het lot verdienen, daarbuiten te worden gehouden.
Doch dit alles is de consequentie van elk eenigszins
radikaal plan, en een radikaal plan was hier volstrekt
noodig. Wij mogen de commissie dankbaar zijn, dat zij,
zoo bont als haar samenstelling scheen, kleur bekend
heeft.
Intusschen is de waarschuwing, waarmee Roland
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Hoist komt, noch onverwacht, noch te verwaarloozen.
Hij heeft het, zooals wij het van hem gewoon zijn,
straf geformuleerd, maar het probleem was ook bij mij
opgekomen : hoe kan men heil zien in het exposeeren,
bij elkaar, van geestelijk volkomen ongelijksoortige
dingen ?
Hoist tast diep, en formuleert scherp :
„Onjuist acht ik het (ook) plastische uitingen ontstaan uit vervoeringen van den geest, die noch in eerste,
noch in laatste instantie aesthetisch willen zijn, als
gelijken onder gelijken ten toon te steilen tusschen
werken, die in de aesthetische volmaking haar oorsprong
en einddoel vonden".
Wanneer wij niet, zooals nu, hoofdzakelijk, maar
uitsluitend, werken der renaissance te verdeelen hadden,
zou dit bezwaar niet mogen gelden. Zelfs bestaat er,
m. niet zoo heel veei aanleiding tot misverstand, in
het exposeeren van werken der Nederlandsche primitieven,
in hetzelfde museum met de latere kabinetkunst, omdat
deze weliswaar nog gewijde kunst doch door haar realisme,
mede een inleiding daartoe zijn. Het tegenovergestelde
Principe zou zelfs niet vol te houden zijn. Maar de waarschuwing is tegen het beschouwen van de godsdienstige
kunst der Egyptenaren en Oost-Aziaten louter uit een
aesthetisch-intellectueel oogpunt. Ik geloof trouwens,
dat Hoist hier de commissie niet alleen aansprakelijk
mag stellen voor deze neiging, die in de lucht zit, en
mode is. Wij zien op het oogenblik kunstenaars zonder
waarachtig of althans zonder diep en kinderlijk geloof
de vormen, die een primitief idealisme schiep, vaardig
nabootsen, wij zien, hoe aesthetisch-intellectualistische
tijdschriften die nieuwe uitingen naast de oude aanprijzen
en verklaren. Is het dan wonder, dat deze intellectueele
aanmatiging ook de kunstkenners en kunstgeleerden
heeft aangetast ?
Maar waar dan ook de kiemen van deze kwaal te
zoeken zijn, de waarschuwing komt op tijd.
In het beginsel van de gemengde opstelling, door de
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commissie thans gehuldigd voor het „Algemeen Kunstmuseum" ligt de schoone gedachte vervat, dat de geest
van een tijd in al haar schoonste uitingen, in welke
materie ook en in welke techniek, zich in evenwaardige
mate geeft. De scheiding tusschen schilderijkunst en
beeldhouwkunst, prentkunst en kunstnijverheid, behoeft geen geestelijke te zijn. Uit al die dingen te zamen
leeren wij de sfeer van den tijd kunnen, en uit de sfeer
van dien tijd weer elk ding voor zich inniger lief hebben.
Maar tusschen de scheppingen van een geest, dien
wij benaderen, peilen, naleven kunnen, en die van een
ons vreemde cultuur, een ons vreemden ritus, ligt een veel
diepere klove. Wij, die geleerd hebben te onderscheiden,
zijn er in geen enkel opzicht mee gebaat, dat wij Egyptische sarcophagen naast gothische houtsnijwerken kunnen
zien, en daarnaast weder impressionistische schilderijkunst, negerplastiek bij Italiaansche Madonna's. En
de argelooze, het publiek, is er ongetwijfeld door
geschaad.
De onderscheiding, door Holst gemaakt, moge voor
enkele individualiteiten eenigermate zijn opgeheven,
maar voor verreweg de meesten onzer blijft zij van
kracht. Er zijn dingen, die ons naar den geest toebehooren,
en andere die ons niet toebehooren. En ik voor mij
zou de schoonste werken die thans in het Ethnografisch
Museum te Leiden zijn, liever daár laten, waar, tengevolge van een misschien al te „gemengde opstelling"
althans iets van den adem der eigen volken om hen is,
dan ze in een nieuwe en dubbele ballingschap te zenden
naar de verzamelplaats der overige wereldkunst. Een
dergelijke verbanning zou niet zoo licht goed te maken
zijn, en fataler gevolgen hebben dan de huidige exotistische mania, die ze reproduceert met begeleiding van
cerebrale commentaren.
Het komt nu echter ook bier meer aan op de uitvoering.
Het rapport heeft zeer zeker als resultaat van beschouwingen en besprekingen zijn waarde, het zal echter
spoedig vergeten zijn, en wijsgeerige fouten daarin
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gemaakt, hebben geen verdere consequenties. Maar
elke fout, elke overdrijving 1) waarbij men zich bij de
uitvoering van het plan schuldig zal maken, zal voor
langen tijd een nieuwe verwarring scheppen ! Reden te
meer om niet te wachten, tot het plan in zijn geheel
kan worden verwezenlijkt, doch op kleine schaal in
zijn geest verbeteringen in te voeren.
1) Ook de beschouwing van Roland Hoist heeft consequenties,
die niet te aanvaarden zijn. is b.v, Rembrandt's werk niet vaak
ontstaan uit ,,vervoeringen van den geest", zoo goed als dat van
Van Eyck of Hugo van der Goes ?

VERS
VAN

J. J. VAN GEUNS.

DE TWEE MONNIKEN.

Twee stille monniken zitten bij een licht
En buigen over boeken hun gezicht.
Maar als zij zoo een poos hebben gezeten
Doet de oudste monnik beider boeken dicht,
En dooft de lamp, en in de duisternis
Der kleine kamer komt nu door de reten
Der houten luiken daglicht, en zij weten
Opeens, dat buiten nog de wereld is.
En als de jongste met een hand, die beeft,
De luiken opent, zien zij daar de landen
Eindeloos groen. Dan vouwen zij de handen
En bidden God voor alles, dat er leeft.

VERZEN
VAN

JENNY MOLLINGER.

ERKENNING.
Voor Meta Reidel.
Toen ik je nog niet kende, viel
je stem verkondend in mijn ziel.
Mijn gansche zijn
ontwaakte tot het eerlijk Licht
van Leven's innerlijkst gezicht
in vreemde pijn ......
die rijkdom werd — voor wie verstond —
Het was alsof ik iets hervond,
ik wist niet wat,
een vaag in droom bezeten goed
dat ons de dag vergeten doet,
een schooners schat.
Ik heb je weifelloos verstaan,
ben stil, doorhuiverd, heengegaan,
bedroefd en blij ......
Maar weergekeerd als tot een feest
naar jou, met toegewijden geest :
Jij leerde mij ......
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VERZEN.
... Je leven is een daad en sterkt
mijn wezen, dat gelooft en werkt,
gestadig tracht
een poort to bouwen, steen voor steen,
hoog over eigen kleinheid heen ......
En 'k weet, dat zacht

...wanneer mij Leven's Nacht omspant ......
ndast Moeder, wier vertrouwde hand
mijn tasten leidt,
uit dreigend donker jij, vriendin,
mijn bange ziel zult voeren in
een warme veiligheid.

GUSTAV MAILER.

Wanneer de kille ochtendschemer bleekt,
een vogel zingt met koel en blank geluid
zijn liedjes in de naakte stilte uit ......
en langzaam door een witten nevel breekt
de klaarte van den naderenden dag,
...dan straalt ook in de stilten van mijn ziel
iets open waar de gouden glanzing viel,
het schuchter wonder, van uw milden Lach.
...Doch wie zich dankbaar voor het donker weet
wanneer de koepelende nacht zich neigt,
wie voor het • cht een eenzaam iced verzwijgt,
vindt in de duisternis uw Snik, uw Kreet !
...Gelijk een kind zich tot zijn moeder richt
in vreugd en pijn, omdat zij alles kent
en troosten en begrijpen kan, zoo wendt
ons hart zich tot uw Donker en Uw Licht......

VERZEN
VAN

JOHAN SCHWENCKE.

DE DONKERE WACHT.

Gelijk een maannacht wijkt mijn mat verleden,
Dat 'k flauw-gebogen, eenzaam-droef doorliep ;
Van tijd tot tijd lichtt' er iets schoons, dat riep :
Een meteoor of zware stilte-beden.
En thans, in d' open dag van 't brandend heden,
Nu 'k mij ten troost in
onbewust verdiep,
Zie 'k sombren nachtgezel, die medeliep
Uit 't duister jeugdoord, heimlijk-licht van schreden.
Nu volgt mij steeds die stille, donkre wacht,
Gelijk een trouw en diep-aandachtig wezen ......
En zit 'k ontroerd een treffend boek to lezen
Of roep 'k den dood, uit wanhoop, in den nacht,
Dan kijkt hij fier en wijst naar verre pracht,
Die 's uit de pijn van lijdens dracht gerezen.

GOEDHEID.

Daar rees een vrouwelijk beeld in droeven droom,
Het hief beduidensvol de reine handen
En vrijheid sprak van aller zinnen banden
Uit gansch haar wezen, toegewijd en vroom.
Zij stand aan 's levens alverlaten zoom,
Waar stilte's schreden gaan langs breede stranden
En d' aard verdwijnt in blauwe hemelwanden
En zangerig ruischt der tijden vlotte stroom ......
En toen 'k ontwaakte ging 'k naar uw portret :
Eenzelfde zachtheid straalde uit uwe oogen,
Als waar' de ziel aan 't aardsche dal onttogen.
0 goddelijk schoone, eeuwige levenswet :
De vrouw heeft mêêr als straf en macht gered,
Geen wijsheid kan op hare goedheid bogen !

HET KERKHOF.

De stilte lag in avonds breeden schoot,
Toen kerkhof-weg in regenweer wij liepen ;
De wind in 't oosten schrille deunen foot
En takken hingen klagend-naar te piepen......
Wij gluurden over grijzen muur, doch riepen
Die kruisen niet met holle stem van dood ?
De takken hingen klagend-naar te piepen,
En 'k zag, hoe menschelijk leven 't graf verdroot.
De stilte sprak ons aan ; wij moesten vluchten,
Als schimme,n uit een kerkhof-kuil gelicht ;
En lang nadat wij rillend 't vreemde duchtten,
Scheen streng een donke y doel op ons gericht !
Gedurig volgde ritselen ons en zuchten,
Dat zweeg bij 't naderen van het steedsche licht ......

AANTEEKENINGEN OP DE WERELDGEBEURTENISSEN
DOOR

Mr. J. C. VAN OVEN,

XXXVI.
De val van de Mark. — Opper-Silezie verdeeld.

De belangrijkste gebeurtenis der laatste weken is niet
de verdeeling van den „industrieelen driehoek" in OpperSilezie, niet de Russische honger-conferentie in Brussel,
niet de politieke crisis in Duirschland die wellicht leiden
zal tot het aftreden van kanselier Wirth, niet de onderhandelingen van Lloyd George met de Iersche leiders,
maar 't is de nieuwe, geduchte val in de waarde van de
Duitsche mark 1). De oorzaak hiervan moge dan in het
duister liggen — want de financieele overspanning welke
Duitschland ondergaan heeft door het opbrengen van
het jongste milliard gouden marken kán niet de eenige
oorzaak geweest zijn — de gevolgen zijn maar al te
duidelijk en zij liggen niet alleen op economisch maar ook
op politiek terrein. De toestand is immers nu zoo geworden,
dat Duitschland uit 't buitenland slechts het allernoodigste
koopt en dit natuurlijk, uitgedrukt in Duitsch geld,
fabelachtig hoog moet betalen, maar daarentegen van
1) Dit werd geschreven vOOr Ex-Keizer Karel's luchtreis naar
Hongarije. Een sensationeele gebeurtenis was dit zeker, belangrijk
echter schijnt het avontuur niet te zullen worden.
O. E. XXI 11
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zijn kant, tegen een — in buitenlandsche munt uitgedrukt
zoo buitengewoon lagers prijs kan produceeren en
uitvoeren, dat de malaise in de westersche landen
met den dag toeneemt, terwijl de bloei van handel en
industrie in Duitschland dagelijks vermeerdert. Anders
gezegd : de „economische gevolgen van den vrede" die
door Keynes c.s. in de eerste plaats voor Duitschland
gevreesd werden, zijn juist van dien aard geworden, dat
Duitschland er mee op de been geholpen wordt, terwijl
de anderen naar den kelder gaan. De verslagene profiteert
van de oorlogs-gevolgen, de overwinnaars lij den !
Het laat zich hooren, dat die toestand politieke ge
volgen moet hebben van verre strekking en in Engeland
wordt dit reeds sterk merkbaar : daar begint gaandeweg
het werkeloosheidsprobleem alle andere moeilijkheden te
overheerschen en wat is het werkloosheidsprobleem anders
dan een gevolg van de Duitsche concurrentie en de
onmogelijkheid voor Duitschland om te koopen, dus een
gevolg van de ineenstorting der Duitsche munteenheid ?
Lloyd George heeft nu dezer dagen, nadat men hem zelfs
in zijn vacantie geen rust gelaten had, een lange rede
over die werkeloosheid gehouden, maar 't was duidelijk
hoezeer hij de onmogelijkheid inzag van afdoende bestrijdingsmaatregelen. Het waren niet meer dan lap
middelen, die hij in het vooruitzicht stelde, en eerst aan
het einde zijner rede legde hij den vinger op de wonde
plek door te zeggen dat de toestand niet definitief ver
beteren kan zonder verbetering van de internationale
verhoudingen, zonder een atmosfeer van vrede.
Ziedaar dus het probleem overgebracht op politiek
terrein, want wat is het dat de atmosfeer van vrede nog
tegenhoudt ? 't Is de Entente-politiek die er nog immer
niet in geslaagd is, het verdrag van Versailles aldus
te wijzigen of te interpreteeren, dat het de economische
samenleving van West-Europa mogelijk maakt. En
wanneer men moet aannemen dat dit doel alleen maar
langs den weg van nieuwe conferenties en nieuwe schikkingen tusschen Fransche en Britsch-Italiaansche staat-
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kunde bereikt kan worden, dan is het inderdaad moeilijk
om hoop te hebben op een spoedig herstel. Ook aan
Entente-zijde schijnt een zekere moedeloosheid te dien
aanzien ingetreden te zijn, want men hoort niet meer
van plannen voor nieuwe beraadslagingen over de schadeloosstellings-quaestie en 't is alsof men nu maar eens wil
aanzien tot hoe laag de mark zal dalen als men er niets
tegen doet, hoeveel nadeel daardoor ook geleden wordt.
Natuurlijk is op den duur ook voor Duitschland zelf
het bijna waardeloos worden van 't Duitsche geld hoogst
gevaarlijk. De duurte stijgt alweer in 't land, loonsverhoogingen zijn noodig, en al worden die vrij gemakkelijk
verleend , nu de opbrengst der industrie dank zij den
export zoo gunstig is, moeilijkheden kunnen toch niet
uitblijven, als de belastingen opnieuw de hoogte in moeten
ten einde de schatkist in staat te stellen de goudmarken
volgens de afspraak met de Entente te betalen, welk
bedrag, van Duitsch standpunt bezien, weer in dezelfde
mate verhoogd wordt als de papieren mark is gedaald.
Deze moeilijkheden kunnen en zullen ook tot politieke
schokken aanleiding geven, maar intusschen geeft toch
het industrieel herstel Duitschland zulk een voorsprong
tegenover de andere Europeesche landen, dat het mooi
op weg is zijn „plaats in de zon", die het in den oorlog
niet vermocht te verdedigen, dank zij de nederlaag te
heroveren.
Brengt nu de beslissing in zake Opper-Silezie Duitsch
]and belangrijk achterop ? Wij wisten van te voren dat
dit daar aan alle kanten beweerd en bewezen zou worden,
zoodra de Volkenbond niet het heele land aan Duitschland toewees. En inderdaad is het hard, dat zooveel door
Duitschers opgerichte en groot geworden ondernemingen
ten gevolge van de beslissing komen te liggen op Poolsch
gebied. Was dit meteen bij den vrede van Versailles gebeurd zooals oorspronkelijk 't plan van de geallieerden geweest is — dan zouden de Duitschers vermoedelijk
reeds over de smart van dit verlies heen zijn, maar de
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zaak is, dat de volksstemming met haar Duitsche meerderheid (als men 't land als een geheel beschouwde) in Duitschland de illusie gewekt heeft dat gansch Opper-Silezie
Duitsch zou blijven en die illusie is versterkt toen na de
poging van Korfanty om het land met wapengeweld te
verpoolschen, Lloyd George zoo fel voor de Duitsche
rechten optrad, zelfs direct tegen Frankrijk, dat, toen
dezen zomer de zaak naar den Volkenbond verwezen
werd, dit beschouwd werd als niet anders dan een manier
om 't Frankrijk mogelijk te maken, toe te geven. De
Duitschers waren zoo zeer overtuigd van hun goed recht
op het geheele gebied, dat toen de quaestie werd voorgelegd aan een naar 't scheen onpartijdig lichaam, geen
andere uitspraak werd verwacht dan een algeheele toewijzing aan Duitschland. Zoodra echter de geruchten
kwamen vertellen dat het industriegebied verdeeld zou
worden, veranderde de toon der Duitsche pers en de rechters in deze zaak werden fel van partijdigheid beticht.
Wij voor ons moeten zeggen voorzoover men zulk een
zaak waarbij zooveel op details aankomt voor Welker
waardeering deskundigheid noodig is — dat van zulk
een partijdigheid in de uitspraak niets blijkt. Het was
een vrijwel onoplosbaar probleem en een „bemiddelend
voniiis" heeft het meeste kans om rechtvaardig te zijn.
Duitschers en Polen wonen hier door elkaar en een toewijzing van het geheele gebied aan Duitschland zou alleen
billijk te achten geweest zijn als men slechts waarde hechtte
aan economische factoren, d.i. als men oordeelde dat
een land welks economische bloei aan een bepaald yolk
te danken is, bij deze natie behoort te worden ingelijfd.
De volkenbond echter heeft ook op ethnologische. factoren
gelet en een poging gedaan, zulk een grenslijn te trekken
dat er zoo min mogelijk Polen onder Duitsche heerschappij
en zoo weinig Duitschers als 't kon onder Poolsche oppermacht zouden komen. Daarnaast werd dan door een soort
stelsel van servituten rekening gehouden met de economische factoren, zoodat noch Polen noch Duitschers
volledige zeggingschap zullen hebben over het toegewezen
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deel, maar de een rechten in economischen zin kan uitoefenen op de stukken van den ander, 't geen dan weer
gecontroleerd zal worden door de Entente. Frankrijk
heeft nog een zwakke poging gewaagd om deze economische
regeling te scheiden van de grensregeling en aldus zijn
Poolsche vrienden — die door de economische regeling
het meest getroffen worden — te bevoordeelen, maar
't heeft daarvan afgezien, vermoedelijk omdat Engeland
gedreigd heeft anders ook de grensregeling niet te aanvaarden. Aldus is er wel een zeer ingewikkelde toestand
ontstaan, maar de regeling lijkt, uit de verte gezien,
allerminst onbillijk en ze heeft ook nog deze goede zijde,
dat ze Duitschland en Polen prikkelt om tot een economisch overleg te geraken. Wel is waar zijn er in 't westen
diplomaten die dit niet gaarne zullen zien en 't ook zooveel
zij kunnen, zullen tegenhouden, maar niettemin ligt 't
in den aard der zaak dat er eenmaal lets dergelijks geschiedt. Het verdrag van Versailles heeft de PoolschDuitsche grens op zulk een merkwaardig ingewikkelde
wijze afgebakend (denk aan Dantzig, Oost-Pruisen en
de Weichsel) en deze beslissing in zake Opper-Silezie heeft
daaraan nog zooveel verwikkelingen toegevoegd, dat een
situatie, welke beiden landen voordeel biedt, toch alleen
maar kan ontstaan door onderling overleg. Voeg daarbij,
dat, vooral naarmate de Duitsche industrie zich herstelt,
Polen en Duitschland elkaars voortbrengselen bijzonder
goed kunnen gebruiken, dat beider munt-eenheden buitengewoon laag staan — de Poolsche wel is waar nog immer
veel lager dan de Duitsche ! zoodat zij van elkander
kunnen koopen, en 't is duidelijk dat beide op elkaar
aangewezen zijn.
't Is om deze reden dat wij de verdeeling van dien industrieelen driehoek niet zoo bijzonder tragisch kunnen
opvatten voor Duitschland. Het is een tegenvaller, maar
aan den anderen kant zou toewijzing van het heele gebied
daar in dien oosthoek een Poolsch irredentisme in het
leven geroepen hebben dat niet minder ernstige gevolgen
zou kunnen hebben, terwijl nu de Polen zich bij de zaak
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kunnen neerleggen. Kortom, een goede verhouding tot
Polen schijnt voor Duitschland veel belangrijker dan het
behoud van dit mijn- en fabrieks-gebied en wij gelooven
dat de gematigde partijen die op 't oogenblik nog de
teugels in handen hebben, in Berlijn, reeds bezig zijn „to
make the best of the situation", al zijn de berichten dat
Wirth aftreden zal op 't oogenblik van dit schrijven nog
niet van de lucht. Waarom ter wereld de beslissing in
zake Opper-Silezie het aftreden ten gevolge moet hebben
van dezen kanselier, den eerste sinds den vrede, die zijn
land althans een begin van vertrouwen bij de tegenstanders
verschaft heeft — een vertrouwen dat onmisbaar is voor
het herstel van West-Europa — is ons een raadsel en
wij kunnen hierin eigenlijk niet anders zien dan een
gewichtig-doen der Duitsche partij-politici. Geen Duitsch
staatsman is immers verantwoordelijk voor het verlies
van een stuk Silezisch gebied ; 't is een beslissing die
volgens het vredes-verdrag Duitschland wordt opgelegd,
en waaraan het niet ongehoorzaam Uri zijn. De binnenlandsche politiek van het rijk heeft er hoegenaamd niets
mee uit te staan en wij verwachten daarom dat de heer
Wirth rustig de leiding der zaken in handen zal houden.
Nansen's roerende smeekbeden tot de westersche
regeeringen om niet werkeloos toe te zien dat in Rusland
duizenden van honger omkomen hebben niet gebaat
van particuliere zijde wordt iets gedaan, maar de regeeringen laten de hongerenden sterven. Ziedaar de conclusie
van de Brusselsche conferentie. Teekenend was, dat
Nansen zelf tot die vergadering niet was uitgenoodigd.
Het werd een diplomaten-bespreking en het resultaat
was diplomaten-werk d.i. er zou alleen geld beschikbaar gesteld worden als bepaalde voorwaarden vervuld
waren en onder die voorwaarden be yond zich de erkenning
der oude Russische schulden door de Sovjet-Regeering.
Van diplomatiek standpunt bezien, is de beslissing begrijpelijk : daar is een regeering die den handschoen
toewerpt aan alle bestaande orde en daarmee aan elke
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andere regeering en die feiteliik op voet van oorlo g leeft
met alien ; onder het bewind dezer regeering gaat het
dan in Rusland zoo slecht dat tienduizenden, misschien
millioenen, van honger dreigen om te komen. Nu wordt
geld gevraagd voor die hongerenden, maar de hulp mag
hun alleen verstrekt worden door tusschenkomst van
die zeer weinig betrouwbare regeering van wie het zeker
is, dat zij 't behoud van den tegenwoordigen staat van
zaken in Rusland van veel hooger belang acht dan het
leven van duizenden onderdanen. Het verstand geeft
hier zonder mankeeren den raad om het geld dat men
zelf ook niet goed missen kan — niet in dien put te gooien
misschien daarmee den vijand te sterken, zonder de
hongerenden te helpen. Tegenover deze krachtige argumenten staat niets anders dan het naakte feit dat er
menschen sterven en Nansen's geestdrift die verzekert
dat, ook met medewerking der Sovjet-regeering, — die
immers toch onmisbaar is — hongerenden geholpen
zullen worden. Wien kan het verbazen dat een vergadering
van dipiomaten den weg uit het dilemma kiest dien het
verstand wijst ? Intusschen staakt Nansen zijn werk niet
en gaan er schepen met levensmiddelen voor de hongerdistricten naar Russische havens. Maar de winter is
al begonnen en de verkeersmiddelen zijn in droevigen
staat. Ondanks de pogingen tot hulp, zal er bitter geleden worden en zullen er duizenden sterven in het
rampzalige land.
Groningen, 23 October.

LEESTAFEL.

Dr. J. P. Lotsy.
Het evolutie-vraagstuk. Martinus
Nijhoff. 's-Oravenhage, 1921.
Dit boekje geeft den inhoud van een lezing door den Heer Lotsy
gehouden voor de Utrechtsche studenten. Evenals alle publicaties van
den heer Lotzy over dit zoo belangwekkende vraagstuk is het interessante lectutir, waardoor de belangstellende leek op botanisch gebied op
uitstekende wijze wordt ingelicht. Evenals in nagenoeg alle publicaties
van den Heer Lotsy treft men er veel polemiek tegen andersdenkenden
in aan, wat m.i. de waarde ervan als paedagogisch, doceerend geW.
schrift niet verhoogt.
Dr. J. D. Bierens de Haan. Hoofdfiguren der geschiedenis
van het wijsgeerig denken. (Tijdperk van Cartesius tot Kant).
De Erven F. Bohn. Volksuniversiteitsbibliotheek N°. 9.
Haarlem, 1921, 244 p.
Men kan op tweeerlei wijze zich met geschiedenis der wijsbegeerte
bezighouden. Onze belangstelling kan in hoofdzaak historisch zijn
georienteerd en haar doel vinden in een zoo nauwkeurig mogelijk weergeven van het verleden. Of wij kunnen dat verleden in hoofdzaak belangrijk achten als inleiding tot de gedachtenwereld, waarin wij zelf
verkeeren. Dat een denker als Bierens de Haan de laatste houding
zal aannemen is bijkans vanzelfsprekend voor een ieder, die zijn andere
werken kent. En zoo zou misschien een beschrijving van de geschiedenis
der pr obl e men die ons vanzelf vrijer maakt in de groepeering en
kritiek van het zuiver historische voor hem meer aangewezen zijn geweest dan een indeeling naar de p er son en gelijk hier is geschied.
Immers men krijgt thans herhaaldelijk den indruk dat de besproken
auteur (ik denk hier vooral aan het hoofdstuk over Kant) niet geheel
vrij zijn denkbeelden ontwikkelen mag, maar van den aanvang of
gekeurd wordt op de bijdrage die zijn werk leveren kan voor den opbouw eener idealistische metafysica in den zin als Bierens de Haan
haar voorstaat. Zoo zal om slechts een hoofdpunt to noemen, de met
Kant niet vertrouwde lezer uit het hier gebodene m.i. niet gemakkelijk
inzien waarom naar Kant's meening de wijsbegeerte principieel en voor
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altijd zich bepalen moet tot de vruchtbare vlakte der ervaring in stede
van op te stijgen naar de hoogten der vrije speculatie. Men moge die
eigenaardige mengeling van rationalisme en irrationalisme, die Kant's
wijsbegeerte kenmerkt, toejuichen of bestrijden, dat voor Kant zelf
hier alle nadruk ligt, laat zich m.i. moeilijk loochenen.
En gelijk hier lokt op menige andere plaats de sterk subjectieve beoordeeling tegenspraak uit. Ik denk bijv. aan de bladzijde over de „tolerantie" der verlichtingswijsbegeerte, die als haar schoonste triomf
wordt gevierd. Leg hiernaast nu de meening van mannen als Paulsen of
Faguet, die toch niet tot de principieele tegenstanders der verlichting
kunnen gerekend worden : „So haben die grossen Farsten des Zeitalters
die Idee der Toleranz gefasst, Friedrich der Grosse, wenn er die Halleschen Pietisten ins Theater ntitigt, oder Joseph II, wenn er die Kloster
schliesst. Toleranz bedeutet nicht Achtung und Schonung frernder
Individualitat, sondern Abschaffung des Konfessionszwanges und
Regulierung des Lebens und Denkens durch Vernunft." En volkomen
in overeenstemming met deze laatste woorden beschrijft Faguet den
verlichtingsphilosoof bij uitnemendheid : Voltaire „II est radicalement
incapable de comprendre Pict& de liberte, et ne sait qu'eAre opprime
avec malice, ou oppresseur avec delices."
Zoo ontvangt ook bij Rousseau de naar B. d. H. toegewende zijde —
het pantheistische natuurgevoel — alle belichting ; van den voorbereider
van het Katholieke reveil in Prankrijk, dien Masson in zijn groot werk
zoo magistraal teekent, bemerkt men hier nauwelijks jets. En met
schrik heb ik in de literatuuropgave naast het weinig zeggend boek van
HOffding het karikatuur-boekje van Mevr. Roland Hoist zien prijken,
in stede van het genoemde en Sackur's prachtige biografie of de bij alle
eenzijdigheid toch van diep medeleven getuigende bladzijden vanLanson.
Maar wellicht is ook de eisch, een objectieve, alzijdige belichting te
geven van twee eeuwen wijsbegeerte in zoo kort bestek, onuitvoerbaar.
En in elk geval moeten wij B. d. H. dankbaar zijn dat hij ons zijn kijk
op deze ontwikkeling in zoo aangenarnen en samenvattenden vorm
heeft gegeven. Uit dit opzicht beschouwd valt m.i. het allermeest te
prijzen wat over de Engelsche wijsbegeerte wordt gezegd ; de ontwikkeling der problemen die van zelf tot voortschrijden dwingt, de 6enheid
in de voortschrijding komt hier bijzonder goed tot haar recht. Maar ook
het hoofdstuk over Kant mag in dit verband als bijzonder geslaagd
worden genoemd. Het minst bevredigd heeft mij dat over Spinoza. Men
krijgt den indruk alsof de schrijver juist omdat hij zich hier het dichtst
„bij huis" wist, het sterkst de noodzakelijkheid heeft gevoeld door
nauwkeurig citeeren zijn uiteenzettingen te staven. Tengevolge daarvan
heb ik in dit hoofdstuk het gezicht op het Bosch wel eens verloren door
de vele boomen.
Onze slotsom is : Een werk van sterk subjectieven stempel, gelijk
ook het korte woord vooraf zeer duidelijk aankondigt, maar dat wij juist
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daarom en uit dit opzicht beschouwd als een aanwinst voor onze nog
zoo weinig talrijke Nederlandsche wijsgeerige lectuur gaarne welkom

heeten.

Ph. K.

Dr. K. H. E. de Jong. De Magie bij de Grieken en de
Romeinen. Volksuniversiteitsbibliotheek N°. 7. De Erven
Bohn. Haarlem, 1921. 246 p.
Dit nummer van de Volksuniversiteitsbibliotheek is van geheel
anderen aard dan het voorgaande. „Hypothesen wantrouwende
bepalen wij ons er hoofdzakelijk toe den lezer met de bronnen zelve in
kennis te stellen", zegt de schrijver in de voorrede. Inderdaad eerst
in een slotwoord van twee bladzijden komt de schr. er toe „een eigen
oordeel over de realiteit en de waarde der magie uit te spreken", en
ook hier beperkt hij zich tot zeer voorzichtige uitingen. In het geheele
voorafgaande boek, — al schemert zijn overtuiging, dat er meer achter de
magie steekt dan een verlichtingsman zou willen erkennen hier en daar
wel door, — spreekt slechts de berichtgever die met een bewonderenswaardige belezenheid en met de uiterste nauwgezetheid van den objectieven historicus ons rondvoert in de Grieksch-Romeinsche wonderwereld. Daardoor krijgt — het kan wel niet anders bij den geweldigen
omvang van het materiaal — de opsomming wel eens het eentonige
en ietwat dorre van een zuivere feitenverzameling. En de indeeling in
hoofdstukken : I Het naieve geloof. II Het bovendrijvende ongeloof.
III. Kentering. IV. Nederlaag der ongeloovigen. V. Het geloof gerechtvaardigd door de wijsbegeerte, wekt de verwachting van meer
dramatische bewogenheid dan ik in het boek zeif heb gevonden. Althans
het tweede hoofdstuk (het tijdperk van 450-100 v. Chr.) geeft toch m.i.
veel meer materiaal ten bewijze dat ook toen het geloof aan magie
krachtig bloeide dan van het tegendeel, en in het laatste hoofdstuk
(200-500 n. Chr.) heb ik niet zoozeer een rechtvaardiging van het
magisch geloof door de wijsbegeerte gevonden, als de talrijke bewijzen
dat ook de wijsgeeren nit dit tijdvak tot de aanhangers der magie
behooren.
Maar als zulk een verzameling van gegevens is dit kleine boekje, de
vrucht van noesten arbeid en zeldzame kennis, die ons in staat stelt in
voile werkelijkheid te zien hoe ver wij dwalen zoo wij de gedachtensfeer
der oudheid met de onze willen vereenzelvigen, van onschatbare waarde.
Het spreekt vanzelf, dat daarmede ook op de „antieke kultuur om en
achter het Nieuwe Testament" veel licht wordt geworpen. Wie zich een
zelfstandig oordeel wil vellen over de wonder-quaestie in den Bijbel, zal
aan het hier gebodene zeker niet mogen voorbijgaan.
Ph. K.
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P. van der Elst. Herbert Spencer. Hollandia Drukkerij.
Baarn, 1921. 34 p.
In deze nieuwe brochure uit de reeks Groote Denkers geeft de schr.
mede aan de hand van het Spencer-boek van Otto Gaupp een korte,
helder en bevattelijk geschreven schets van Spencers systeem. Dat hij
ondanks zijn groote bewondering de kritiek niet geheel het zwijgen
oplegt, toont hij bij de bestrijding van Spencers theorie, dat alle geestesfuncties, ook bijv. de logische, ethische en religieuse zich zonder meer
tot reflex-bewegingen en instincten laten terugbrengen. Dat hii gelijk
heeft met de opvatting, dat Spencers philosophie in haar diepsten grond
mystiek is en, in haar heenwijzing naar het onkenbare, de glorie van God
bedoelt, heeft hij voor mij niet aannemelijk kunnen maken. Het komt
mij voor dat hij hier in Spencer leest, wat hij gaarne bij hem zou willen
Ph. K.
vinden.
M. J. Brusse. Het Nachtlicht van de Zee. (2°. druk).
W. L. & J. Brusse's Uitg.-Mij. Rotterdam, 1921.
Een enkel woord van welkom bij de nieuwe verschijning van dit
oude boekje. Hoe frisch is het en hoe pittig, hoe zacht van weemoed en
fijn van humor ! De simpele beschrijving van het nog simpeler leven der
lichtwachters aan boord van het lichtschip „Maas", voor wee, in de
barre eentonigheid van hun bestaan, afgesneden van de wereld, de
ziekte van den hond Witpoot een het leven ontwrichtende gebeurtenis
is. Een wereld-apart, waarin wel van ieders aard het meest wezenlijke
naar buiten komt. En wij ondergaan in dit kort verhaal het contact
met deze geisoleerde menschenlevens, met dit wonderlijke lichtschipbestaan, met de elementen lucht en wind en water die het insluiten tot
een eiland.
Journalistiek? Niet meer — bezwaarlijk overigens is de grens te trekken
in Brusse's werk. Literatuur uit een superieure journalistiek geboren.
MARIE SCHMITZ.

Felix Timmermans. Anna-Marie. P. N. van Kampen
& Zoon. Amsterdam, z. j.
Felix Timmermans heeft, laat mij mogen zeggen „het ongeluk"
gehad om in het begin van zijn literaire loopbaan een boek te schrijven,
dat een populariteit, een welhaast klassieke reputatie verwierf. Dit
boek maakte hem voor de groote lezende schare voor eens en voor altijd
„den schrijver van Pallieter". Het zou mij niet verwonderen zoo hij
deze omstandigheid vroeger of later als een soort noodlot ging beseffen.
Want in den glans van de deels echte, deels opgedreven belangrijkheid
van dat eene boek verbleekt in de oogen der menigte de glans van
nieuwen oogst.
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Te betreuren acht ik dit voorzeker waar het een boek treft als dit zijn
laatste, „Anna-Marie". Want na het krachtige levensblijde, doch ontegenzeggelijk geborneerd-eenzijdige Pallieter is dit zooveel diepere,
rijk-geschakeerde boek mij zulk een innige verheuging.
Hier is in kiaren eenvoud het diepste en wezenlijke uit het leven
gepuurd. Zonder zwaarwichtigheid, zonde: moeizaam-kervende
psychologie worden hier de verborgen windingen van het moeilijkverweven menschenleven blootgelegd. Naast de schaduwlooze en volstrekt ongecompliceerde Pallieter-figuur, die ons als mensch niet boeien
kan, zoodat wij hem alleen kunnen zien als een symbool van levensvreugde (echter niet van levensvolheid), is de Anna-Marie van een
teedere, zacht-ontroerende menschelijkheid. De door haarzelf nauw
begrepen samengesteldheid van haar wezen maakt haar een mensch
van onzen tijd. Het is haar innerlijke tweespalt die haar leven tragisch
doet zijn : aan den eenen kant haar devotie, haar kinderlijke vrees voor
de zonde, die haar een onoverwinbare hinder zijn om zich vrijelijk te
geven in haar liefde voor den gehuwden Corenhemel, anderzijds haar
hartstochtelijke liefdehunker, die haar in ledige jaren van haar leven
met een onbestemd verlangen vervulde en die haar nu dringt om dit
eindelijk gekomene in voile heerlijkheid te doorleven. Het is deze tweespalt die haar zoo menschelijk maakt en boeiend, want elk dier twee
aan elkaar zoo vijandige krachten behaalt zijn triomf : vrijwillig zoekt
zij den dood om aan de zonde te ontkomen, doch in het uur van haar
sterven zegeviert haar hunker naar de liefde en zij neemt die van den
trouwen Livinus — gebonden gelijk Corenhemel -- die dat, waarnaar zij
heel haar leven had gesmacht en dat niemand haar volledig had gegeven, voor haar in zich draagt. Zoo wordt het sterven haar een glorie
en de geschiedenis van Anna-Marie blijft, ondanks haar tragiek, licht
van toon.
Evenwel is het, wellicht meer nog dan Anna-Marie, de figuur van
Mijnheer Pirroen, die dit boek beheerscht, Mijnheer Pirroen met zijn
witten hoogen hoed en zijn purpelen frak, die twintig jaren vrijde naar
zijn uitverkorene, niet als een sentimenteele droomer, maar als een
sterke die wachten kan, Mijnheer Pirroen, de nuchtere en toch zoo
sterk-innige levensbeminner, Wiens onberekenbare uitvallen de menschen
verbluft doen staan en die, wanneer de liefde tcch nog aan zijn koppigen
wil schijnt te zullen ontsnappen, het zoozeer geliefde leven vaarwel wil
zeggen, doch eerst met zijn vrienden zijn grandioos begrafenismaal
viert ! Hoe prachtig van contrast-werking is dit verrukkelijk-geestig
geteekende figuurtje met het soms even naar het sentimenteele zweemende der overige karakters ! Het is deze kern van levensechten humor
die het werk van Timmermans redt van het de Ztlid-Nederlandsche
literatuur nogal eens beloerende gevaar van „zoetelijk" te worden. Hier
is echter wat zoo licht in sentimentaliteit ontaardt in zijn edeler vorm
aanwezig : een teeder en zuiver sentiment. Dit uit zich in de gaaf-rake
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beelding van menschen en dingen, in de subtiele natuur-visies, waarbij
soms wel even opvalt een liefde voor het woord Om het woord, doch
die nog te lenig-levend van vorm zijn om tot manier te verworden.
Moge niet naast doch boven Pallieter dit frissche zuivere boek zijn
plaats erlangen.
MARIE SCHMITZ.
A. J. Zoetmulder. Fata Morgana. P. N. van Kampen
Zoon. Amsterdam. z. j.
Het is een hachelijke onderneming die deze auteur heeft aangedurfd
om een verhaal te schrijven, waarin hij de booze neigingen en lusten
zijns hoofdpersoons in een afzonderlijke gestalte kleedt. Want al denken
wij nog niet aan het zeer-illustre voorbeeld : Mephisto, in wren naast
den mensch Faust der menschheid lagere natuur zich spiegelt te
vermetel ware deze sprong — wij behoeven ons maar even te herinneren met welk een diepte van blik, met welk een fijnheid en scherpte van
geest Franz Molnar in „De Duivel" deze onwezenlijke persoon zijn
geraffineerd spel deed spelen, om ten voile te beseffen hoezeer de schrijver van „Fata Morgana" in dit werk beneden zijn waarschijnlijke bedoeling, in ieder geval beneden de hoogte van zijn onderwerp bleef.
Er zijn gedachten waarvan de uitbeelding geen middelmatigheid
gedoogt. Zoo eene was er de gedachte die den Heer Zoetmulder tot het
schrijven van dit zijn boek bewoog, waarin hij evenwel nergens, noch
in stijl, noch in beelding (hetzij van uiterlijke of van innerlijke dingen)
boven het middelmatige uitsteeg. Een jong kunstenaar, opstandig tegen
den dood die hem beloert in den aanvang van het rijke leven, doorleeft
in een visioen een kort bestaan van genezen-zijn, waarin, als een onafscheidelijke gezel, een tot vriend geworden vreemde — de verpersoonlijking van wat daar aan boosheid in hem huist — hem begeleidt en
hem drijft tot alle kwaad dat noodig is om te veroveren wat hij begeert.
Ontwakend uit dit visioen erkent hij hierin Gods barmhartigheid : „Ik
ben ervan overtuigd, dat God, om mij met m'n vroegen dood te verzoenen in z'n eindelooze barmhartigheid aan m'n geestesoog voorbij
heeft laten gaan m'n leven, zooals 't geworden zou zijn wanneer ik
m'n gezondheid had terug gekregen." En nu heeft hij vrede met den
nabijen dood.
In een reeks van korte hoofdstukjes schrijdt het verhaal voort, vlak,
kleurloos, in een slappen, onverzorgden, te gemeenzamen stijl. Het
relaas der feiten vloeit over in het verhaal van het visioen, zooals bij
wie inslaapt de werkelijkheid in den droom vervloeit. Dit is op zichzelf
zuiver, doch wat het onzuiver maakt is dat in het visioen die wonderlijke beklemmende atmosfeer van onwezenlijkheid ontbreekt, die het
tot een andere hoogere werkelijkheid dan het daaraan voorafgaande
zou moeten stempelen. Het mist de onwaarschijnlijkheid die het waarschijnlijk zou hebben gemaakt. Nu schijnt het bloot de voortzetting
van het aanvankelijke levensverhaal, doch is als zoodanig toch maar
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weer nauwelijks te aanvaarden, daar wij een aanleg, als zich in dit
gedroomd bestaan in den jongen man ontwikkelt, daarvOeir niet in hem
aanwezig hadden kunnen denken. Dat men in de koortsverbeelding van
den jongen man nergens den huiver van het onwezenlijke voelt, vindt
wel allereerst zijn oorzaak in het mislukken van de figuur van Gozewijn
Arbo, die door de gebrekkige beelding van den schrijver werd een onbeduidend mensch-poppetje, inplaats van wat hij had behooren te zijn :
de ontastbare, gestaltelooze, de geest van het booze.
Mist dit koortsvisioen de atmosfeer die het tot een visioen zou hebben
kunnen maken, het daaraan voorafgaande mist als contrast daarmee
de krachtige kleurige beelding der werkelijkheid. Vaal, zonder merkbaar
kleurverschil vloeien de beide deelen ineen.
Zoo werd dit boek een mislukking, doordat voor de schoone gedachte
niet de leven-gevende vorm gevonden werd, waarin alleen een kunstenaar van grootscher geesteshouding en machtiger kunnen haar zou
MARIE SCHMITZ.
hebben kunnen kleeden.
J. F. L. de Balbian Verster en M. C. Looy—van Zeggelen.
Ons mooi Indie. Batavia oud en nieuw. Amsterdam.
Uitgegeven door J. M. Meulenhoff. 1921.
Dit is een belangwekkend boekje. De Heer de Balbian Verster gaf
hier een zeer levendige, uitvoerige beschrijving van het ontstaan en
de stichting der stad Batavia, welker „tegenwoordige staat" door mevr.
Kooy--van Zeggelen met levendige kleuren wordt geschilderd. Aan
deze beide teksten gaat vooraf heel een reeks van photografische afbeeldingen portretten, plattegronden, kijkjes in oud en nieuw Batavia.
Smakelijk uitgegeven, zal dit boekje zeker zijn weg wel vinden bij
H. S.
die belangstellen in onze koloniale geschiedenis.

Emiel Hullebroeck. Ons Mooi Indie. Insulinde. Reisindrukken. (2°. Druk). Amsterdam, 1921. J. M. Meulenhoff.
Het verbaast mij waarlijk niet, dat van dit aardige boekje een tweede
druk is verschenen. Schr. heeft in September '15 met de „Coen" haar
eerste reis naar Indie gemaakt, is het land doorgegaan, zingende, d.w.z.
overal zijn voordrachten houdend en heeft van al wat hij hoorde, zag,
beleefde en ondervond een vlot verhaal samengesteld, waarin hij zijn
indrukken weergeeft. Wat mij betreft, na een kortstondig verblijf in
Indie oordeel ik dat hij goed heeft rondgezien, veel waargenomen, billijk
is in zijn waardeering hij is sterk getroffen geweest door het overweldigende, dat en de reis naar en het reizen in Indie over den bezoeker
brengt. Het vele goede en schoone, dat ginds te genieten valt. heeft hij
opgemerkt en getuigt daarvan met geestdrift, al legt hij oak den vinger
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op een en ander, dat men anders zou wenschen. Maar de doorgaande
toon van zijn beschouwing is er een van bewondering ; dat kan trouwens niet anders wanneer men onbevangen en zonder parti pris zich
rekenschap geft van zijn gewaarwordingen.
H. S.

Robert Saudek. Diplomaten. Haagsche roman. Rotterdam. 1921. W. L. en J. Brusse's Uitgevers-Maatschappij.
De aanwijzing. „Haagsche roman" doet mij altijd lichtelijk griezelen,
omdat ik nu al zooveel aldus aangekondigde boeken heb gelezen, waarin
van het „Haagsche" een spotbeeld gegeven werd. Maar laat mij dadelijk
zeggen, dat de buitenlandsche diplomaat Robert Saudek, die in onze
residentie tijdens den oorlog heeft gewoond, bijzonder goed uit zijn
oogen gezien heeft en dat zijn werk inderdaad, al is 't in beperkten zin,
een Haagsche roman heeten mag. Verwonderlijker dan dit feit is het
gemak, waarmee deze vreemdeling het toch waarlijk niet gemakkelijk
instrument van ooze taal bespeelt ; er is nauwelijks een enkele uitdrukking, die verraden zou dat dit vloeiend en vlot Hollandsch niet
van een Hollander afkomstig is, Sterker nog : hij bespeelt niet alleen
dit instrument, maar beheerscht het volkomen, wat niet van elk onzer
schrijvende landgenooten kan warden gezegd ! Saudek weet in onze taal
de meest subtiele gevoelens nit te drukken, hetgeen bewijst dat de fijne
schakeeringen van onze taalschat door hem worden gevoeld.
Oorspronkelijk is „Diplomaten" verschenen als feuilleton in De
Nieuwe Courant, waar het in sterke mate de aandacht trok. Als boek
ziet dit verhaal tevens het licht in een Duitsche, een Tsjechische en
een Italiaansche vertaling ; ik vermoed dat het ook in Franschen en
Engelschen tekst zijn weg zal vinden door de wereld-litaratuur. Geen
wonder, want deze „Haagsche roman" is van universeele beteekenis ;
hij schildert ons het werken van diplomaten tijdens den oorlog.
Maar met deze al te beknopte „inhoudsopgave" doe ik den schrijver
groot onrecht. Niet dat alleen heeft hij willen geven en gegeven, maar
vooral heeft hij ten voeten uit voor ons willen teekenen het beeld van
een eerbiedwaardigen, ouden, wijzen staatsman, die met ruimen blik
de wenschen en dingen om zich heen waarneemt en diep doordringt
in de karakters der leidende figuren, die een rol speelden op het groote
tooneel in Europa's kabinetten. Tot dat indringen in de roerselen der
staatslieden, die in deze jaren het lot van de oude en de nieuwe wereld
bestuurden, geraakt hij door zijn buitengewoon graphologisch inzicht,
dat hem in staat stelt als uit een open boek het innerlijk wezen der
,groote " mannen van zijn tijd door nauwgezette studie van hun
handschrift te leeren kennen. In die studie wijdt hij het jonge
meisje in, dat hij als secretaresse aan zijn dienst heeft verbonden en aan
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wie hij zijn voile vertrouwen schenkt. De mooie, teere verhouding tusschen den grijsaard en Maria is door Robert Saudek met de uiterste
fijnheid van toets geteekend. En men gevoelt, dat hij ook het beeld
van deze Maria met groote liefde heeft behandeld.
Teer en fijn is dit werk, daardoor wellicht wat wazig, waar dan toch
van een doorzichtige wazigheid, _althans voor den lezer, die de bedoelingen van den schrijver verstaan kan, ook waar deze ze meer aanduidt
clan uitspreekt en ook waar hij verre perspectieven opent. Misschien
is „distinctie" nog het woord, dat het best de eigenaardige bekoring
van deze schrijfkunst kenschetst. Want torenhoog staat dit verhaal
boven al het banale en platgetredene, dat de ondertitel even zou doen
duchten. Niet alles is even helder, maar de lezer verwijlt voortdurend
in een atmosfeer als van hooge berglucht, rein en zuiver. Uit de hoogten
waarop de schr. hem voert, leert hij „de ijdelheden hier beneden" (ook
van diplomaten) zien door de oogen van den ouden, wijzen Oostenrijkschen graaf, wiens (in den besten zin van het woord) gedistingeerde
figuur onze sympathieke aandacht voortdurend blijft boeien. Welke
vormende kracht hij uitoefent op de jonge Maria en welken inhoud
hij aan haar idealistischen zin weet to geven, dat mogen de lezers, die
„Diplomaten" ter hand nemen, zelf ervaren. De lectuur van dit wonderlijke, verrassende, in meer dan een opzicht buitengewone boek
bevelen wij hun met warmte aan.
H. S.
Leo Faust. Nieuwe Gids van Parijs (Parijs in tien dagen).
Amsterdam, 1921. J. M. Meulenhoff.
Ook dit boekje is een overdrukje uit De Nieuwe Courant, welker
Parijsche correspondent Leo Faust is. In dit Haagsche blad had hij
feuilletons geschreven, waarin hij landgenooten waarschuwde tegen
het gebruik van oude gidsen (Baedekers e.a.), die niet betrouwbaar meer
zijn nu er in Parijs sedert 1914 zooveel veranderd is, en waarin hij op
prettigen, vlotten trant vertelde hoe men het best tien dagen in Parijs
zou kunnen doorbrengen. Natuurlijk zal ook dit boekje ten deele vrij
spoedig verouderd zijn, maar voor een belangrijk deel heeft en behoudt
het blijvende waarde.
H. S.

Anna van Gogh—Kaulbach. Jet-Lie, roman uit de achttiende
eeuw, 2° druk, de populaire editie. Amsterdam, 1920. Em.
Querido,

Het antwoord op de vraag hoe Jet-Lie is ontstaan geeft Anna van
Gogh--Kaulbach in de voorrede waar zij zegt :
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„Wie kelt in een tijd als de onze met zijn verschrikkingen, zijn beklemmingen, zijn benauwingen en niet te overziene mogelijkheden, en romanschrijver is, verbeelder en uitbeelder van het leven, valt soms ten prooi aan
verbijstering. Vooral wie uit zijn aard gewend is, waar te nemen en in zijn
oeuvre te verwerken, de afschijning der stroomingen van zijn eigen tijd,
voelt zich machteloos, want overweldigd door de reuzenkrachten die om hem
woeden."
Er kwam een „snakkend verlangen" in deze schrijfster op om „den
eigen tijd los te laten en haar verbeelding in een anderen tijd te doen leven."
Dien anderen tijd heeft zij gevonden in de dagen die aan de Fransche
revolutie voorafgingen, een tijdvak even vol van beroering, even zwaar
van teed als de moeitevolle jaren van den grooten wereldoorlog.
Zoo is „Jet-Lie, roman uit de achttiende eeuw" ontstaan.
Het is jammer dat de schrijfster een belangrijken factor over het hoofd
heeft gezien. Zij heeft vergeten dat wie het verleden in zijn „oeuvre"
laat leven en zich gemachtigd acht den schimmen uit dat verleden
nieuw leven in te blazen, meer nog dan de auteur van een verbeeldingsroman, verantwoording schuldig is voor zijn werk.
,,Wahrheit and Dichtung" noemt Anna van Gogh--Kaulbach een
historischen roman. Dat zij zoo. Maar laat zij dan niet vergeten dat wie
meent te mogen heerschen over de „Dichtung" allereerst zelve de
„Wahrheit" moet beheerschen, moet kennen die „Wahrheit" tot in zijn
fijnste vezelen, tot diep in zijn diepste geheimenissen. De auteur moet
in dat verleden waarin hij ons binnenvoert als het ware zelve leven,
want voor hem is dat verleden met zijn goed en zijn kwaad, zijn lief
en zijn leed, heden geworden.
Slechts van een auteur die zoo is doorgedrongen in de „Wahrheit"
zal de lezer de „Dichtung" aanvaarden.
„Wahrheit and Dichtung"
Hiermede bedoelen wij de „Wahrheit" in ruimeren zin. Want als men
de gebeurtenissen uit het leven van Henriette-Amelie de Nehra zooals
zij die zelve heeft opgeteekend 1 ) vergelijkt met haar levensloop zooals
Mevrouw van Gogh—Kaulbach ons dien heeft gegeven in haar werk,
dan is er wet „Wahrheit" in engeren zin in den roman Jet-Lie.
In ruimeren zin ontbreekt die „Wahrheit" ten eenen male.
Want het heeft de schrijfster niet mogen gelukken het Frankrijk van
weleer tiit zijn doodslaap te laten ontwaken. Hoewel met kwistige hand
uitdrukkingen en woorden door het boek zijn gestrooid bestemd om de
sfeer te scheppen, kan dat slechts oppervlakkig voidoen waar het
innige contact met menschen en toestanden ontbreekt.
Het zijn niet woorden als „robe levite", revendeuse, cabinet de toilette"
1) Les Amours de Mirabeau et Mlle de Nehra racontëes par
elle-meme. Papiers inedits — la revue politique et litt6raire 24
Septembre 1881.
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enz. die ons bier voldoening kunnen schenken, wij vragen een algeheel,
eerlijk, onzelfzuchtig zich inleven in het onderwerp.
Dit boek is modern.
Want modern is het conflict, de liefdesgeschiedenis tusschen de
Mirabeau en Melle. de Nehra en modern is de figuur van jet—Lie.
Zooals Mevrouw van Gogh haar heeft gezien is deze filosofische dochter
der van Haren's „een voorlijk meisje". In de rustige wijze waarop zij
haar onbaatzuchtige liefde voor de Mirabeau wil verantwoorden, in de
moreel hoogstaande manier waarop zij hem het offer van haar kuischheid brengt is Jet-Lie niet van haar tijd.
Den titel van het boek zouden we een vergissing willen noemen.
Henriette-Amelie was haar naam, Jet-Lie zei liefkoozend de Mirabeau.
Is het denkbaar dat een Franschman Henriette zou afkorten als Jet?
Jet-Lie, het zijn wreede Nederlandsche klanken, ze hooren thuis in
Nederland.
We hebben ons of te vragen ; waarom heeft Jet-Lie een tweeden druk,
een populairen herdruk beleefd ?
Zou dat kunnen zijn omdat het voldoet aan de eischen die de matig
ontwikkelde lezer stelt aan een historischen roman ? De eischen van
zulk een lezer zijn dat men hem geve een lief en roerend verhaal met
een historischen achtergrond en waarin de hoofdfiguuren hem liefst
bij name bekend zijn. Hij is dan direct zoo'n beetje op zijn gemak en
zet zich rustig neder om de verdere avonturen van deze historische
personen te savoureeren.
Jet-Lie voldoet aan die eischen en het staat er boven.
Het is een allerliefst verhaal van zuivere stip dikwijls en fijn van
opvatting. De subtiele wijze waarop de roman van de allerliefste
Henriette-Amelie die haar reine, kinderlijke liefde geschonken heeft
aan den grooten volkstribuun, den genialen de Mirabeau, die zijn leven
heeft verdiept en schoon gemaakt, die zijn wereldhervormingsplannen
heeft gedeeld, wordt behandeld, is prijzenswaardig.
Als een gave rechte lijn, een lijn van schoonheid gaat de liefdesroman
van Jet-Lie door dit boek en zinnen als deze „dat dit haar leven bederven
kon omdat het haar gevoel van lie/de bedorven had," ze willen ons niet uit
de gedachte.
Zoo is Jet-Lie een lief boek.
Het is geen kunstwerk, niet de historische roman waarin de verdichte
figuren met bijna wiskunstige zuiverheid zijn geplaatst in het kader
van hun tijd, geen schepping van het heden, waarin het verleden tot
realiteit wordt, het historische werk bij uitnemendheid ; het werk van
den grooten auteur waarop wij wachten, die zal dragen den Nederlandschen geest over zeeen van bezwaren om te scheppen den Nederlandsch-historischen roman.
Anna van Gogh—Kaulbach kan meer en kan beter.
Lees „de hooge toren."
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Daarin is het hart van deze schrijfster. Dat is haar ideaal het schrijnend, afbrekend ideaal, dat wij willen zien verdrongen door zuiverder
idealen, maar toch het ideaal van Mevrouw van Gogh—Kaulbach.
Daarin leeft zij, daarvan is haar geest doordrongen, daarin en daarover
kan zij schoonheid geven.
Omdat zij in „de hooge toren" heeft aanvaard „de verschrikkingen, de
beklernrningen en de benauwingen" van onzen tijd is dat werk goed geworden.
Maar even schrijnend, even bitter, even zwaar hebben de menschen
gAeden in de zwoele dagen van Jet-Lie.
En gij, Mevrouw van Gogh--Kaulbach, hebt dat niet voldoende
meegeleden.
A. VAN HAERSOLTE—VAN HOLTH E TOT ECHTEN.

Dante Alighieri 1321-1921. Omaggio dell' Olanda.
Inderdaad een eerbetuiging aan den grooten dichter! Het boek maakt
een statigen indruk in zijn royaal formaat, fraai papier en grooten druk,
bevattende arbeid van dertig vereerders van Dante in Nederland. De
verhandelingen zijn in het Italiaansch geschreven of vertaald door
Silv Barbieri en verdeeld in een zestal rubrieken, waarna eenige voorbeelden van Hollandsche Dante-vertaling van thans levende schrijvers
en een bibliografische studie, Dante in Olanda, volgen. In deze laatste
studie komt de lezer te weten welke volledige en gedeeltelijke Dantevertalingen in het Hollandsch het licht gezien hebben, en welke artikelen
over Dante sinds 1824 in Nederlandsche tijdschriften of in afzonderlijke
uitgave verschenen zijn.
Het is voor den lezer, wien de Italiaansche taal geen volledige onbekende is, een genot zich in dit huldeboek te verdiepen : de keus der
artikelen, de veelheid der behandelde onderwerpen en de breede uitgave, maken het werk tot een waardevol geschenk van het Nederlandsche yolk aan het yolk van Dante. Questo libro sia, non soltanto un
nostro omaggio al sommo Poeta, ma anche un fervido augurio dell'
Olanda all' Italia e un saluto nel nome del grande patriota, simbolo
dell' Italia unita. Dante Alighieri. Deze woorden van het uitvoerend
comae, Dr. A. W. Bijvanck en W. A. van Leer, verbreeden de Nederlandsche Dante-vereering tot de hulde voor een groot y olk met een
groote kultuur. De Heeren Bijvanck en van Leer hebben de Nederlandsche bewonderaars ten zeerste verplicht door hun de gelegenheid voor
deze Dante-hulde te geven.
B. d. H.
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Doctor Faust, een poppenspel naar de bewerking van K.
Simrock (1846) door Balthazar Verhagen.

Het poppenspel Faust heeft van Goethe zijn befaamdheid maar
meer dan de naam en de inhoud in algemeene trekken was den meesten
onbekend. Verhagen geeft ons in vertaling de bewerking van Simrock
en Licht in de inleiding toe, waarom bij deze bewerking volgt in afwijking van de Miinchensche die „het oudste Duitsche Faustspel" uit
de 17de eeuw op de planken brengt. Deze Faust is een toonbeeld van
het scheppend vernuft van den volksgeest : de figuur van Faust, Wagner,
Kaspertje zijn met verve geteekend en de dialoog gloeit van leven.
B. de H.
Als Nederlandsch werk is de vertaling voortreffelijk.
Aug. Vermeylen. Geschiedenis der Europeesche plastiek
en schilderkunst. Eerste Deel a Tekst b Platen. Amst.
Wereldbibliotheek.
In twaalf hoofdstukken behandelt de Schr. de geschiedenis der beeldhouw- en schilderkunst van het begin der Oud-Christlijke kunst af, tot
waar de Renaissance aanvangt. Masaccio in Italie en Van Eyck in de
Nederlanden zijn de laatste figuren, die hier op het tooneel verschijnen.
Het hier geboden werk kenmerkt zich door een nieuwe waardeering
van de Byzantijnsche kunst en een klaarder begrip van de Gothische
beeldkunst dan men in vroegere handboeken der kunstgeschiedenis
aantreft. Wat het eerste aangaat : hier is niet een vereering van de
Byzantijnsche kunst om de onhelleensche elementen, om welke zij gewoonlijk als een inzinking in het kunstleven wordt aangemerkt. Immers
het zou kunnen dat de schr. in de verstarring der vormen een zekere
magie herkende, verwant aan wanstaltelijkheden in de allernieuwste
schilderkunst. Integendeel : Prof. V. toont aan hoe in een periode van
algemeene verachtering juist de Byzantijnsche mozaiekkunst de herinnering aan het edele verleden bewaarde en zonder in navolging to
vervallen, nit eigen ingeving een verwante kunst voortbracht. Fraaie
specimina worden daarvan in beeld vertoond. Ook de Middeleeuwsche
plastiek wordt in haar geschiedenis op overtuigende wijze toegelicht.
Voor de meeste is deze ktinst, waarmee de Fransche Kathedralen prijken, een doolhof. Zij kennen een aantal werken maar weten de verhouding daartusschen niet. De wetenschap dienaangaande is trouwens nog
jong. Prof. V. wijst den lezer den weg en boeit hem door een aantal
fijne opmerkingen, door parallelen met de Grieksche kunsthistorie en
door illustreerende vergelijkingen. Op elke bladzijde van dit boek treft
ons het overwogen kunstbegrip en de heldere bepalingswijze van historische gegevens. Het B-gedeelte bevat 82 afbeeldingen, die alle met
groote zorg zijn gekozen. Ik hoop dat bij herdruk deze kollektie tot het
dubbele worde uitgebreid.
B. d. H.
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IX.
(Slot.)

Het was stil in de kamer. Adele, in elkaar gewrongen,
haar vuisten onder haar oksels, knikkebolde bij de kachel.
Eeke las de Zaterdagavondkrant, met zijn eindelooze
advertenties. Aan 't eind van iedere week zocht ze een
betrekking, ernstig altijd, zelfs met jets van spanning —
beschaafde
Huishoudster
en toch altijd vermaakt.
jongedame bij twee kinderen ?
cassihe
j uffrouw,
Maar ze kon voor
niet ouder dan 25
hoog salaris
Boerenzoon zoekt een degelijk meisje —
23 doorgaan.
neen, geen. huwelijk. Een Boerenzoon, zei Julie eens, moet
een vrouw hebben die met vier beenen op de aarde staat.
Reisgezelschap ; -- ha, reizen, dat prikkelde haar fantasie
als iemand haar tegenNaar Egypte ;
het meest.
hield, zonder het zelf to weten, was het Julie. – Of Justus ?
Adele, na een plotselinen er waren overal sphinxen.
gen knak van haar hoofd, deed haar oogen open.
„He," zei ze, in een geeuw, „riep je me ?"
„Nee, maar ga naar bed als je zoo moe bent."
Ze wreef met haar handen over haar gezicht, en zong
17
0. E. XXI 12
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nauwelijks verstaanbaar, tusschen haar tanden ga naar
bed toe, slaap lekker, ga naar bed toe, slaap zacht.
Maak jij dan den brief aan Martin postklaar."
„Ik ?"
„Schrijf wat over de kinderen ; Just doet het anders,
maar hij zal zeker laat thuis komen."
„O, ik zeg het hem dan wel, als hij komt."
„Wou je opblijven ? God, vroeger deed ik dat ook,,
thuis. Maar ze kunnen best zonder hulp een boterham
eten. Gek, dat we altijd de neiging hebben een man als
een kind te behandelen. Nou, ik ga ; vertel Just maar
niets van het standje met Annie, ik denk dat ze morgen
weer bijtrekt ; nacht."
„Slaap lekker."
Zoodra Adele de deur achter zich sloot, begon Eeke
de kamer op te ruimen, en het allerlaatst vouwde ze de
briefjes van de kinderen in een enveloppe. Ze voelde lust
ze te lezen, ze had wel mOeten zien Wout's aanhef, in
zijn groote onhandige letters : „Dag Lieve Vader." Ja,
waarom zou hij niet met een groet beginnen, — en dan aan
iemand die zoo ver weg was. Het deed bijna denken aan

een brief van Paulus, den apostel : genade zij u, en vrede
van God onzen Vader. Kleine Wout, ze wilde zich iets
liefs van hem herinneren, maar hij had zoo weinig opvallends. Het kwam haar plotseling voor dat hij minder
kinderlijk zou zijn dan Dineke ; zijn gelijkmatig goed
humeur gaf sours een glans van rijpheid aan zijn gezichtje.
Zeker was Just ook zoo geweest als kind.
Ze ging weer aan de tafel zitten, en keek naar de krant.
Neen, ze had nu toch geen lust meer in de advertenties.
Blijf nog maar wat bier, mompelde ze, al maakt Adele
ruzie met de meid, en al is Justus meest op zijn laboratorium. Hij kwam immers terug, en het knarsen van zijn
sleutel in het slot was de muziek van dit huffs. Muziek ?
kOm, ze wilde niet sentimenteel worden ; ze was alleen
zoo blij hem te hebben leeren kennen, na Willem, van
wien ze eens hield. Willem met het masker, en als je dat
masker weg rukte - nee, nee, waarom zou ze dat nog doen?
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sinds Justus gekomen was. Weer dacht ze aan den brief
van Paulus, en aan den opdracht dien ze eens voor in een
boek had gelezen : Ik dank mijnen God, zoo dikwijls ik
Uwer gedenk. Het ontroerde haar, zooals toen, maar
dieper nog, vromer. Zijn naam wilde ze terug dringen,
om dat gevoel te behouden, maar zijn naam dreunde
er door heen, en maakte de harmonie rijker : Justus.
Toen ze de buitendeur hoorde opengaan, voelde ze
zich plotseling als geheel aan hem gegeven.
Het was niet Justus die binnenkwam, maar von Pritzhof.
„Ik ben vooruit gekomen," zei hij, „ik word helaas
altijd eerder moe." Hij sprak Duitsch, wat hij onbewust
deed, zoodra hij vermoeid was.
„U moet wat warms drinken, en den brief dien voor
gekomen is, leest u morgen." Maar ze zag meteen, dat
hij de enveloppe open scheurde. Bij het buffet roerde ze
de chocola aan.
„Van mijn moeder," zei hij. Hij las snel, als iemand die
het alleen met zijn oogen doet. Toen ze zich weer naar hem
wendde, zag ze den brief in zijn afhangende hand.
„Lie zoo, een beschuit erbij, of liever een boterham ?"
,Een boterham."
Zwijgend zette ze klaar. Ze zag wel dat hij getroffen
was door lets nit dien brief, en begreep 66k, dat hij het
haar zeggen zou. Dan moest ze hem troosten ; dat klonk
wel banaal, dadelijk maar troosten. Hij was Kriegsbeschdcligter ; vier jaar in den oorlog geweest, en dan een
woord van een vrouw tot genezing ? En waarom juist zij,
ze had Justus lief.
„Mijn moeder schrijft dat Gusta getrouwd is. Gusta
is mijn meisje geweest."
„Och," zei ze, en ging weer aan de tafel zitten.
Hij knikte. „Ja : och — en wat zullen we meer erover
zeggen. Een duitsch meisje is altijd trouw, volgens mijn
moeder ; dus moet ik haar ontrouw zijn geweest ? Het is
niet meer nit te maken, denk ik. Maar het hoeft ook niet,
ik ben al die dingen zoo moe."
„Ja, dat geloof ik graag..."
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Hij keek haar aan. „Hier in huis," zei hij, maar brak
weer af, hoofd schuddend. „Ik ben in dit land gekomen
om professor Hegman, om met hem te werken. Als dat
een lange weg is, een heel lange weg "
„Misschien is het de beste," zei ze en dacht aan Justus,
die zooveel met dezen man samen was, en die toch nooit
jets zou weten van Gusta, het ontrouwe meisje ; — of was
ze juist trouw geweest ? Het deed er niet meer toe. Ze
hadden hun werk, Justus en von Pritzhof, altijd weer :
hun werk, den veiligsten weg. En een vrouw stond daarbuiten, iedere vrouw, zij, of Gusta — Wien had Gusta nog
kunnen trouwen ? Een rijken leeglooper, zeker, niet een
man met : werk.
Maar toen hoorde ze Justus' sleutel in het slot, zijn stap
door de gang en voelde opnieuw, in alle mildheid, haar
lief de voor hem.
Annie, de meid, was dien avond vroeg naar haar kleine
zolderkamertje gegaan. Ze stak geen licht op ; de kaars
kon er zoo vreemd geheimzinnig flikkeren, als werd het
hokje niet door vier muren omsloten. En in donker leek
het meer haar eigen. Dan had ze ook niet het gevoel van
in een open kaartenhuis te zitten, want het kamertje
had geen eigen dak. Slechts een van de vier wanden liep
door, en hielp daar, heel in de hoogte, het zware, gewelfde
zolderdak vormen, met al zijn balken en binten. In dien
wand was ook het steekraampje, waardoor ze den hemel
kon zien, zelfs vanuit haar bed. Als er sterren waren,
stonden er altijd genoeg achter dat kleine vierkantje.
Joop, haar vrijer, zei : „nu is er waarachtig een grootere
kamer ongebruikt, een met een openslaand raam, en
jij kruipt iederen avond in dat kleine krot." Ze zei maar :
„het is geen krot, het is goed genoeg." Maar ze Wilde
daarom nog niet dat de kinderen er speelden. Dien middag
was ze toevallig even boven geweest, en had het bed in
wanorde gevonden, met groote kuilen in de dekens, en
een zwarte veeg over het witte sloop. Ook waren er een
paar plaatjes van den wand losgescheurd. Ze riep de
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kinderen erbij, en die bekenden schuld. Natuurlijk was
Dineke de aanvoerster geweest. Je kon zoo mooi op dat
eene wandje klimmen, er stonden een paar kisten tegen
aan den buitenkant ; en als je er boven op was, moest je
gauw springen, anders viel je misschien terug op de
kisten, en brak je nek. Je sprong in het bed, dat veerde
zoo fijn. Ja, ze had vergeten haar schoenen erbij uit te
trekken, en ze kon niet beloven het nooit weer te doen,
het ging veel te leuk. En eenmaal was ze gevallen, naar
den binnenkant, gelukkig ; toen schuurde ze langs den
muur, ze voelde het nog in haar rug, en wat deed dat
leelijke plaatje er toe ? Ze zou wel een paar andere plaatjes
geven, veel mooiere.
's Avonds vertelde ze alles aan Joop. Die vroeg : „en
wat zei je mevrouw ?" Maar ze had de kinderen niet
verklapt ; och, Dineke was eenmaal zoo'n robbedoes.
En toen, om een kleinigheid, ging mevrouw haar een
standje makers. Ten gooide ze ook alles emit, dat de
kinderen haar boel vernielden, dat ze tem-ninste over haar
eigen kamertje Baas wou zijn, het was toch heusch al
zooveel moois niet. Als ze de logeerkamer had, zooals
het hoorde, dan konden de kinderen daar meteen niet in.
Wat had ze nu ? een klein steekraampje en een paar
schotjes, het was een schande. Dat waren allemaal
dingen die Joop altijd zei, en ze had gedacht dat zij
zelf ze nooit zou kunnen voelen. Ze was wel onbillijk
geweest, en had mevrouw nu maar een klein beetje toegegeven
Ze zat op den rand van haar bed, al heel lang zat ze
zoo, en de scherpe rand deed haar pijn. Ze wilde niet
gaan slapen. Straks, als iedereen naar bed was, zou ze
naar beneden gaan, en alles aan inijnheer Just vertellen.
Ze zou de mooie kimono aandoen, die ze van juffrouw
Eeke had gekregen. Ze kreeg hem, omdat hij veil was,
maar natuurlijk werd hij weer schoon door water en zeep.
Haar bloote voeten stak ze in pantoffels. Nee, nu nog
niet, nog een beetje wachten, want stel je voor dat mevrouw ook juist laat was, en haar tegen het lijf liep. Ze
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moest wachten, misschien zou de klok nu wel gauw
weer slaan. Het was twaalf uur geweest, en misschien
ook half 66n ? dat wist ze niet zeker, want heel even
had ze haar hoofd op het kussen gelegd en was toen ingedruild ? Dit halve uur duurde lang. Als ze had geslapen,
en als het dan straks drie uur sloeg bijvoorbeeld, dan
kon ze niet meer gaan. 0, stil, daar begon de klok te
spelen. Ze hield met beide handen den ijzeren bedrand omkneld, en luisterde. Een doffe slag volgde op het lange,
lichte gespeel, toen was het heel stil ineens. Maar ze stond
plotseling op, vastbesloten te gaan. Ze wist niet of het
uur heel of half was, ze had nog alleen maar de gedachte
dat het al te laat zou kunnen zijn. Haastig opende ze de
deur. Maar op haar blooten voet, die vanuit de losse
kimono te voorschijn kwam, viel even een vale lichtschijn. Ze deed een stap terug en sloot de deur weer. Ze
kon niet gaan, niet zoo, in die gekregen dameskleeren,
half naakt. Willig gleed de kimono van haar af, op den
grond, en ze tastte naar haar kousen. Toen ze haar
katoenen jurk beet pakte, aarzelde ze even. Waarom die
dienstboden japon, nu nog, in den nacht ? Achter het
gordijn hing de nieuwe witte blouse die ze met Joop had
gekocht. Maar ze gooide het katoentje over haar hoofd
en strikte een boezelaar voor. Ze ging met mijnheer
Just praten, het was ernst. Nu zacht naar beneden. -Justus toonde zich niet verwonderd bij haar binnenkomen. Hij zat aan zijn schrijftafel. Dicht bij zijn hoofd
brandde een lamp en liet de hoeken van de kamer in 't
duister. Een klok tikte dof en langzaam. Ze voelde plotseling scherp dat hij in een wereld leefde die haar vreemd
was. Hij wist niets van haar kibbelen met mevrouw,
van haar wachten, haar hunkerend ongeduld. Terwijl zij
op den rand van haar bed zat, bong hij zich over zijn
papieren. Wat schreef hij toch altijd ?
„Zoo, ben je nog op, Annie, wou je me wat zeggen ?"
Hij had iets van haar gedachten vermoed ; hij voelde
wel meer hoe zijn rustig bezig-zijn anderen prikkelde.
Hij verwijlde geen oogenblik bij wat ze hem te zeggen
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zou kunnen hebben, in dit late uur, maar vond het vanzelf-sprekend, dat hij naar haar zou luisteren. „Ga even
zitten, enne, — nu zal ik eerst de kachel wat oppoken."
Ze dacht hoe zij dat anders deed, iederen avond, terwij1
hij niet opkeek van zijn werk. Het vreemde bekoorde
haar en vergrootte den ernst van het heele gebeuren.
Hij keek haar aan, toen hij weer zat, en toen moest
ze wel beginners te spreken.
„Mevrouw is erg onbillijk geweest," zei ze, „en dat is
het ergste niet, maar Joop, mijn aanstaande, begint
dan ook. Die wil altijd dat ik van me afpraat, en nu
vindt hij, dat ik mijn dienst moet opzeggen, maar dat
wil ik niet." Ze hijgde even, ze had zoo vlug gesproken,
en nu leek het alles al gezegd.
„Hm, waarom wil je niet ?"
„Om toch ...... om de kinderen."
„Je vindt overal aardige kinderen."
„Viet waar." En, als om dat vinnig antwoord weg
te nemen : „Vroeger, toen mijnheer Reuvers er nog was,
ging alles zoo best."
„Ligt het dan ook aan mij, ben ik lastig ?"
Ze schudde haar hoofd, ze dorst niet opkijken. „Mevrouw is anders, altijd zoo strak. Ik geloof dat ze nou
heelemaal geen plezier meer in haar ]even heeft."
„En ik hoopte dat ze gelukkiger zou zijn, in mijn huis."
Hij schudde zijn hoofd, en er was een verwonderde glimlach in zijn oogen. „wat doer we dikwijls dwaas, Annie,
en we weten ook niets van elkaar misschien, niets. 1k
studeer altijd andere dingen. 1k weet niet of ik de natuurkunde zoo veel mooier vind dan het menschenleven ;
soms speel ik wel met de kinderen." Hij sprak als voor
zich zelf. Ik luister en kijk naar ze. Ze zijn altijd wonderlijk, maar Adele — Nu keek hij weer op. „Kan je haar
humeur niet verdragen ?"
„Och," ze bloosde pijnlijk. Ik kan Joop niet verdragen,
hoorde ze zich zelf zeggen, nog eens, en nog eens. Maar
ze zei het niet.
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„Je hebt veel meer werk dan vroeger, in den Haag ;
zoo'n boel menschen in huis."
„Truus is er nu." Truus was de dagmeid.
„Maar hij stookt je zeker op, je vrijer. Wat doet hij ?"
„Hij is aan de gemeente
timmerman."
„De gemeente betaalt goed, he ? Wil hij loonsverhooging ?"
Ze schudde haar hoofd.
„Kom, als je trouwen zal, dan moet je eerst sparen."
Ze zweeg maar, ze dorst niets zeggen.
„Ik weet niet of ik zou kunnen dienen, onder mijn
zuster. Dienen is moeilijk. Maar jij kunt het, ik bewonder
je dikwijls."
Ze voelde haar wangen branders. Ze zat bij hem, in
zijn kamer, iedereen was naar bed. Als Joop dit wist, —
ze zou het hem zeggen, pesten zou ze hem ermee. Maar
mijnheer Just praatte zoo rustigjes, als een ouwe man
tegen een kind. „Je moet naar bed gaan, maar we kunnen
nog wel eerst een appeltje eten."
Hij stond op en haalde een grooten appel uit een van
zijn boekenkasten. Terwijl hij schilde, trok hij het papier
wat naar zich toe, dat hij bij haar komst had weggeschoven. „Als ik hier nou een kromme in teeken," hoorde
ze hem mompelen. Ze at werktuigelijk de stukjes appel
die hij voor haar op een stukje papier legde. Nu is het
voorbij, dacht ze, nu ga ik weer naar mijn eigen kamertje.
God, Joop hoefde niet jaloersch te wezen. Ze voelde zich
moe. - En even later stond ze voor haar bed, en besloot
te gaan slapen, zonder huilen, ja, waarom zou ze huilen...
Justus, bleef nog wat op en dacht niet meer aan het
kleine voorval met Annie. In den avond was alleen de
belangstelling voor zijn werk brandend in hem ; daarom
hield hij van het late uur, als iedereen sliep. En als hij aan
de vrouwen dacht die in zijn huis woonden, Adele, Eeke,
Annie, dan zag hij hen meest niet heel duidelijk onderscheiden. Ze zorgden voor hem ; ze maakten het eten
klaar, en iederen avond als hij zijn slaapkamer binnenkwam, vond hij zijn bed wit-overspreid. Dan verbond hij
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dat soms even in zijn denken met een vrouw, die er zich
over gebogen had. Hij wist wel dat Eeke werkte buiten
zijn huis, maar als Dineke opstandig werd tegen het
slapen-gaan, dan vermocht zij het kind te sussen, zoodat
het stil haar gezichtje ophief naar hem : „nacht oom."
Hij kuste het kind, en daarna kon hij zoo rustig aan zijn
werk beginnen. Een heel enkele maal kwam Eeke's beeld
hem voor oogen. Hij wist dan niets daar tegen te zeggen,
hij zag ook eigenlijk haar schoonheid niet, en het vervaagde snel. Zijn leven was als een jong bosch, waarin
nog geen paden zijn gehakt voor de menschen. De kinderen
wisten soms even naar binnen te sluipen, ze letten niet
op een enkele schram van het krachtige hout. Maar Eeke
moest aan den zoom blijven staan.
X.
Met vluggen stap liep Adele voort. Het ergerde haar dat
ze daar liep, zij, in het park. Ze voelde zich warm worden,
ondanks het koeltje dat door de boomen ging, en de Z011
die haar kracht verloor, vreemd uitdeinend bij het dalen.
De wei aan haar rechterhand was vol groote schaduwen
van koeien, die traag stapten door het jong-groene gras.
Links, op den rijweg, zoefden fietsers aan haar voorbij.
Ze begreep niet waarom ze juist hier wandelde ; de straten
langs het park zouden leeg zijn en zonder gerucht. Ze
was hier, alleen, misschien nooit eerder geweest. Loom
zaten de vrijende paartjes op de banken langs het voetpad. Hun houding prikkelde haar. Ba, die slappe lange
armen om elkaar's rug, dacht ze, en wilde niet kijken, en
keek toch opnieuw. De rneisjes waren meest zonder
woorden ; de jongens gromden af en toe wat in hun baard.
Dat heette liefde, in dit land. En toen dacht ze weer aan
Indie. Martin vroeg haar te komen. Hij vroeg het zoo
regelrecht dit keer. „Dit is de eindelijke klare samenvatting van al mijn duistere toespelingen." Ze mompelde die
woorden en glimlachte. \Teel van zijn jonge bravour
hoorde ze daarin ; den eersten avond van hun kennis-
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making had hij in dien stijl gepraat. „De eindelijke klare
samenvatting." Maar ze kon niet naar Indie gaan om 66n
zin van hem die haar deed denken aan „vroeger". De
glimlach werd een schampere trek om haar mond. Vroeger
waarom zou dat nu invloed op haar hebben ? Wel had
het verleden haar leven gemaakt. Een jeugd tusschen
geleerde, kinderlijke mannen ; toen Martin, die zijn
examens maar niet kon doen, die graag blufte op zijn
domme hoofd. Martin, met zijn onvergeeflijke kleine
fouten, die ze eens allemaal vergeven had. Maar ze wilde
niet naar hem terug. Door een dansenden schemer van
tranen zag ze haar moeder in het oude huis ; moeder lag
op de leeren canapé ; ze pakte de dekens met haar oude
handen. „Me dunkt, je moest vader eens van me gaan
groeten," zei ze, „hij werkt to hard vandaag." En er
kwam een flikkering in haar oogen. „Och kind, zulke
mannen kennen niet den grooten ernst van het leven."
Martin dacht nog aan haar ; hij dacht het meest aan zijn
kinderen. Hij was nu in een veel gezonder streek komen
wonen ; aardige huizen, een goede Europeesche school.
Ze zou daar haar leven opnieuw kunnen beginners, ze
zou weer jong zijn, naast hem. Ze zag zich zelf in een
Indisch huis, een forsche blonde vrouw in Witte kleeren,
en onder de felle zon was haar gezicht ouwelijk doorgroefd. Het wit flatteerde haar niet ; ze voelde zich
vreemd en moe. Zeker, dit was een kans voor haar, een
Iaatste, mooie kans — maar ze kon die niet aangrijpen.
Le moest nu terug naar huis ; de wei omloopen, dat had
ze zich zelf tot taak gesteld,
en dan begon weer het
oude leven, naast Just. Ja, een mensch dacht soms dat
er wonderwat komen ging, dat de lucht ervan trilde.
En dan maakte hij een loopje door het park, waar de
lucht maar nauwelijks bewoog in de flets-groene blaren.
Le was nu gewend aan Justus, ze woonde al drie jaar bij
hem, en de kinderen hadden hem lief. Hij kon tro.uwen
natuurlijk ; — met Eeke dan moest zij het veld
ruimen. Wonderlijk schepsel, die Eeke. Ze bleef maar
wonen in hetzelfde huis, en ze hield van hem. Ze had
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geen trots, geen karakter. Nee, dan deed zij het toch
anders. Ze zou Martin gelukwenschen met zijn overplaatsing naar zoo een mooien, gezonden streek. Maar zij
bleef stilletjes hier. Een sterke plant, had Martin geschreven, laat zich wel verpooten, en groeit ook in schralen grond, en bloeit, al blijft de regal nit. Een sterke
plant, - ja, dat had ze al gezegd : het was zijn oude stip
van fleur-student; dat alles imponeerde haar nu niet meer.
Maar ze moest op haar lippen bijten ; ze was een armelijk
plantje, dat verdorde. Hoe krachtig was daarbij Eeke's
groei ; een stengel vol sappen, en straks een opensprindit was haar laatste kans
gende bloem. Zij ?
ze
kon die niet grijpen.
De kinderen holden haar tegemoet, dicht bij huis.
„Mogen we nog spelen," zei Dineke, buiten adem. „Leuk,
eerst hebben we oom Hans een eindje weggebracht,
het museum onderdoor, waar het zoo galmt."
„Maar hij vindt de gescheurde vlaggen niet mooi,"
zei Wout, met jets van medelijden in zijn stem, „hij zegt
dat er zooveel bloed op zit."
„Stil nou ; toen hebben we ons achter een pilaar verstopt, want oom Just kwam eraan met een vreemden
kerel."
„Maar die leek op vader."
„Geen cent."
„En we waren ze bijna achter op hun rug gesprongen."
„Opschepper, jij dorst niet."
„He, he, jij bent toch ook net een straatjongen, Dineke.
Jullie gaan nu met me mee naar huis ; ik moet jullie
wat zeggen, van vader."
Ze stoven voor haar naar binnen, en Wout deed de
ramen met een slag dicht. Adele hoorde daarin zijn ongeduld en spanning ; hij kon niet luisteren bij een open
raam of deur. En op zijn verjaardag, in Juli, had hij gevraagd of de kachel mocht branden.
„In Indie," zei ze, „staan alle huizen open, ze hebben
niet eens deuren voor den nacht." Wout keek naar haar ;
langzaam ontdeed ze zich van haar mantel, denkend
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onderwiji : waarom wil ik het de kinderen zeggen ? Aileen
doordat Just uit is ? Waarom beheersch ik me niet.
„Vader, is verhuisd." De spanning in Wout's gezichtje
bleef. „Hij woont nu in een mooie stad, hoog, waar het
niet zoo warm is."
„Gaan we naar hem toe ?"
Ze streelde Wout's haar. „Och, het is zoo ver, en we
kunnen oom Just toch niet alleen laten."
„O, jawel, bij tante Eeke, en dan gaan wij maar." Ze
glimlachte vaag om zijn bereidheid. „Het kan toch niet ;
zoo'n reis is ook vreeselijk duur." Hij dacht aan zijn
spaarpot, maar dorst dat niet te zeggen, en bloosde even.
„Nou moet jullie verder hooren, hier is de brief, met
een portretje erin." Ze wilde daar liefst niet weer naar
kijken ; het was Martin's borstbeeld, verjongd, fleurig.
Achterop was in groote drukletters geschreven : „voor
Wout en Dineke." Wout kwam bij hem in de eerste
plaats. Dineke bewonderde het witte pak ; „net een slager,
maar toch veel mooier." Ernstig zei Wont : „Laat mij
maar alleen gaan ; ik durf wel, moes, als jij dan een kaartje
op de boot voor me neemt."
Het ontroerde haar. Hij voelt Loch wel diep, dacht
ze, hij is uit het geslacht van vader en Justus en zal
zeker altijd even onkundig blijven van wereldsche dingen.
Maar Dineke schaterde : „D at zou je wel willen, jij
alleen op de boot, ze kunnen daar zulke kleine jochies
niet gebruiken."
„En van die kattige meisjes ook niet." Ze werden
handtastelijk. Het vermoeide Adele plotseling sterk ;
aan boord zou er zeker iederen dag gekibbel komen.
Maar er was toch ook geen sprake van ; ze kon haar levee
niet zoo wegsmijten, om een gril van Martin, nog eens :
een gril.
„Toe jongens, Dineke."
„Hij hoeft niet zoo'n kouwe drukte te hebben ; als hij
gaat, ga ik Knee."
„Maar we blijven alle drie thuis, dat weet vader ook
wel, ik denk dat hij maar een grapje maakte."
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„Vast niet," zei Wont kortaf, en keek haar aan. Nu
legde hij zijn handen op haar knieen. Ze had nooit eerder
zoo'n ernst in hem gezien, en zoo'n gretigheid. „Mag ik ?
ik alleen, dan is het niet zoo duur." Ze zweeg. Langzaam
nam ze zijn handen, maar hij omknelde de hare. „Mag
ik ?" Ze voelde plotseling geen recht, hem bij zich te
houden ; een oude, domme zekerheid leek opgeheven.
Alle vroegere dagen, met Justus, in dit huis, verbrokkelden, dooiden weg als oud, dun ijs in een diep meer.
„Misschien zullen we gaan, ik weet het nog niet," zei
ze. Dineke begon rond te dansen. „Hoezee, misschien
zullen we gaan." Maar Wout trok zijn handen terug uit
de hare. Moeder had gezegd : we ; ze begreep niet dat
hij 0.661 op de boot dorst ; dat hij het allermeeste van
vader hield. Bij intultie voelde hij : er gebeurt niets ;
we zullen weer een brief schrijven : dag lieve vader."
Het kwam hem heel armzalig voor, die groet, wijd-uit
geschreven in zijn groote letters. Hij zuchtte diep, omdat hij nog maar een kind was, en omdat hij daar niets
aan kon doen.
„Ge zoudt me zeer verplichten met ernstige overweging," zei de vreemdeling. „Amerika is het land van
de wonderen die tastbaarheid krijgen. Zooals hier de
regen uit de wolken, zoo vallen bij ons rijkdorn, eer,
roem, nit uw schuchterste droomen."
Justus glirnlachte en knikte vaag. De ander schoof
wat vooruit op zijn stoel. Hij had de tergende gewaarwording geen vat te krijgen op dezen Hollandschen geleerde. Geen greintje handelsgeest in die menschen,
dacht hij ; zoo blijven het de slaven van hun wetenschap.
„Bij ons," wilde hij zeggen, „werd de slavernij al in 1865
opgeheven ;" maar hij verbeet die woorden.
„Dat condenseeren van droomen," zei Justus, „lijkt
me niet zonder bedenking." Hij dacht aan theosophie,
Vreemd, dat
Christian Science, Order of Odd Fellows.
en een heilsleger
een y olk zoo nuchter kon zijn en
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stichten. Maar hij voelde plotseling het verband en stond
onwillekeurig op, om zijn bezoeker uit te laten.
Toen hij weer alleen was, rustig gezeten in zijn
dacht hij aan den zoo verstilden glimlach van een Oostersch godsbeeld, en aan het roeren van de groote trom,
daar in het verre Westen. Hij luisterde of hij niet een voetstap hoorde, een stem, maar het was stil in huis. Zou hij
Adele roepen, of von Pritzhof ? Maar dan moest hij ook
van voren of aan vertellen een rubberkoning, die bluf wil
slaan met onze wetenschap, en hij wist 's mans naam
nauwelijks meer. Neen; het roeren van de groote trom, daar
langs de straten, en diep, diep weg is een tempel het peinzende Boeddha-beeld. Hij dacht aan Eeke. Ze was niet in
de stad, en zou eerst den volgenden avond terugkomen van
haar zuster Julie. Dikwijls trof hij haar 's avonds alleen,
als hij laat thuis kwam. Ze zat dan heel stil, haar handen
gevouwen in haar schoot, haar hoofd wat vooruit, en
keek op naar hem die nog in de deuropening stond. Hij
was moe van zijn werk, maar voelde zich gelukkig.
Zijn gedachten verwarden zich. Een oogenblik was
het hem, als moest hij Eeke wat zeggen, als kwam hij
iederen avond naar haar toe om dat eene,en zag een verlangen in haar oogen. Maar haar beeld vervaagde plotseling weer.
Adele kwam binnen. „Zoo, ben je alleen. Er was een
vreemde snoeshaan, zei Dineke."
„Dineke weet en ziet alles. Een Amerikaan ; och, het
had niets te beteekenen. Die lui hebben te veel geld."
„En hood hij jou wat van zijn overvloed aan ?"
Justus knikte. „Als ik met hem meeging, en professor
werd in zijn geboortestad, en altijd door standbeelden
oprichtte voor hem......"
„Och kom," ze lachte even. „Je hebt dat gauw bedisseld ; aarzel jij nooit ?"
„O, jawel. Maar herinner je je niet dat er eens zoo'n
Yankee bij vader kwam, die zei professor, Amerika
heeft u noodig ? En hoe vader antwoordde : dan zal
Amerika me wel zelf voortbrengen ?"
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„Ja, ja." Peinzend zei ze : „Zoo zal Indie misschien
een vrouw voortbrengen voor Martin."
„Het zou me niet verwonderen als het dat deed."
Ze leunde tegen het raam en tuurde naar buiten. Hij,
kon haar gezicht niet zien.
„Voel jij niets Been afgunst op den man die daar nu
straks, in jouw plaats, die standbeelden zal oprichten ?"
„Nee, ik heb immers zelf niet gewild."
„Maar een mensch blijft toch altijd denken : ik
Ze zwegen even. Toen zei Justus, langzaam : „Misschien was het toch beter als je naar Martin toe ging, nu
— nu hij je nog niet heeft vervangen." Ze trok met haar
schouders. „Och, zoo eenvoudig is het niet. Wat dacht
je, dat ik maar gaan kon ?"
„Ja," zei hij vaag, en hief even zijn handen op.
„Jullie geleerden zijn zoo onpractisch, en eigenlijk ook
zulke groote idealisten. Wat dacht je, God —"
Ja, wat moet ik denken, wilde hij vragen, maar
haar toon had zich zoo toegespitst, daar was hij een
beetje bang voor. Ze bleef tegen de raampost leunen,
onbewegelijk nu. Hij keek nog naar haar, maar tastte
naar een boek. Zie zoo, wat viel er ook meer te zeggen ?
Natuurlijk moest ze naar Martin terug, maar ze zou het
niet doen. Als hij aan haar gezicht dacht, ze was niet
zoo heel jong meer, en dan haar stem. — Hij begon te
lezen, en zag het nauwelijks dat Adele, even later, de
kamer uit ging.
XI.
„Ik ben hier graag," zei Eeke, in een zucht.
Julie lachte. „Maar je gaat ook graag weer heen."
„Ja. Het is, zie je, of het leven, buiten mij om, een
grooten stap vooruit zal hebben gedaan. Ken jij dat gevoel
niet ?"
„Maar waarom heb je het leven dan achtergelaten ?
Het hoorde hier bij je te zijn."
„Het blijft altijd daar waar we thuis hooren."
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„Je voelt je wel echt „thuis", dunkt me, bij de Hegmans."
„Ja, ik ben er nu al zoo lang." Ze staarde voor zich uit.
„Twee jaar. Zie je hem dikwijls, Justus ?"
Eeke hief even haar handen op, maar bleef staren.
„O ja, dikwijls."
Het gesprek stierf weg. De winterdag vergrauwde
al in den vroegen. avond ; op de groote tuinramen plekte
nog wat helderheid. Een kraai, met wijde vleugels, verzwartte de lucht. Straks naar huis, dacht Eeke, o, gelukkig. Doordat ze van betrekking ging veranderen, schoten
er drie vrije dagen over, en Julie vroeg toen zoo dringend of ze kwam. En ze had nu alle nieuws verteld ; hoe
die eene kus van haar chef aanleiding werd om een anderen chef to zoeken, hoe aardig dit nieuwe werk haar leek :
assistente van een interieur-architect. Voorloopig zou
ze de preciese teekeningen moeten maken van zijn ontwerpen voor den uitvoerder, en langzamerhand zou ze,
onder zijn leiding, zelf gaan ontwerpen. Hoe het zij, ze
was nu van het dametjes-teekenen verlost. Het had haar
bijna gehinderd dat Julie een japon droeg door haar
ontworpen, jaren geleden trouwens, in opzichtige kleuren, hel groen met oranje. Toen Gerrit haar daarin voor
't eerst zag, was hij teruggedeinsd : „Jetzt kenn' ich
dick, Gott steh' mir bei, du bist die Hexe Lorelei."
Althans volgens de verhalen.
„Zullen we schemeren," vroeg Julie, en geeuwde even.
„Goed."
„O, jij slaapt al half."
Ze dacht aan „thuis". In die twee jaar was ze zelden
weg geweest. Ze maakte alles mee, en over de meeste
dingen sprak Adele openlijk met haar. Daar waren de
moeilijkheden met Wout en Dineke, strubbelingen met
de meiden, buien van melancholie bij von Pritzhof. Over
dat laatste dempten zich hun stemmen en Adele's woor-den werden schaarsch. Eeke hield van haar vlugge rechtvaardigheid, haar doortasten, maar die even weifelende
blik bij het nakijken van von Pritzhof was haar het
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liefst. „Lunen we, — hij mompelde nog wat, heb jij hem
verstaan ?"
„Straks zal ik hem wel thee brengen."
„God, heb je geduld voor zijn verhalen ? het is altijd
het zelfde." —
„Altijd ellende."
„Zullen we Just er niet liever op afsturen ? Werk is
het eenige voor hem. Zijn kop is best, zegt Just."
„Och, hij moet Loch ook eens zijn hart kunnen luchten.
Aan 't eind komt altijd : Gusta, en dan zegt hij er gauw
bij, dat hij nooit aan haar denkt, nooit anders dan dat
oogenblik, en dan wordt hij weer normaal."
Ze zouden dan beide denken : eens zegt hij misschien
aan 't eind : Eeke, en : ik denk altijd aan jou ; — maar ze
spraken daarover niet. Eeke was een klein beetje bang
voor hem. Natuurlijk wilde ze niet dat hij van haar
zou houden. Ze deed ook altijd heel voorzichtig, ze
raakte hem niet aan, tot troost, ze legde zelfs haar hand
niet op zijn schouder. Ze stond maar stil bij de tafel
waarop ze zijn thee had gezet, en luisterde. „Moet ik
economic of staatsinrichting gaan studeeren om dien
ellendigen oorlog to begrijpen ? Begrijpen zou kunnen
zijn : vergeven. Ik wil niet vergeven, niemand, me zelf
ook niet. Vergeven is het begin van den dood en ik blijf
eeuwig strijdend." Ze spotte soms met haar voorzichtigheid ; kom, hij zou het niet merken, al sloeg ze haar
armen ook om zijn hals. Niet dat ze daar lust in had,
maar zoo'n man was hij. „Gusta," die naam alleen wend
het verlossingswoord. Dan ging hij rustig zitten en nam
Moeilijkheden met Justus kwamen natuurlijk
een bock.
niet voor. Ze glimlachte. 0, ze voelde zich wel in het
voile leven staan. En ze was jong ; de mooiste, weelderigste jaren moesten nog komen, jaren als rijp-gezwollen
ooft. Bijna strekte ze haar handen ernaar uit.
„Mijn trein," zei Eeke, en pakte twee kleine knuistjes
die op haar knie waren gelegd, maar aarzelde nog in 't
opstaan. „Dat het nu al voorbij is, drie heele dagen."
0. E. XXI 12
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„Je hebt heusch nog een kwartier, ik verzeker je."
„Ha, nog een kwartier," klonk het in koor.
Langzaam zonk ze terug in haar stoel en streelde Marieke's handjes. „Ja ? dan nog een kopje thee, Julie, en
Gerrit, jij moet ook met dien trein, ik vertrouw op je."
„Do so," zei Gerrit rustig, en stopte zijn pijp. Marieke
omknelde plotseling zijn beenen. „Oompje, torentje,
torentje bussekruid ?"
„Nee, nog eenmaal een kring, een wijde, vinger in de
hoed wie er mee doet."
Ze stonden op, handen-reikend. Eeke kwam tusschen
Julie en Dirk in. „Alsof ik jullie kind was," zei ze. Marieke
juichte al, nog vOOr het lang-gerekt hoezee, en liet zich
over den grand rollen bij het hurken.
„Nog eens, nog eens, toe tante Eeke ?"
„Als ik weer kom, lieveling, en dan heel dikwijls. "
Ze keek op de klok. „Ik hêb nu eenmaal treinfieber, het
kwartier is nog niet om, maar —"
„Maar je mag weg." Dirk bracht haar hoed, Gerrit
hielp met haar mantel.
„En je voile, kind," zei Julie. „Hoe kom jij eigenlijk
aan een voile ? Is dat voorschrift in je nieuwe betrekking?"
„Och, het zit beroerd ; ik doe niets dan met mijn oogen
knippen eronder."
„Dus alles coquetterie ; een voile, symbool van de
kuischheid, en dan knipoogjes."
„Ga nou maar mee, ik zal hem Oaten, het was om
den wind."
„Natuurlijk, de wind is altijd jullie bondgenoot."
Julie en Eeke kusten elkaar, Dirk gaf zijn beide handen.
„En nu gauw terug komen, hoor. Julie is niet tevreden
met mij en het kind." „En mij tot vriend," vulde Gerrit
aan.
„Als je nu ook eenmaal een zuster hat." Ze liepen
gearmd door de gang. „Wat weten mannen van vriendschap."
„Ho, ho !"
„Van zusterlijke genegenheid."
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De mannen, glimlachend, kwamen achter hen aan.
Tusschen hen in dribbelde Marieke.
Ze troffen een leege coupe. „Mooi," zei Gerrit, „als
jij wilt slapen ?"
„Slapen ? Waarom, of wilde je van mijn conversatie
verlost zijn ?"
„Nee, ik dacht : jij van de mijne misschien. Heb je
wel eens opgemerkt hoe ontzettend veel je kunt afpraten
in den trein ? Ik reis veel met Sanders, het Tweede Kamerlid. Nou, is die berucht om zijn welsprekendheid. Ik zal
je zeggen : in Halfweg stelde hij de kabinets-crisis, in
Haarlem had hij een heel nieuw ministerie bij elkaar,
maar na zêêr uitvoerige debatten viel ons voorloopig
program in 't water, bij Warmond..."
Eeke lachte. „Maar begin met een vrouw niet over
politiek."
„Ik weet helaas niet heel veel van — van de liefde en
zoo ; als jij dat .onderwerp eens wilt aansnijden."
„Och kom, de liefde. Maar Dirk en Julie zijn gelukkig
samen, geloof je ook niet ? en ik verheug me er zoo in."
Hij knikte. „Laatst heb ik een gesprek gehad met
Julie. Ik zei haar dat de vrouw altijd den man moest
vragen."
„Zoo ?"
„Eigenlijk uit litterair oogpunt. De vrouw zal altijd
betere woorden vinden ; de heele zaak treft haar dieper,
directer, het huwelijk heeft voor haar zijn wijdsten omy ang. Geloof je niet ? Wat zou een man kunnen zeggen
dat de vergelijking kan weerstaan met de liefdewoorden
van een vrouw ?"
Eeke lachte. „Maar jij maakt toch wel erge mooie
zinnen. 0, ik neem me voor, nooit zelf to spreken, want..."
Ze brak plotseling of ; ze had iets van Justus gezien ; zijn
gezicht heel even, en zijn handen, gevouwen tusschen
zijn knieen.
„Ga door ; want..." Zijn toon was nu ernstig.
Langzaam zei ze : „want Ms de man nu toch eens de
juiste woorden vond —"
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„Ja, jij maakt je illusies, kind ; geen wonder, van je
illusies."
zuster Julie komend,
Het trof haar dat hij : kind, zei. Was dat een onbewuste teederheid in hem ? En als een golf klom de herinnering in haar op aan woorden die ze had gelezen :
and he discovered that one of the chief attributes of a
man is an immense tenderness. Dat had een man gezegd ;
het stond aan het eind van een hoofdstuk, zoo onverwachts, als een bloeiende boom aan 't eind van een
dorren weg. En vrouwen heetten altijd zacht, maar hadden
dikwijls zooveel hardheid in zich. God, de teederheid van
een man. Ze hoorde plots het schokkend treingedender ;
ze naderde, naderde. Wat ? Zijn glimlachende onverschilligheid ? Hoe teer was hij met de kinderen, Dineke
en Wout. Gerrit had haar : kind, genoemd. Och, toevallig ;
hij mocht haar wel, hij hield van Julie. Ze zaten alleen
in de coupe ; hij tegenover haar. Ze zou zich nooit door
Gerrit het hof laten maken. Maar, – niet een klein beetje ?
omdat ze zooveel ontberen moest, omdat ze nooit veel
teederheid had ondervonden ?
„Kom," zei hij, „je denkt to veel. Waarover ?"
„Zou een mensch kunnen bereiken wat hij heel krachtig
wil ?"
Hij trok zijn wenkbrauwen samen. „Dat is niet zoo
eenvoudig. Zie je, als die wil opschiet uit den bodem van
zijn eigenheid. Maar dat is heel slecht geformuleerd. Je
moet eens aan Justus vragen hoe dat is in zijn natuurkunde. Ik meen wel zoo : ieder lichaam heeft zijn eigen
klank, een hol riet, een schoorsteen, een niet waar ?
Zoo ook de mensch. Nu moeten we dien eigen toon leeren
kennen."
„O, maar je bent niet oorspronkelijk.
Ze knikte.
Boutens heeft gezegd : „God maakte zooveel tonen als
er harten zijn."
„coed, en, we moeten ons niet door anderen laten bespelen, hooger of lager stemmen, of tenminste : we
moeten de tonen die anderen uit ons halen, hooren als
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intervallen op onzen eigen grondtoon. Toe, dat heb ik
nu toch aardig gezegd."
„Heel aardig. Maar we moeten dus een zuiver gehoor
hebben."
„Het laat zich ontwikkelen. Het leven is een geweldig
orkest. Neen, ik zal die vergelijking niet doorvoeren ;
wie dat doet wordt uitgefloten, dat heb ik in de Kamer
wel geleerd."
„Je bent bang voor te groote gewichtigheid."
„Natuurlijk, en ik houd van den humor ; jij ook, dat
zie ik aan je."
Ze lachte even en wilde zeggen : maar je wordt zoo
persoonlijk. Toch hield ze die woorden in : ze had er
even een uitdaging achter gehoord. De trein raasde en
floot. Ze zou nu liever alleen willen zitten ; ze dacht weer
aan dat boek : an immense tenderness. Een man had dus
niet alleen kracht en vernuft en... dierlijkheid. Nee, nee,
Justus had ook een glimlach, maar zoo vaag nog, zoo
onbewust. Als hij zich zelve eens kon zien staan in het
leven. Zoo sterk en argeloos. En als hij haar dan kon
zien tevens. Ze had het gevoel van met hem alleen op
deze aarde te zijn ; en door hem -wilde ze bewust worden
van haar aanwezigheid. Als hij maar even haar schouder
aanraakte. Toch wist ze, ter zelfder tijd, dat zij hem de
bewustwording brengen moest. Een groot verlangen
maakte haar hart wijd. Ze moest hem alles geven wat
Maar,
hem ontbrak, alleen door naar hem te kijken.
had ze dat niet al deze jaren gedaan ? Neen
ze zag
hen beiden nu als in een visioen, met de scherpte van
een droom. Dit was geluk. Ze zou hem thuis treffen, straks;
dat nieuwe tusschen hen zou dadelijk beginnen.
Gerrit praatte weer en ze lachten samen. Hij had haar
zelden zoo vroolijk gezien ; ze moest wel gelukkig zijn,
dacht hij. Maar Julie's glimlach bekoorde hem meer.
Kijk, er was toch jets van beschaving in zijn omgang met
deze beide vrouwen. Hij ried Eeke's liefde voor Justus ;
en zijn gevoelens voor Julie — Hm, ja, tusschen zooveel
liefde door te zeilen, en nog Been enkele aanvaring, laat
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staan een schipbreuk. En ze zouden zeker geen van
drieen een mijn leggen ; het was haast te mooi. Justus
moest niet al te lang meer wachten en zich eens hun
moeder herinneren, hun lieve moeder, die ze toch eigenlijk verwaarloosd hadden, zooals een mensch misschien
altijd verwaarloosde wat hem het liefst was.
Ze zwegen beide. En met een korten handdruk gingen
ze uiteen, zoodra ze waren aangekomen.
Hans von Pritzhof stapte de kamer rond, zijn handen
in zijn broekszakken. Telkens stond hij even stil en tuurde
dan scherp. Hij deed dat onbewust, wanneer hij zich jets
duidelijk wilde herinneren. Adele was vroeg naar bed
gegaan met hoofdpijn, en Justus, tegen zijn gewoonte
in, was weggeloopen zonder te zeggen waarheen. Hij
verwachtte Eeke en vormde zich haar beekt. Er was
daarbij even een fijne glimlach om zijn mond, van toegevendheid, en wat zelfspot. Hij vroeg zich of waarom
een man altijd verliefd moest worden op het eerste het
beste meisje dat hij ontmoette ? Was er niet anders dan
een blind drijven van de zinnen ? Hij sloeg zich tegen het
voorhoofd. Kijk, hij had toch nog een kop. Maar hij mompelde : ouwe jongen, als je je een vrouw in je hoofd gaat
halen — Hij wilde het ook niet. Holland gaf hem genoeg,
aan werk, aan omgang met een van zijn voortreffelijkste
mannen. Later zou hij zich dit herinneren : Holland,
het laboratorium van professor Justus, de goede werkzaamheid van zijn zwakke hersens. Niet die schim, die
vrouw. Maar ze keek hem aan, ze hief haar luisterend
gezicht naar hem op als hij sprak over den oorlog. Alle
ellende schreeuwde luid in haar stille nabijheid. Ze was
mooi, mooi, en het leven was afzichtelijk. Ze was als de
warme zon over een grauwe, doorweekte aarde. Nu had
de regen uit, en de aarde dampte wijd onder de zon.
„Eeke ;" maar ze was een mensch, met dat tweevoudige
in haar oogen : zich zelve te zijn en zich een ander te
willen geven. Hij stond stil en rechtte zijn lijf. Dezen
avond tenminste voelde hij zich sterk. Hij keek langs zijn
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beenen naar den grond ; hoe forsch geplant stond hij
daar : zijn lichaam kon hem dus toch nog een vreugd
zijn. Er ging een trilling door hem heen. Hij stond zijn
man ; professor Justus, bijvoorbeeld. Ah, diens knieen
slobberden zoo, en zijn schouders bogen al wat naar
binnen, om zijn wijze hoofd te schragen. Och, vervloekt,
hij wilde professor Justus nooit als mededinger zien.
Hij ging zitten, rustiger nu, en keek naar de klok. Ze
kon komen, heel gauw, ze kon er al zijn. Hij had niets
geen plannen gemaakt ; hij zou opstaan en haar begroeten ; dan – nee, hij wist het niet ; maar hij zou haar zien.
Nu hoorde hij een sleutel in de deur ; zij had geen sleutel.
Hij hoorde stemmen, even maar ; toen werd het stil.
In die stilte wachtte hij.
Ze kwam vlak voor Justus binnen. Hij zag hen beiden
een oogenblik tegen den schemerigen achtergrond van de
vestibule. Heur blond haar stond tegen zijn donkere jas.
Hij zag alles heel scherp ; hij zag ook het aarzelende van
haar kijken. Ze wilde heel argeloos doen, en door een
snellen oogopslag het intieme van dat binnenkomen wegnemen. Keen, ze wilde dat niet ; ze keek omlaag, ze dwong
Justus, stil te blijven staan achter haar, een oogenblik.
Toen kwam ze naar voren, met uitgestoken hand, en de
achtelooze gulheid in haar houding van een rijke, gelukkige vrouw. Ze was sneer dan : gelukkig. Een groote,
durende ontroering had haar verstijfd. Ze voelde zich
zelve niet sneer ; ze wist alleen haar ziel ergens in een
wereld van loute.r klaarheid en eenvoud.
Ze was opgewekt uit den trein gestapt, blij met de
herinnering aan Julie. Toen had ze Justus zien staan. Ze
moest zich beheerschen toen ze zei : je komt zeker voor
Gerrit ? en ze keek al langs hem heen.
„Keen," zei hij, ben voor jou gekomen." Ondanks
zijn bedeesden toon hoorde ze zijn groote zekerheid.
Ze werden samen voortgestuwd in den stroom van
menschen ; ze dorst niet naar hem kijken, maar voelde
hem naast zich. Ik ben voor jou gekomen. Die simpele
woorden hadden de wereld veranderd, en ze vergat ge-
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heel hoe het vOfir dien geweest was. In den tramwagen,
naast hem, moest ze vertellen van Julie en het kind. Ze
wist niet wat ze zei, ze praatte maar wat, en hij knikte
vaag met zijn hoofd. Toen vertelde hij, in enkele woorden,
van Amerika en Indie. „Op die manier zouden we uit
elkaar spatten, he ? Maar ik heb dadelijk bedankt, het
lokte me niet."
„En Adele ?" vroeg ze.
„O." Hij lachte even, verwonderd. „Ik dacht al niet
meer aan Adele ; denk jij dat ze gaan zal ?" Ze haalde
haar schouders op ; ook zij dacht eigenlijk niet aan Adele.
Nu waren ze thuis en zij stond tegenover von Pritzhof.
Hij nam haar uitgestrekte hand, maar er was iets zoo
doordringends in zijn oogen, dat ze die hand terugtrok.
„Ik heb Eeke afgehaald," hoorde ze Justus zeggen, en
het deed haar pijn, toen ze die sterke oogen schuw zag
worden, als van een gewond dier. Ze mompelde jets van :
„mijne hoed wegbergen," en liep naar haar eigen kamer.
Daar stond ze bij een stoel en ademde diep door haar
even geopenden mond. „Ik hen om jou gekomen," zei hij,
„ik ben om jou gekomen." Dien ander was ze vergeten. —
De mannen, bij elkaar gebleven, voerden met ernstig
wenkbrauwfronsen een onbeduidend gesprek.
XII.
Justus steunde zijn hoofd in zijn handers en luisterde
naar het tikken van de klok. Langzaam kwam de gedachte in hem : dit heb ik nooit eerder gedaan. Maar hij
dacht dat dikwijls, den laatsten tijd. Jets zwaars was er
over hem gekomen, jets als een muur om de gewone paden
van zijn leven, zoodat hij het gewone nauwelijks herkennen
kon. 's Morgens zou hij soms zinnen over een droom van
dien nacht, hij, die vroeger nooit droomde. Ook vroeg
hij zich ernstig af, of hij wel eens verliefd was geweest ;
hij wilde zich dat nu dan graag herinneren. Maar zijn
herinnering zweeg daarover. Al het oude zweeg. Hij zat
daar, en voelde zich bedroefd. Waarom ? dacht hij, is
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het leven dan niet meer mooi ? Ik heb toch mijn werk,
en alles is als vroeger, alleen heb ik nu ...... Hij brak af
en boog opnieuw zijn hoofd. Hij dorst niet zeggen : ik
heb haar lief. Zoo vreemd was het, zoo vreemd. Ze woonde
niet meer in zijn huis. Als ze er nog geweest was, zou hij
misschien vroolijk kunnen zijn ; hij had haar noodig, om
te kunnen werken. vroeger wist hij dat niet ; hij dacht
eenmaal nooit over zulke dingen. Hij voelde zich nu zoo
ver af staan van Adele ; hij hield niet van haar stem, en
niet van haar gebaren. En 't was of hij de kinderen niet
zoo goed meer kende. Wout was veranderd ; en Dineke ?
zijn lieveling, zooals Adele zei. Och, het liet zich niet in
woorden vatten, maar er was iets verschoven. De menschen om hem heen waren de zelfde gebleven, maar ze
hadden een andere schaduw. Als hij met von Pritzhof
sprak, kwam er soms plotseling iets onzekers in zijn
stem. Hij praatte dan langer door dan noodig was, herhaalde zich, de andere luisterde maar, 't was of hij heel
niet meer kon ophouden. Totdat ze beiden zich afwendden, beschaamd. Hij geloofde niet dat Eeke zou zijn weggegaan om een enkelen blik van von Pritzhof. Hoe wist
een vrouw, hoe kon ze zekerheid hebben ? Adele had het
hem overgebracht. Hans zou haar zoo vreemd hebben
aangekeken, dien avond, „j a, dien avond dat jij haar
van den trein hebt gehaald ; maar jij hebt niets gezien,
natuurlijk. Ze gaat weg, je moet er niet over spreken."
Met een schamperen glimlach had hij gedacht : de vrouwen alleen mogen spreken. Hans en hij waren te dom,
die zwegen maar, als over een gruwelijk geheim. Hij dorst
niet weten, wat er in von Pritzhof om ging ; hij wist niet
wat hem zelve bewoog. Dien avond had hij zich jong
gevoeld, dartel bijna. In Adele's sleutelinandje had hij
Eeke's bericht van thuiskomst gezien. Als een dwaze
grap wierp hij de vraag op : zal ik haar gaan halen ?
En toen was hij zich zelf een vreemde geworden, die
ernstig antwoordde : ja, ik zal haar gaan halen. De
vreemde hield vast aan dat besluit, hij ging. Maar zoodra
hij Eeke zag, haar stem hoorde, was het niet zoo wonder-
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lijk meer. „Adele heeft hoofdpijn," zei hij, „ze is vroeg
naar bed gegaan." En ze antwoordde : „o, maar ik hoefde
niet gehaald to worden." Toen ineens vond hij het heel
gewoon dat hij gegaan was. Misschien was zijn liefde,
alleen een gevoel van gewend-zijn, van saamhoorigheid.
En dus, nu ze niet meer in zijn huis woonde — Maar hij
steunde opnieuw zijn hoofd in zijn handen en mompelde :
waarom zou ik niet kunnen liefhebben ?
De kinderen kwamen binnen.
„Oom," zei Dineke, alleen naar bed gaan is wat fijn,
dan kan je denken." Sinds eenigen tijd bracht Adele
hen niet meer.
„GO, meisjes denken over niks."
„D at zal jij weten, joch."
Hij, keek naar hen. Wout, onbewust van wat hij
gezegd had, grinnikte, en gaf plotseling zijn voile aandacht aan een potlood dat hij uit zijn broekzak trok.
Dineke, haar dunne lippen op elkaar geklemd, zon op
een hatelijkheidje. Maar meteen weer gaf ze dat plan
ver1oren.
„Tante Eeke," zei ze, woont in de tweede Constantijn
Huygensstraat. En ik weet wie Constantijn Huygens
was."
„Een klokkemaker," zei Wout. „Hij staat boven dien
grooten horlogewinkel : zóó. " Het potlood verdween
schielijk. Hij zette een voet wat vooruit, strekte zijn lijf.
Justus schoot in een lach. „O, je denkt aan dien muurtegel, maar dat is Christiaan."
„Jij weet niks," viel Dineke in ; „hij was een dichter."
„Niettes."
„Tut, tut." Oom Just verklaarde : wat Wout wist en
wat Dineke. Zelf wist hij niet veel van Constantijn. Per
slot vroeg hij : „welk nummer woont tante Eeke ?"
„Ik geloof 67, maar misschien in het 167 ; moeder
weet het wel."
„Zoo, en nou naar bed."
Toen ze weg waren, probeerde hij het met een boek ;
maar telkens brak zijn aandacht af. Eenige malen keek
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hij op zijn horloge en dacht dan aan Christiaan, en hoe
je in die Constantijn Huygensstraat komen moest. Met
een tram ? of loopen, het was nu nog vroeg. En Adele
wist het Rummer. Maar hij wilde Adele liever niet vragen ;
ze had een brief van Martin gekregen, misschien las
ze dien weer. Martin praatte over scheiden, en over een
andere vrouw. Het kwam niet heel onverwachts, maar
het griefde Adele zoo. En dat hij den naam noemt van
die ander, zei ze, Maria Wilhelmina, voluit, belachelijk,
wat heb ik daarmee te maker ? Ze huilde niet. Het laat
mij koud, goed, een scheiding ; maar heeft hij het zich
wel ingedacht ? Als hij eens terug komt, hoe moet het
dan met de kinderen ? En plotseling schamplachte ze
weer. „Maria Wilhelmina, God, mannen zijn altijd zoo
onkiesch." Dus hij wilde haar nu niet naar Eeke vragen.
Een kwartier later kwam Annie binnen met thee voor
hem en de krant.
„Dank je. Zeg, Annie."
„Ja, mijnheer ?"
„Hoe komt een mensch, van hier af," hij roerde ijverig
in zijn kopje, „naar de Constantijn Huygensstraat."
„Loopen ; of met lijn drie. Moet u er ver in zijn ?"
„Ik weet het niet precies."
„O, nou, juffrouw Eeke woont bijvoorbeeld 167, dat
is een heel eindje. Dan stapt u uit bij die brug." Ze
praatte zoo gemoedelijk en teekende met haar vinger
op de krant.
„Juist," zei hij, „ik wou naar juffrouw Eeke." Hij had
het gevoel dat iemand hier in huis het weten moest, dat
dat een loyaler houding was. En hij mocht Annie graag. Ze
was eens bij hem gekomen, herinnerde hij zich nu ; zeker,
ze hadden samen gepraat, hij wist nu niet meer waarover.
„Gisteren ben ik bij de juffrouw geweest om strijkgoed
te brengen. Ze zit daar wel een beetje als een leeuwerik
op een zoodje."
„Hoe bedoel je dat ?"
„Nou, zoo alleenig."
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Hij school met een ruk zijn stoel achteruit. „Ik zal
eens gaan kijken." Ze stonden nu plotseling naast elkaar,
en ze voelde iets sterks, lets gebiedens in hem als nooit
te voren. Ze wilde het eerst wegloopen, rnaar hij was al
bij de deur. Daar keek hij even naar haar om. „Doe
mijn lamp uit." Hij sloot de deur achter zich. Nu boog
zij voorover naar de studeerlamp, maar aarzelde nog in
den lichtschijn. Joop, in de keuken, zit te kniezen,
dacht ze. Ze wilde liever niet naar hem teruggaan. Hier
blijven zitten, en aan juffrouw Eeke denken. Zou hij haar
zoenen ? Neen, zeker wel niet. Zulke menschen pappen
nog eerder an dan ons yolk, zei J oop. Wel ja, wat zou
Joop daarvan weten ? En hij zong : van zoentjes komen
altijd zoentjes. Nou, dat was wel het allernieuwste : de
professor aan 't vrijen. Gek eigenlijk, voor hem. Ze
voelde zich toch een beetje blij, omdat zij gezegd had,
hoe hij er korner'. moest. Misschien wou de juffrouw
hem niet, misschien ...... Ze verloor zich in toekomstgedachten.
Von Pritzhof voelde zich door Eeke's vertrek jammerlijk
verongelijkt. Niet zoozeer door dat felt op zich zelf ;
maar men had hem verdriet gedaan, en hij was in den
oorlog geweest, hij had zooveel ellende gezien. Hij meende
recht op geluk te hebben gekocht door het lij den van
al dat afschuwelijks. Wel bekeek hij de kwestie eerlijk
van alle kanten, en zoo dacht hij ook eens zich zelve te
kunnen opmonteren door een hoera-toon van overwinnaar.
Kerel, ze is gevlucht voor jou, voor de kracht van je
oogen, voor je sterke,', gaven hartstocht, voor je vuur, je
roode, belle...... Maar hij krulde smadelijk zijn anderlip ; zooiets heette in oorlogstaal een terugtocht door
overschatting der vijandelijke troepen, en dat was toch
eigenlijk een smaad voor den vijand. Eeke zou wel niet
schimpen achteraf en laid bravour blazen. Maar ze zou
medelijden hebben, dat was haast nog erger, die gedachte maakte hem zoo week. Het medelijden van een vrouw,
hij wist niets rnooiers ; hij was te moe voor lief de. Hij stelde
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zich graag voor, hoe ze bij hem zou komen ; ze droeg iets
in haar open handen, hij wist niet wat en — en — hij
lag ergens, ver weg, op een grauw veld, temidden van
dooden. Als ze maar water droeg, water voor zijn schrale
lippen en zijn barstend hoofd. Stil, nu moest hij zich
langzaam over zijn oogen wrijven. Er was een man naast
hem geweest in de loopgraaf, die zei : blijf nuchter, kamesaad, blijf toch nuchter, als de kogels zoo suisden en hij
zijn oogen wijd voelde worden van angst.
Hij wist dat hij nog maar bij buien over den oorlog
dacht ; diep in zijn hart geloofde hij zelfs hem eens te
zullen vergeten. De buien kwamen nu wat vaker, door
dit nieuwe verdriet, dat was al. Eens zou hij haar naam,
als een dood ding, leggen bij dien van Gusta. Dan draaide
hij zich af en ging verder. Het leven was gaan en keeren,
Allons, blijf nuchter.
een oorvijg
een gelukkige gooi
Van de vrouwen in haar gezichtskring zei Adele veelal
dat ze zoo de gewone levensopvatting hadden. Dat
„gewone" nu, was een rekbaar begrip. Natuurlijk hoorden
ertoe : huiselijkheid en goede zorg voor de dagelijksche
dingen. Dan : onbegrensde toewijding waar het de
kinderen betrof en liefde. Maar rnoederliefde, niet waar ?
dat sprak zoo van zelf. Liefdadigheid ook, die kon helaas
niet verstrekkend zijn en moest wel meest bij hen zelve
beginnen. Maar dat werd door een prachtig Fransch
spreekwoord gedekt. Adele was een eerlijke vrouw, niet
alleen ten opzichte van anderen, en voelde scherp in hoeverre zij zelf aan al dat „gewone" nog niet raken kon.
Moederliefde, och, ze hield van haar kinderen, maar die
kinderen hieven haar niet op tot een hooger plan van
menschelijkheid. Zelfs hun helderste traan, hun warmste
lach kon haar niet altijd ontroeren. Ze schoot te kort in
jeugd en fantasie, maar vooral in luchtigheid van geest.
Ze begreep niet waarom kinderen met zeepbellen spelen.
Ze wilde zelf iets zijn, wat weten, kennen. Soros zocht
ze de bekoring te noemen, die er van hun moeder was uitgegaan ; moeder, zwak en ziekelijk, die nergens meer
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naar vroeg, geen boek meer las. Ze herkende niet den
lichten glimlach, waarmee die moeder het moeielijke
leven had gedragen. Toen ze Dineke verwachtte, voelde
ze niet zooveel van haar hoof(' te kunnen vergen als
voorheen. Daarom maakte ze toen zelf wat voor wieg en
luiermand. Maar onder het werk van haar handen probeerde ze toch altijd haar gedachten te richten op wat
ze noemde : betere dingen. Het was een geliefdkoosd
gezegde van haar : handenwerk hoeft niet te schaden,
juist doordat het zoo ver beneden onze belangstelling
blijft.
Nu had ze een oud borduurwerkje opgevat, dat geel
was geworden van het liggen. Haar naald piepte door de
stugge zij. Langzaam vorderde een blinkend groen blad
in lange, schuinsche strepen. Ze zuchtte. Haar handen
werden klam van het ongewone werk. En onderwijl
liepen haar gedachten te hoop, duwden en stootten elkaar,
als vrouwen uit het yolk rondom een straatschandaaltje.
Martin wou scheiden in vrede, in vrede, god-nog-an-toe.
Hij had iemand leeren kennen die hem nog wat liefde
zou willen geven. Maar hij moest aan zijn positie denken ;
het Hollandsche maatschappelijke leven in Indie was vrij
bekrompen en zij, Maria Wilhelmina— Prachtig, prachtig,
voluit, dat klonk als een klok, dat bloeide. Hoe verlept
was daarbij : Adele. Ze werd oud. 's Morgens zag ze haar
vaalheid in den spiegel ; het frissche waschwater hielp
daarvoor niet meer. Later op den dag zou haar moeizame
bedrijvigheid een paarsige vlek doen glimmen op haar
koonen. „Je hebt niet bij me willen zijn," schreef Martin,
„in den moeilijksten tijd van mijn leven, nu zal ik de
kinderen dan opofferen. Ik moet kiezen, het valt me
zwaar ; maar zij troost me door te zeggen dat het de
keus is voor een jong man, die zijn levensspel gaat opzetten." Wat was dat een slim-berekende zet van haar
— in zijn levensspel. Een man vleien met zijn jeugd,
och, hij was wel nalef. Ze wist hoe hij kijken zou nu ;
trotsch en blij als een kind, maar met een diepen
rimpel boven zijn oogen, omdat hij immers zijn wereld
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kende ! Doe toch dien voozen rimpel weg, zei ze vroeger
eens, en streek langs zijn voorhoofd. Ja, ja, ze had hem
altijd doorzien, maar kwam nu eerst zoo recht voor de
kale velden van haar eigen leven te staan. Ze kon zich
niet meer afdraaien. Toen hij haar vroeg naar Indie
te komen, dacht ze nog even : dit is een goede kans.
Maar die kans was niets dan een uiterlijk schijnsel ; haar
innerlijk gal den keer : ze kon niet gaan.
Het borduurwerk lag in haar schoot. Ze dacht aan
Wout en Dineke. Wat zou ze hun zeggen ? God, ze had
niet anders gekund. Het leven kreeg langzaam zijn
macht over den mensch, het trage, volhardende leven.
Het was als een oud verhaal, dat begon met zonneschijn
en onschuld en ons eerst heel niet kan boeien. Maar later
luisteren we met open mond en we geven ons erin verloren. Wat wilde het leven nog van haar ? Ze zou wel eenzaam worden. Justus zou trouwen en de kinderen – Och,
wat was een moeder minder eigen dan haar kinderen ?
Weer dacht ze aan haar jeugd. Onhoorbaar was de tred
van haar moeder geweest door het groote huis. Ze zag
moeders kleine, bleeke gezicht, de oogen met hun glimlach. – Zoo wie zijn leven verliezen wil om mijnentwil, die
zal het behouden. – Vreemd, dit dacht ze voor het eerst,
maar het was haar of moeder het had gezegd, vele malen.
Non zij zich verloren geven — Maar niemand zou het
begrijpen ; Martin stellig niet ; alleen Justus — Ze wist
dat ze het niet zou kunnen. Ze zou klagend en handenwringend Plotseling drong het tot haar door hoe ze
daar zat, ineengedrongen, als een lijdend Bier, en haar
handen omknepen elkaar.
XIII.
Onwerkelijk leek haar later die tijd van gaan en komen
in zoo een vreemde buurt van de stad. Even onwerkelijk
als het Justus was geweest bij zijn eerste bezoek aan
haar. Lange, breede straten, druk bevolkt, en bij iederen
hoek had hij gedacht : nu is het hier zeker ? Zelfs de

288

KANS EN KEER.

kamer bij lamplicht werd hun beiden niet vertrouwd.
Ze moest soms de hinderlijke gedachte wegdringen van
nu zijn maitresse te zijn, die hij kwam bezoeken op haar
goedkoope huurkamer. Was het slonzig papillotten-hoofd
van haar hospita daarvan de schuld ? of de roezige
volksbuurt. Ze wist het niet. Le had zoo vrij in zijn eigen
huis gewoond, en nu hing die gedachte soms even als
een vuile walm om haar heen. Ze kon later ook niet meer
begrijpen, waarom ze eigenlijk verhuisd was. Om Hans
von Pritzhof ; – maar dat waren leege woorden geworden.
Von Pritzhof was sinds lang professor aan een Duitsche
universiteit en correspondeerde met Justus, zooals ze
lachend zei, uitsluitend in hooggeleerde drukwerkjes.
Haar ballingschap had zes maanden geduurd ; toen kwam
ze terug in het groote huis, als Justus vrouw. Maar ook
aan dien eersten tijd van haar huwelijk dacht ze niet
graag meer. Het was haar geweest of er een verwijt leefde
in die stille, verlaten kamers. Ze had alien verdreven die
daar eens met haar woonden : Hans, Adele, Dineke en
Wout ; ze zag de kamers nog als de hunne. Nog voor
Justus haar had gevraagd, zei hij eens, zonder inleiding :
het lijkt mij beter dat Adele buiten gaat woven, om
jets ziekelijks
Dineke. Het kind krijgt voor mij jets
haast, ook in haar vreugd."
„Ja ?" vroeg ze.
„Ja, dat uitbundige ; met buien van groote slapte
daartusschen door. Adele moet een medicus raadplegen
natuurlijk. –Ze hoorde in dat alles: het huis moet nu alleen
voor jou en mij zijn. En dat was het geworden. Maar niet
voor haar eerste kindje er geboren werd, kon ze geheel
het gevoel kwijt raken van anderen onrecht te hebben
gedaan. Toch was ze trotsch op haar geluk, dien eersten
tijd, en haar stem kreeg een nieuwen, sterken klank. Ze
kende geen huwelijk dat met het hare kon worden vergeleken. 0, Dirk en Julie waren gelukkig, maar in hun
liefde was te veel dartelheid, te veel speelsche zinnestreeling. Hoeveel nobeler leek haar daarbij Justus'
zware omarming. En Adele, een gescheiden vrouw, dat
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leven lag verbrokkeld. Sinds zij zelve haar eerste kind
aan Justus kon toonen, voelde ze al wat er ontbreken
moest aan Adele's moederliefde : de weerklank, de weer
spiegeling. Zachtjes zou ze zeggen : arme Adele, als ze
bedacht hoe de blijde opgang van haar leven liep naast
Adele's neergang. En ze sprak er Justus soms over, als
ze tegen hem aan geleund zat, haar armen over zijn borst.
Maar ze zag haar geluk glanzen in zijn oogen, en naar
zijn vaag wederwoord luisterde ze niet. Aileen als hij
over zijn moeder begon, dan trok ze haar armen weg en
zat heel stil. Later moest ze daaraan dikwijls denken,
veel later, als ze moe was en ongemerkt ging liggen uitrusten ; dan zei ze zich zelf : l'histoire se repête, en ze
glimlachte even. Die glimlach gold haar jonge, gave
liefde, heel die eerste jaren van het opgericht hoofd en.
de gebalde vuisten. Hoe primitief kwam haar nu het gevoelsleven van een man als Justus voor, die begreep
daaraan jets te moeten opofferen in den korten tijd van.
zijn werven om haar. Zei hij haar niet, kort na hun huwelijk : „ik heb een boel werk in te halen, door al die avonden bij jou." En hij lachte verontschuldigend en liefkoosde haar. ,Waarom heb je me niet dadelijk gezegd
dat je me lief had, waarom liet je me zoo lang tobben ?"
Ze keek hem aan. „Is het verloren tijd geweest ?"
„Nee, nee, vrouwtje, ik had jaren willen geven, maar..."
„Maar je bent blij dat dat niet noodig was."
Ernstig zei hij : „het is als met een moeilijk vraagstuk :
je wilt er wel lang over cijferen, maar je hoopt toch op
het lucide oogenblik."
Meer en meer zag ze in zijn kijken komen dat weggetrokkene van deze aarde, dat blanke, bijna levenlooze,
wanneer zijn aandacht gevraagd werd voor alledaagsche
dingen. Ze voelde hem soms ver van zich af staan, maar
dan knikte ze hem glimlachend toe, en er kwam een
herkennen in zijn oogen dat haar altijd weer ontroerde.
Ze ging het stille, mooie leven van zijn moeder begrijpen.
Eens, toen ze hem haar jongste dochtertje voorhield om
te kussen, drukte hij zijn lippen op haar hand, en met
0. E. XXI 12
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haar vrije hand begon ze toen zijn hoofd te streelen..
„Och, domme man, is dat je kind goenacht wenschen ?"
en ze voelde zich moeder, vrouw, kind, alles te samen
voor hem. In weeke tonen zong ze een slaapliedje voor
kleine Julie, zong als een jonge vogel in den eersten
lentenacht. En daarna knielde ze bij Justus' stoel. Hij
dacht dat ze huilde en vroeg heel zacht : „wat scheelt
eraan ?" Ze hief haar gezicht naar hem op. „Het maakt
me angstig," zei ze, „het is of ik Mies begrijp."
„Wat is : alles ?"
Ze fluisterde : „dat weet ik niet."
„Nou dan."
„Stil, ik zal je niet van je werk afhouden. Jij zoekt te
weten. En opstaand, dacht ze : maar je weet niet hoe
gelukkig ik ben.
Ze leerde zijn vrouw zijn'zonder vragen of eischen, en
het verlangen -naar teederheid, dat als jong meisje zoo
in haar kon beven, zoemde onafgebroken voort in de
zorg voor haar gezin.
Als Dineke en Wout kwamen, vulden ze het huis met
hun druk geloop, en ze begreep niet hoe Justus daar
vroeger bij had kunnen werken. De kinderen vertelden
van hun leven op het dorp. „Het had toch nog dram
mels veel van een stad," zei Dineke. Nu hielden ze bij
voorbeeld kippen, maar die legden niet, nooit.
„Moeder heeft een te schrale hand met het voer,"
zei Wout.
„Larie, er stuiven te veel auto's voorbij. Je moet die
heg eens zien, niks dan stof."
„Maar hoe is het met moeder zelf," zou Eeke vragen.
Dan zweeg zelfs Dineke even. „O, nou, wel goed." En
eens voegde Wout er bij : „wader adresseert zijn brieven
nu aan ons," en bloosde, want zijn trots bracht toch
ook een gevoel van schuld mee tegenover zijn moeder.
„Jullie wordt ook zoo groot."
Wout zuchtte : „j a." Maar dat kwam Dineke al te
dwaas voor. „Jij moest liever jonger worden, ouwe
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sukkel, en als je dan nog lang leeft, kon je misschien als
zuigeling sterven."
Eeke hoorde en zag in de kinderen iets van Adele's
neergang. Wout werd stug en gesloten, Dineke's uitbundigheid kreeg haar grove kanten, als bij een te vroeg
rijpe vrouw. Ze zag in Wout den man dien hij eens zou
worden, de man met de schuwe oogen, die altijd een
besef van minderwaardigheid met zich omdraagt. Hij
zou in een groote stad, haastig, dicht langs de huizen
loopen en even dien forschen kerel benijden, die zoo
breed-uit stapt, zwaar, in de rust van den gewonnen avond.
Wat zou hij winnen ? Zijn hoofd was te onvast voor
studie, zijn handen te bleek voor arbeid. En Dineke ?
een vooze vrouw, met lachjes wel, en altijd een blik in
den spiegel, en toch zoo verdwaald in zich zelf.
Ze voelde niets voor Adele te kunnen zijn ; het leven
in het eigen gezin eischte haar geheel op. Zelfs haar zuster
Julie bestond een tijd lang nauwelijks meer voor haar.
Later keert dat terug, zei ze zich zelf, als de kinderen
groot zijn, ja, later misschien.
Het had zoo veel beteekend, dat wonen in Adele's
huis ; het was een rijk leven veor haar geweest. Hans
von Pritzhof, Gerrit, Dineke, en Wout, die alien gaven
haar bewustzijn van haar kracht en jongen bloei. En
Justus liep zwijgend naast haar voort, in haar schaduw.
Ze had hem in het volle licht getrokken. Een ieder mensch
heeft eens de groote zon om zijn hoofd, dacht ze. En ze
leerde te glimlachen in de schaduw van een vaak eenzaam leven.

OVER NATUURWETTEN, WETMATIGHEID EN
DETERMINISME
DOOR

Prof. Ph. KOHNSTAMM.

Er is sinds tijden steeds geweest en zal wel
altijd blijven tweeerlei wijsbegeerte : de wijsbegeerte
der philosophen en die van hen die philosopheeren, gelijk
Mr. Jourdain proza sprak, ni. zonder het zelf te weten.
Een mensch schijnt zich aan de tweede groep alleen te
kunnen onttrekken door tot de eerste over te gaan. Nu
loopen die beide philosophieen in vele opzichten meestal
ver uiteen, maar in een opzicht vertoonen zij in den
modernen tijd een groote overeenstemming : in beide
speelt het begrip der natuurwet een zeer groote rol. Het
mag wel overbodig geacht worden dat door voorbeelden
te staven.
Het ligt nu voor de hand te verwachten dat dan de
inhoud van dit zoo belangrijke begrip helder en duidelijk
,omschreven moet zijn. En inderdaad wordt dan ook
in al de bedoelde zoo wetenschappelijke als populaire
beschouwingen ondersteld, dat dit begrip volkomen
vaststaat. De „ijzeren" natuurwet, de regelmatigheid,
die nooit overschreden wordt omdat zij niet overschreden

lean worden, de regel die geen uitzondering duldt, in
tegenstelling met de juridische wet, die alleen zin heeft,
zoo men onderstelt, dat m.enschen in strijd met haar
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kunnen handelen, schijnt aan nauwkeurigheid van begripsbepaling niets te wenschen over te laten.
Reeds bij herhaling heb ik er op gewezen, dat deze
wijd verspreide meening onjuist is i). Dank zij Boltzmanns
fundamenteele onderzoekingen weten wij dat de wetten
der natuurkunde uiteenvallen in minstens twee uit
logisch oogpunt zeer verschillende klassen : de „wetten"
in eigenlijken zin en zoogenaamde „empirische wetten,"
regelmatigheden die wij weliswaar altijd plegen waar te
nemen, maar wier overschrijding geenszins als in strijd
met het natuurverloop moet worden gedacht, zoo weinig
dat, mits men maar lang genoeg wacht, met noodzakelijkheid een overschrijding moet warden geconstateerd. Deze
groep van regels heeft dus een in den tijd beperkten
geldigheidsduur. Het merkwaardigste dat Boltzmann's
beschouwingen opleverden, was daarbij nog wel dit, dat
tot deze groep van regels met beperkten geldigheidsduur
juist die „natuurwetten" behooren die wij gewoon zijn
als de meest vanzelfsprekende aan te zien, die regels
waardoor zich een „normale" bioscoopfilm onderscheidt
van een omgekeerd van achteren naar voren afloopenden.
Het is niet mijn bedoeling, hier op deze zaak weder
terug te komen. De onlangs verschenen tweede druk
van mijn Warmteleer geeft den stand van dit vraagstuk
naar mijne meening op dit oogenblik weer. Ik heb hier
slechts aan die uiteenzettingen willen herinneren eensdeels om misverstand te voorkomen andererzijds omdat zij
de aanleiding zijn geweest voor wat hier volgt. Eenmaal
gerealiseerd hebbende dat het zoo welbekend schijnende
begrip natuurwet twee zeer verschillende soorten van
regels insluit, heb ik de analyse voortgezet en tot mijn
verwondering ben ik tot de slotsom gekomen dat de
veelvuldigheid die hier heerscht nog veel grooter is. Naar
hunnen logischen aard moeten behalve de zooeven genoemde „empirische regelmatigheden" of waarschijn1) Warmteleer. Wereldbibliotheek. 2e dr. 1921. Ontwikkeling en
Onttronin van het begrip Natuttrwet. Synthese, III, 2. De Erven
Bohn. Haarlem, 1916.
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lijkheidsregels minstens nog drie verschillende soorten
van natuurwetten onderscheiden worden. En deze onderscheiding is ook praktisch van gewicht, omdat tal van
controversen alleen berusten op de dubbelzinnigheid
van het woord „natuurwet." Men praat langs elkaar
heen, omdat de eene het woord in dezen, de andere in
genen zin verstaat.
Laat mij dit aan een voorbeeld toelichten. Een van
de groote strijdvragen op het gebied der kennistheorie
betreft den aard der logische wetten. Zijn dit natuurwetten, dan wel normen van het denken ? Als kampioenen
van de beide strijdende groepen zouden wij eenerzijds
onzen landgenoot Heymans, andererzijds den bekenden
Duitschen philosoof Husserl kunnen normen. Volgens
den laatste is het een dwaasheid te beweren dat de logische wetten natuurwetten van ons denken zouden zijn.
Immers een ieder geeft toe dat er heel wat onlogische
redeneeringen in de werkelijkheid plaats hebben. En
deze, als werkelijk bestaande, kunnen niet in strijd zijn
met de natuurwetten van het denken. Dus zijn de „logische wetten," geen natuurwetten, maar normen van
het denken, waarnaar het denken zich behoorl te richten,
geheel onafhankelijk van de vraag of het dit ooit in de
werkelijkheid doet. Daartegenover houdt Heymans vol,
dat het onmogelijk en zinledig zou zijn jets als norm op
te stellen dat volstrekt buiten de werkelijkheid staat.
Aan iemand, die naar andere dan de logische wetten denkt,
kan men deze niet als norm voorhouden ; hij zou immers
de geldigheid van dien norm niet kunnen erkennen.
Aileen omdat ons denken feitelijk naar de logische
wetten verloopt, en omdat wij ons daarvan bewust kunnen worden, daarom aanvaarden wij de geldigheid dier
wetten. De logische wetten zijn dus niet alleen normen
maar ook natuurwetten van het denken. De waarde van
logisch redeneeren ligt ten slotte daarin, dat wij een innerlijke tegenstrijdigheid niet voor waar kunnen houden :
„Allerdings strebt das auf Wahrheit gerichtete Denken
danach, widerspuchslose Gedankenverbindungen zu er-
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zeugen, aber der Wert dieser widerspruchslosen Gedankenverbindungen liegt doch eben wieder in dem Umstande,
dass tatsdchlich nur das Widerspruchslose bejaht werden
kann, dass also der Satz des Widerspruchs ein Naturgesetz des Denkens ist" 1). Daarop antwoordt Husserl
weer : „Ein sonderbares Streben, wird man sagen, dass
dem Denken hier zugemuthet wird, ein Streben nach
widerspruchslosen Gedankenverbindungen, wahrend es
andere als widerspruchslose Verbindungen uberhaupt
nicht giebt und nicht geben kann — so zum Mindesten
wenn das „Naturgesetz" wirklich besteht, von dem
hier die Rede ist" 2). Vergelijkt men deze redeneeringen
met elkander dan moet, naar het mij voorkomt, die van
Husserl zeker den sterkeren indruk maken. En ik heb
dan ook een veertiental jaren geleden geheel aan de zijde
van Husserl tegen Heymans gestreden Maar ik heb
de discussie na een antwoord van den laatsten 4) geeindigd,
omdat ik het gevoel had, dat onze redeneeringen elkaar
niet raakten. Of liever ik achtte mij geenszins weerlegd,
maar ik moest toch tevens erkennen dat ik de door Heymans gestelde vraag niet beantwoorden kon ; wat wilt
gij met de opstelling van een norm, die zich niet in het
denken realiseert ? Wat beteekent waarde, die zich niet
in werkelijkheid omzet ? En als zij dit laatste wel doet,
hoe doet zij het dan anders dan door wetmatige verbinding ? Mijn analyse van het begrip wetmatigheid was
niet genoeg voortgeschreden om die vragen te beantwoorden ; , thans meen ik inderdaad nauwkeuriger te
kunnen aantoonen in hoeverre de formuleering van
Husserl, in hoeverre die van Heymans te aanvaarden is.
Keeren wij daartoe tot onze natuurwetten terug. En
wel in dien zin dat wij zonder vooropgezette meening
over de vraag, wat een „natuurwet" behoort te zijn, ons
eenvoudig aivragen, wat is het karakter van de stellin1)
2)
3)
4)

Gesetze und Elemente des wiss. Denkens p. 70.
Logische Untersuchungen I, p. 104.
Tijdschrift voor Wijsbegeelte. I, p. 335.
Tijdschrift voor Wijsbegeerte I I, P. 207.
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gen, die in de meest exacte natuurwetenschap, de mathematische physica (incl. mechanica) onder den n.aa`m van
wet plegen te worden aangeduid ? Tot onze groote verhazing zullen wij dan bemerken dat wij bij een groote
groep van deze stellingen te doen hebben met regels die,
verre van de pretentie te hebben, altijd, overal en onderalle omstandigheden te gelden, integendeel naar waarheid
gezegd moeten worden nooit ende nimmer in strengen
zin verwezenlijkt te zijn. Dat klinkt zeker vreemd, en
dat te meer omdat tot die groep een aantal van de meest
bekende en meest gebruikte physische ,,wetten" behoort.
Een ieder die ook maar heel weinig over natuurkunde
heeft gehoord, kent de wet van Boyle, die zegt dat het
produkt van druk en volume van een gas bij constante
temperatuur een constante grootheid is. Gaat ge nu
echter proeven nemen met werkelijke gassen dan zult
ge bemerken dat het niet uitkomt. Roept ge dan een
physicus te hulp dan zal hij u inlichten dat die afwijking
niet aan fouten in uw proeven ligt maar aan het gas ;
immers gij hebt gewerkt met een werkelijk bestaand
gas, maar de wet van Boyle geldt alleen voor de zoogenaamde ideale gassen. Dringt ge nu verder aan en vraagt
ge wat dan zoo'n niet bestaand gas toch eigenlijk voor
een ding is, dan zal de physicus u antwoorden, dat een,
ideaal gas een gas is — dat de wet van Boyle volgt.
Dit lijkt nu wel de dwaasheid ten top gedreven. Een
wet op te stellen voor een zekere groep van niet verwerkelijkte verschijnselen, en deze groep dan te defini
eeren als de groep van die verschijnselen, welke aan die
wet beantwoorden, schijnt een spelen met tautologieen
zonder slot noch zin. En inderdaad, hij wiens gedachten
nog geheel beheerscht worden door de zoogenaamde
formeele of Aristotelische logica, — die veel meer dan men
zich gewoonlijk bewust is, georienteerd is aan de Aristotelische metaphysica, en alleen bij die begripsleer
past, — die zal bier geen zin kunnen ontdekken. Des te
meer moet het ons treffen, dat niet alleen bij de wet van
Boyle, maar in tal van andere gevallen de natuurkundige
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inderdaad aldus to werk gaat. De natuurkunde en scheikunde wemelen van zulke schijnbare tautologieen. Van
't Hoff en Raoult hebben de wetten der verdunde
lossingen opgesteld ; vraagt ge nu wat een verdunde
oplossing is, dan kan streng genomen geen ander ant
woord gegeven worden dan : een oplossing, die de wetten
van Van 't Hoff en Raoult volgt. Galilei heeft de wetten
van den vrij en val geformuleerd ; vraagt ge wanneer
een lichaam vrij valt, dan is het antwoord : als zijn val
beantwoordt aan de wetten van Galilei. Kepler heeft de
wetten der ongestoorde planetenbeweging opgesteld ;
vraagt ge wanneer een planeet zich ongestoord beweegt,
dan is er geen ander antwoord dan een dat hierop neerkomt : als die planeet zich volgens de wetten van Kepler
beweegt. En zoo in tal van andere gevallen, maar volstrekt niet in alle. Op dit laatste dient vooral de aandacht gevestigd ; er is een heele groep van wetten, waarvan de physicus volstrekt niet meent, dat zij nooit vervuld zijn in de werkelijkheid, ten opzichte waarvan
volgens de gangbare meening inderdaad het „altijd,
overal en onder alle omstandigheden" geldt. Op deze
wetten zullen wij straks nader ingaan. Voorloopig blijven we ons nog bezig houden met het type van wetten
als de wet van Boyle, die nooit en nergens vervuld zijn.
Welke beteekenis kan het nu hebben, dat de natuurkunde met zulke wetten werkt. Inderdaad zijn zij volstrekt geen zinledige tautologieen, maar is daarin heel
wat ervaring en nadenken verwerkt. Hun groote beteekenis ontleenen zij aan twee omstandigheden, die beide
gelijkelijk vervuld moeten zijn. Vooreerst moeten zij,
al zijn zij streng genomen nooit vervuld, benaderingen
zijn voor een groote groep van gevallen die wel in de
natuur voorkomen en wel in dien zin dat wij aan kunnen
geven onder welke omstandigheden het gedrag der werkelijke verschijnsels meer en meer op dat der „ideale”, aan
de wet beantwoordende, verschijnselen gaat gelijken. En
in de tweede plaats moet er een reden zijn, die het belangrijk maakt om juist deze onderling ongelijke verschijnse-
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len of stoffen tot een groep te verbinden en hun gedrag
bij benadering weer te geven in de bedoelde wet. In de
meeste gevallen ligt nu het doel van die samenvoeging
voor de hand. De werkelijkheid is zoo gecompliceerd
dat wij haar niet kunnen overzien, en als wij ons zouden
blijven bezighouden met die voile werkelijkheid, zouden
wij nooit verder komen. Daarom passen wij toe het „verdeel en heersch." In plaats van met werkelijkheden gaan
we ons bezig houden met ideale constructies, met verschijnselen losgemaakt uit en geisoleerd van het verband
waarin zij empirisch worden aangetroffen. Meestal kunnen wij een natuurkundig probleem alleen aldus aanpakken, en de geheele mathematische natuurkunde zit
er dan ook Vol van. Ze zijn onontbeerlijk als hulpmiddel
bij het steeds verder benaderen der werkelijkheid; telkens
vullen we onze constructies aan om in dit of dat opzicht
de werkelijkheid weer wat verder nabij te komen, en de
„natuurwetten" of juister : niet de wetten van de natuur,
maar de wetten van de ideale constructies, die onze
hulpmiddelen zijn om de natuur te begrijpen, zijn de mijlpalen op den weg onzer vorderingen bij dit werk. Dat
woord mijlpaal geeft echter ook nog een tweede functie
aan die zij bezitten; zij kunnen ons tevens als maatstaven,
als normen dienen. Wil ik weten hoe ver de verwantschap van twee verschillende stoffen gaat dan onderzoek
ik, in hoeverre zij beantwoorden aan de (eveneens ideale)
wet der overeenstemmende toestanden. Wil ik nagaan
of een planetenbeweging gestoord is, dan leg ik den
maatstaf der wet van Kepler aan, wijst deze „storingen"
aan, dan kan ik de oorzaak daarvan gaan zoeken ; zoo
werd de planeet Neptunus gevonden uit de afwijkingen
van de werkelijkheid met het onderstelde ideale geval.
Deze beide voorbeelden zouden gemakkelijk met vele
zijn te vermeerderen ; altijd komt het er op neer, dat wij
werken niet met realiteiten maar met ficties, die echter
geenszins zinledig zijn, integendeel van groote teleologische beteekenis, onontbeerlijk ter bereiking van een
bepaald doel.
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Het gebruik van dergelijke ficties blijft nu volstrekt
niet tot de mathematische natuurwetenschap beperkt,
integendeel spelen zij in tal van andere wetenschappen
een rol, zij het dan ook dat hun eigenlijk karakter daar,
door het ontbreken der wiskundige exactheid veel minder
duidelijk aan 't licht treedt. De „economische mensch"
van de klassieke staathuishoudkunde, het „normale
ziektebeeld" van den clinicus, zijn ficties van dezelfde
methodologische structuur. Aileen de doeleinden met
het oog waarop ze gevormd worden, wisselen met de
omstandigheden.
Passen wij nu deze uitkornsten toe op het vraagstuk
der logische wetten, dan verdwijnt m.i. de tegenstrijdigheid tusschen de standpunten van Heymans en Husserl.
Wanneer men de logische wetten natuurwetten noemt
in den zin waarin de wet van Boyle enz. het is, is er geen
reden voor Husserl's bezwaren. Zulk een wet toch wordt
nit haren aard telkens en telkens overschreden. De
werkelijkheid valt er geenszins mee samen, maar wordt
er slechts meer of minder door benaderd. Er is ook geen
bezwaar tegen, zulk een „natuurwet" als norm te stellen
om de gevallen die er wel en die er niet onder vallen
te scheiden. Andererzijds wordt er door uitgedrukt wat
Heymans terecht niet wilde prijsgeven : de erkenning
van het feit dat het „logisch denken," dus een gedachtenverloop in overeenstemming met de logische wetten
door het werkelijk voorkomende „empirische denken"
onder gunstige omstandigheden benaderd wordt. Het
is duidelijk dat deze onderstelling inderdaad aan elke
wetenschap, ook aan de kennistheorie, ten grondslag ligt.
Gelukkig kunnen wij ook wel eenigszins, zij het dan ook
(het geldt hier psychologische niet kennistheoretische
vragen) niet met de nauwkeurigheid der physica, aangeven onder welke omstandigheden het „empirische
denken" het logische denken betrekkelijk dicht benadert ;
ten opzichte van een aantal „storende" en „begunstigende" invloeden weten wij onze houding te bepalen wanneer
het er voor ons bijzonder op aankomt, dat ons werkelijk
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gedachtenverloop het ideale zoo dicht mogelijk benadert.
Tevens is het echter ook duidelijk dat de logische wetten
nog iets anders zijn dan psychologische wetten zonder
meer. Het zijn wetten niet van het gedachtenverloop,
of „het optreden van overtuigingen" in 't algemeen,
maar van een ideaal-groep van bewustzijnsverschijnselen, die tegenover andere groepen van bewustzijnsverschijnselen als een eenheid, als een aparte groep door
afzonderlijke kenmerken worden onderscheiden. Die
kenmerken zijn psychologisch de eigenaardigheden waardoor ons bewustzijnsverloop zich onders' cheidt, als wij er
ons „toe zetten" een wetenschappelijk probleem te behandelen. Maar deze psychologische bijzonderheid zou
niet voldoende zijn om ze als een eigen groep of te bakenen.
Dit kenmerk komt in de physische analogie overeen met
het aangeven bijv. van de geringheid van druk voor
het doorgaan der wet van Boyle enz. Met den eigenlijken
grond van het opstellen der ideale wetten in de natuurkunde, de waarde die de ideale ficties hebben voor het
doel der natuurwetenschap, komt ook hier een teleologisch kenmerk overeen. Wij zien in, dat ons empirisch
denken alleen voor zoover waarde heeft voor het bereiken
van waarheid als het het ideale gedachtenverloop, gekenmerkt door de logische wetten benadert. Dit inzicht
zelf is niet een resultaat van psychologische wetenschap,
het moet (logisch, niet tijdelijk) aan de mogelijkheid van
elke wetenschap voorafgaan. Het wordt verkregen door
de onmiddellijke bezinning op datgene wat wij onder
het doel „waarheid" verstaan. En : vanzelfsprekend maar
daarom juist meestal onbewust, gaan wij van de onderstelling uit, dat althans in het formuleeren van dit inzicht
in wat waarheid eigenlijk is en veronderstelt, het empirische het logische denken met hoogen graad van nauw
keurigheid benadert.
Zoo blijkt het ten slotte dat ook het teleologisch karakter 1) der logische wetten, waarop de aanhangers der
1) Dat hier zoowel aan de logische wetten als aan de wet van
Boyle een teleologisch karakter wordt toegekend, sluit natuurlijk
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kritische methode in 't bijzonder den vollen nadruk
plegen te leggen volstrekt niet in tegenspraak behoeft
te zijn met hun opvatting als natuurwetten, mits wij er
maar streng aan vast houden, dat het „ideale natuurwetten" zijn, in den nu voldoend toegelichten zin.
Misschien zou dit inzicht, dat er niet noodzakelijk tegenstrijdigheid behoeft te bestaan tusschen de besproken
opvattingen, eerder zijn bereikt wanneer Heymans niet
bij de keuze van zijn voorbeelden ongelukkig juist den
nadruk gelegd I ad op gevallen uit een andere klasse der
natuurwetten, waartoe de logische regels als het voorgaande juist is, zeker niet mogen gerekend worden. Als
de natuurwetten, waarmede de logische wetten in 't
bijzonder overeenkomst zullen hebben, noemt hij de
grondwetten der mechanica, speciaal de wet van de
traagheid en van het parallelogram van krachten 1). Nu
onderscheiden de mechanische grondwetten, gelijk ze
opgevat werden door alle physici in den tijd toen deze
woorden geschreven werden, zich op tweeerlei wijze
fundamenteel van natuurwetten van het type der wet
van Boyle. In een van die beide opzichten is dit verschil
sedert weggevallen door de onderzoekingen, die in 't
nauwste verband staan met Einsteins beroemde ontdekkingen. Ik kom daarop zoo aanstonds terug. Om den
gedachtengang niet noodeloos te bemoeilijken zal ik mij
voorloopig plaatsen op het standpunt van de „klassieke
geenszins in dat de waarden, waartoe zij in betrekking staan van
gelijke orde zijn. Wanneer er geen bewustzijnsverloop was, dat „logisch
denken" benaderde, zou alle benadering van waarheid, en daarmede
alle menschelijk handelen onmogelijk worden. Wanneer er geen benaderingen van ideale gassen in de natuur voorkwamen, zouden wij
slechts in de onmogelijkheid verkeeren zekere problemen der mathematische physica aan te pakken. Vandaar de onvergelijkelijk veel
grooter beteekenis voor de realiseering van waarheidswaarden, die
aan de eerste omstandigheid (en haar formuleering) dan aan de tweede
toekomt.
1) 1. c. p. 64.

302

OVER NATUURWETTEN,

mechanica", dus het standpunt gelijk het voor 1900 door
alle physici werd ingenomen.
Op dat standpunt nu is er geen sprake van dat alle
natuurwetten zouden behooren tot de ideale benaderingsregels, die in de werkelijkheid nooit en in geen geval vervuld zijn. Tegenover deze staan de „eigenlijke" natuurwetten, de wetten van de „ijzeren noodzakelijkheid",
do wetten die nooit overtreden worden, noch kunnen
worden, maar altijd, overal en ander alle omstandigheden
vervuld zijn. Deze groep van regels is niet groat, maar
tot haar behooren (althans naar de gangbare opvatting
der physici) een aantal van de allerbelangrijkste natuurwetten : de wet van behoud van arbeidsvermogen, de
wet van gewichtsbehoud bij scheikundige omzettingen,
de electromagnetische veldvergelijkingen van Maxwell
en de wetten die samen den inhoud der mechanica van
Newton uitmaken als de wet der traagheid, van het
parallelogram van krachten enz.
Al deze wetten onderscheiden zich nu van de tot hier
behandelde en komen onderling overeen daarin, dat zij
volstrekt niet als ideale benaderingsregels maar overal
en altijd als van strikte geldigheid worden aangezien
op het zooeven aangegeven standpunt. Toch vormen zij
geen homogene groep, we moeten ze weer in twee soorten
verdeelen en een dezer soorten moet streng genomen
weer onderverdeeld worden, evenwel volgens een kriterium dat voor onze beschouwingen niet van beteekenis
is. De eerste onderscheiding daarentegen is voor algemeene philosophische uitkomsten van het hoogste belang;
tal van dubbelzinnigheden en misverstanden zijn het
gevolg geweest van het ontbreken ervan. Als wij een naam
willen hebben am de tegenstelling aan te duiden, kunnen
wij het best spreken van determineerende en vrijheidbeperkende natuurwetten.
Wat met die tegenstelling bedoeld wordt kan voor
niet-physici misschien het gemakkelijkst duidelijk gemaakt worden door een oogenblik onze aandacht te
vestigen op een verwant gebied : de spelregels. voor
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elk spel : tennis, of schaak, of whist gelden zekere regels
die altijd en overal gevolgd worden, waar van dit spel
sprake is, die het spel eerst constitueeren. Het al of niet
gevolgd worden dezer regels beheerscht het verschil
tusschen „balletje slaan" en tennis-spelen, tusschen
schaakspelen en „met schaakstukken over een bord
schuiven." Maar de aard dezer regels, is zuiver vrijheidbeperkend, niet determineerend. Zij geven veeleer aan
wat er niet gebeurt, dan wat er wel plaats heeft. Zij geven
een of meer condities aan, waaronder het spel plaats
vindt, maar er is geen sprake van dat zij in staat zouden
stellen den gang van het spel van te voren te berekenen.
De werkelijke gang -van het spel kan zich nooit begeven
buiten hun grenzen, maar hij wordt er geenszins door
bepaald. Men stelle zich slechts een bepaalden stand van
een schaakspel voor ; het is natuurlijk een absurditeit 1) te
vragen, wat nu de stand na resp. 7, 12, of 15 zetten mod
zijn. Het eenige wat wij met zekerheid weten is, dat
als er een willekeurig aantal verdere zetten zullen gevolgd zijn, de regels van het spel niet overtreden zullen
zij n.
Een determineerende regel daarentegen zou moeten
aangeven welke verandering noodzakelijk moet intreden
in een bepaalden toestand, welke verandering die gewijzigde toestand weer noodzakelijk ten gevolge zou
hebben enz. Een determineerende spelregel is dus een
onmogelijkheid, want juist door het determineeren zou er
geen spel meer overblijven, althans geen spel in den eigenlijken zin. Toch kunnen wij uit den gedachtenkring van
spelletjes gemakkelijk een voorbeeld grijpen, dat de eigenaardigheid van den determineerenden regel verduide1) Zeer bijzondere gevallen uitgesloten dan is er echter eigenlijk
niet meer sprake van een schaakspel, maar van een schaakprobleem.
Het aantal mogelijkheden is dan zoo beperkt dat de spelregels voldoende zijn om den gang te bepalen. Ook hiervan ontbreekt het analogon
in de natuur niet. De wet van energiebehoud, een vrijheid beperkende
regel, wordt determineerend voor de beweging van een stelsel met
een graad van vrijheid, bijv. een enkelvoudige stinger die zich in
een plat vlak in 't zwaarteveld beweegt.
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lijkt. Denk een willekeurig aantal menschen in een kring
geschaard. Een er van zegt op een nauwkeurig bepaald,
overigens willekeurig oogenblik, stel 4.13, een willekeurige
groep letters tegen zijn rechter buurman bijv. koe. Deze
heeft nu de taak juist een minuut later die groep letters
aan zijn rechterbuurman over to brengen, die ontstaat
wanneer men van de eerste letter een, van de tweede
twee en de derde drie stappen vooruit doet in het alfabet.
Hij geeft dus om 4.14 door : 1 q h enz. Bepalen we nog
dat op z weer a volgt, dan is de kring gesloten. We kunnen
dan precies berekenen wie op een willekeurig later oogenblik bijv. 4.37 (als onze slachtoffers het zoo lang volhouden) het „woord" zal doorgeven en wat hij zal zeggen.
Even goed kan iemand die dezen spelregel kent, als hij
bijv., om 4.24 binnenkomt en hoort wat gezegd wordt,
berekenen wat in 't verleden op een bepaald tijdstip
werd gezegd, mits dan het spel reeds begonnen was,
want dit kan hij niet nagaan. Kortom door dezen regel
in verband met den toestand op een bepaald doch
willekeurig oogenblik, (de aanvangsconditie in mathematischen zin) dus bijv. de mededeeling : om 4.15 is het
„woord" m s k, staat het „woord" voor alle verleden en
toekomst volkomen eenduidig bepaald vast. Het is nu
verder duidelijk dat uit dezen determineerenden regel
een aantal afhankelijke regels over het verloop van het
spel volgen. Wij kunnen bijv. met beslistheid zeggen dat,
hoelang het spel ook worde voortgezet, het „woord" altijd uit drie letters zal bestaan ; maar wij kunnen ook
minder voor de hand liggende regels afleiden. Wij kunnen
aangeven hoe dikwijls gemiddeld (dat wil zeggen bij
allerlei verschillende aanvangswoorden) een woord met
twee gelijke letters of met drie gelijke letters voorkomt. Het eerste moet in 26 minuten gemiddeld drie
keer gebeuren. Immers in 26 minuten moet de tweede
letter de eerste, en de derde de tweede eenmaal ingehaald hebben dus er aan gelijk zijn geworden. Voorts
moet de derde de eerste in de eene helft der gevallen
tweemaal in 26 minuten ingehaald hebben, in de andere
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heift der gevallen (als bijv. de stand in plaats van m s k
waarop volgt n u n, ware geweest m s 1 volgende n u o)
wordt de derde nooit aan de eerste gelijk, maar springt
er altijd overheen voor een zeer groot aantal aanvangswoorden zal dan de gelijkheid gemiddeld 3 keer in 26
minuten optreden. Dergelijke afhankelijke regels laten
zich gemakkelijk uit den determineerden fundamenteelen regel afleiden, maar het spreekt vanzelf dat het
omgekeerde buitengemeen moeilijk zou zijn, dus wanneer
zulk een afhankelijke regel en verder niets gegeven ware,
daaruit den determineerenden regel of te leiden. Ja voor
iemand Wien niets anders dan die afhankelijke regels
gegeven was, zou het zelfs onmogelijk zijn den determineerenden regel met zekerheid te bepalen want niet
alleen zou zulk een afhankelijke regel uit meer dan een
determineerende regels kunnen voortvloeien, maar bovendien zou het mogelijk zijn dat weliswaar de gegeven regelmatigheden golden, maar dat er in 't geheel geen determineerende regel was ; de gegeven regelmatigheden
zouden dan in 't geheel geen „afhankelijke" regels in
den laatstbedoelden zin zijn maar eenvoudig „vrijheidbeperkende" regels zooals we ze zooeven leerden kennen.
Of m.a.w. degeen die niets anders dan deze regelmatigheden waarnam zou terecht kunnen onderstellen met
een echt, niet-gedetermineerd spel te doen te hebben
alleen onderworpen aan dezen spelregel dat de medespelers moeten zorgen telkens evenveel letters over te
brengen of binnen bepaalden tijd voor het verplichte
aantal herhalingen te zorgen.
Na deze uitwijding kunnen wij tot onze natuurwetten
terugkeeren en naar ik hoop ook voor den niet wiskundig geschoolden lezer gemakkelijk duidelijk maken
het zeer verschillend karakter der tweeerlei natuurwetten
waarover wij thans spreken. De groep der natuurwetten
1) Men moet dus onderstellen dat hem niet de regelmatige volgorde der „woorden" ter beschikking zou staan, maar dat hij alleen
de mededeeling zou krijgen : in dat tijdverloop zijn de volgende
,,woorden" willekeurig gerangschikt, overgebracht.
0. E. XXI 12
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die door de physici verondersteld worden altijd en overal
te gelden, „ijzeren natuurwetten" te zijn, bestaat uit
determineerende en nit niet determineerende wetten.
De eerste ondergroep omvat (we staan nog altijd op het
standpunt van 1900) maar twee stel bijeenbehoorende
wetten, de wetten der klassieke mechanica van Newton
die in staat stellen om van oogenblik tot oogenblik
alle opzichten te bepalen den toestand van een mechanisch systeem waarvan een toestand op een oogenblik
bekend is, en de electromagnetische wetten die hetzelicle ten opzichte der electromagnetische verschijnzelen veroorloven. De tweede groep omvat een aantal
„vrijheidbeperkende" wetten, die als uitkomst uit de
eerste kunnen worden afgeleid en dus daarvan „afhankelijk" zijn in den zin als wij het zooeven hebben verduidelijkt. Daartoe behooren in de eerste plaats de wet van
energiebehoud, voorts de wet van behoud van hoeveelheid beweging, de onveranderlijkheid van de beweging
van het zwaartepunt en dergelijke. Men kan het verschil
tusschen deze beide soorten ook aldus uitdrukken dat
de vrijheidbeperkende wetten enkelvoudige wetten zijn,
maar de determineerende zijn eigenlijk wettenstelsel s
van een menigvuldigheid die niet kleiner mag zijn dan
de mogelijke veranderingswijzen van het beschouwde
systeem. Laten wij dat weer aan ons spelregelvoorbeeld
toelichten. De regel dat het „woord", dat doorgegeven
wordt, altijd uit een bepaald aantal, zeg drie letters, moet
bestaan is een regel ; hij zou het spel alleen dan determineeren als er maar een letter bestond bijv. de b, en
de „woorden" zich alleen door het aantal herhalingen
konden onderscheiden. Nu de mogelijke veranderingen in het „woord" veel talrijker zijn, kan zulk een
regel niet determineeren. De regel waardoor wij boven
het spel vastlegden, n.l. dat de eerste letter een, de
tweede twee, de derde drie letters moet verspringen is.
dan ook eigenlijk niet een wet, maar een systeem van
drie wetten, waarvan elk op een der mogelijke veranderingen, hier letters, betrekking heeft. Bestond het woord
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uit heel veel letters dan zou het wettensysteem ook
veel uitgebreider moeten zijn en altijd voor elke letter,
die veranderen kan, een regel van verandering moeten
bevatten. Alleen als het aantal regels even groot is als
dat der mogelijke veranderingswijzen kan er van determinatie sprake zijn.
Welnu, ditzelfde verschil geldt ook voor de natuurwetten de wet van energiebehoud is een enkelvoudige
regel, vergelijkbaar met de bepaling van de constantheid
van het aantal letters, de grondvergelijkingen der Newtonsche mechanica zijn een wettensysteem, evenveel
regels bevattend als er mogelijke veranderingswijzen
in het systeem zijn.
Het voorgaande zal, hoop ik, dienst kunnen doen om
een aantal rnisverstanden op te helderen waartoe het
gebruiken van denzelfden naam natuurwet voor zeer verschillende soorten van regels telkens aanleiding geeft.
Zoo vindt men telkens weer „gedetermineerdheid" en
„wetmatigheid" van een reeks verschijnselen met elkaar
gelijkgesteld. Het zal thans duidelijk zijn dat een afloop
zeer goed wetmatig kan zijn d.w.z. aan bepaalde wetten
of een bepaalde wet gebonden, zonder dat van determinatie sprake is. In 't bijzonder betreft dit misverstand de
wet van energiebehoud. Telkens en telkens weer vindt
men lange betoogen om aan te toonen dat deze wet noodzakelijk het determinisme eischt, of om de algemeene
geldigheid dier wet te bestrij den om aan het determinisme
te ontkomen. Het eene is al even dwaas als het ander.
De wet van energiebehoud is even ontoereikend om de
veranderingen van een materieel systeem vast te leggen
als de kennis van het constante aantal letters in het
„woord" bij ons laatste spel voldoende zou zijn om ons
te doen voorspellen hoe een spel verder zal loopen waarvan wij op een bepaald oogenblik het „woord" hebben
opgevangen.
Daarmede hebben wij dan tevens het boven bedoelde
fundamenteele verschil aangegeven tusschen de logische
wetten en de grondwetten der mechanica, waarmede
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Heymans de eerstgenoemde vergelijkt. Gelijk wij reeds
zagen was die vergelijking op het standpunt der klassieke mechanica reeds daarom ontoelaatbaar, omdat de
logische wetten wel als „ideale natuurwetten" in den
zin der wet van Boyle mogen opgevat worden, maar niet
als wetten die altijd en overal voor het bewustzijnsverloop gelden. Maar in de tweede plaats zijn de mechanische
wetten „determineerende wetten", de wetten der Aristotelische logica echter zijn zeker niet determineerend.
Dat „die tatsdchlich gegebene Organisation des Denkens
in denselben ihren aligemeinsten und erschOpfenden
Ausdruck findet," mag zeker niet beweerd worden 1). Het
denken, voor zoover het logisch denken is, is in zijn vrijheid van afloop beperkt door de logische wetten, het is
er niet door bepaald. Dat wat het werkelijke voorstellingsbeloop bepaalt van iemand, die met wetenschappelijken
arbeid bezig is, is zeker iets heel anders en veel inhoudrijkers dan de wet der identiteit of van het uitgesloten
derde. Al is onze kennis van de werkelijk richting gevende
psychologische factoren nog zeer vaag, dat bier gezocht
moet worden in de richting van wat Liepman 2) „Obervorstellungen" en Systeme van Obervorstellungen heeft
genoemd, kan moeilijk betwijfeld warden. Hoe weinig
de logische wetten inderdaad determineerend zijn voor
„logisch denken" kan men zich duidelijk maken aan het
feit, dat een gedachtenverloop volgens de oppervlakkigste woordassociaties, gelijk het b.v. bij gedachtenvlucht
voor kan komen, desniettegenstaande geheel zonder
strijd met de formeele logische wetten kan verloopen.
Nu wij de verschillende soorten van „natuurwetten"
voor zoover ze voor ons betoog van belang zijn, hebben
leeren kennen blijft ons een zeer belangrijke vraag over.
Voordat wij haar bespreken echter nog een enkel woord,
1) 1. c. p. 64.
2) Uber Ideeenflucht. Halle 1904, p. 37 vlg. Vgl. ook Muller
Freienfels Denken und Phantasie, Barth 1916. Hoofdstuk VII—IX.
Das Zielstrebige Denken.
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over de verandering die in de beteekenis der natuurwetten is gekomen door de jongste groote ontdekkingen
op het gebied der mathematische physica. Wij kunnen
die verandering thans het gemakkelijkst aldus formuleeren dat de wetten van de klassieke mechanica en de
electromagnetische grondwetten waarvan boven sprake
was, uit de klasse der altijd geldige wetten in die der
„nooit-geldige" ideale wetten zijn overgegaan. Natuurlijk is hun determineerend karakter gebleven, d.w.z.
ze blijven wettenstelsels vormen, opgebouwd naar een
principe dat evenveel betrekkingen oplevert als er veranderingsmogelijkheden bestaan in het stelsel waarop
ze onder bepaalde omstandigheden (bijv. niet te groote
bewegingssnelheden) met voldoende nauwkeurigheid
mogen toegepast worden. Een systeem waarvoor ze zouden
gelden, zou den ze dus eenduidig bepalen, maar ze gelden
streng genomen voor geen enkel werkelijk systeem. Ze
geven slechts een benadering, maar een benadering die
voor de in de natuurkunde 'onderzochte systemen zoo
groot is, dat niemand behoeft te vreezen dat nu al de
arbeid verloren is, die hun opsporing heeft gekost. Integendeel heeft het heel, wat moeite gekost om gevallen te vinden voor nauwkeurige meting toegankelijk, waarbij de
afwijking zoo groot was dat ze met zekerheid kon worden
geconstateerd.
Hun plaats, als „altijd geldige" determineerende wetten
hebben zij moeten afstaan aan een enkele wet of juister
een wettensysteern, de beroemde Einsteinsche relativiteitsformule, waaruit zoowel de „mechanische" als de
„electromagnetische wetten" als bijzondere gevallen voor
zeer kleine snelheden kunnen worden afgeleid, en die
tegelijkertijd ook de gr avitatieverschijnselen omvatten.
Maar niet alleen deze wetten kunnen uit de nieuwe grondformule worden afgeleid ; ook de wet van behoud van
arbeidsvermogen volgt er als afgeleide regel uit en wel
zonder dat eenige benadering behoeft te worden ingevoerd.
Ook in het nieuwe systeem is dus deze wet een altijd geldige, niet-determineerende „alhankelijke" regel in den
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boven aangegeven zin, een bewijs te meer, zoo dit noodig
ware, dat de geldigheid dier wet onvoldoende is om de
werkelijk voorkomende verschijnselen eenduidig te bepalen.
Immers zij is in overeenstemming met twee verschillende
systemen van fundamenteele wetten.
Tans kunnen wij eindelijk met voile scherpte de vraag
stellen, die beslissend is voor het groote vraagstuk : determinisme of vrijheid ? Wij hebben gezien dat wij 1 ) tweeerlei
scheidingslijnen tusschen de natuurwetten moeten maken.
Eenerzijds ideale benaderingsregels in den zin der wet van
Boyle of gelijk wij er thans aan toevoegen, de wetten der
klassieke mechanica, andererzijds streng geldige „ijzeren"
wetten. En in de tweede plaats Vrijheidbeperkende tegenover Determineerende wetten. Door die overkruisende
indeeling ontstaan vier soorten. Het vraagstuk van het
determinisme is nu identiek met de vraag naar een deter
vier soorten. Zijn er volmaakt strenge determineerende
wetten, waaraan alle physisch 2) gebeuren onderworpen is,
of bezitten alle determineerende wetten, oak de formules
van Einstein of de formules, die latere Einstein's wellicht weer in de plaats daarvan als nog fundamenteeler
zullen stellen, altijd weer benaderingskarakter, d.w.z.
dat zij wel voor groote stukken werkelijkheid bijv. alle
anorganische gebeuren met zeer groote nauwkeurigheid
gelden, maar toch niet bij machte zijn het geheele
wereldverloop uit 66n stel grenscondities of te leiden ?
Dat inderdaad het vraagstuk aldus gesteld moet worden, kunnen wij ons het beste duidelijk maken door een
1) Afgezien van de op p. 293 bedoelde onderscheiding.
2) Dat wij voor deze vraag ons bepalen kunnen tot het physisch
gebeuren heb ik reeds in mijn intreerede (Determinisme en natuurwetenschap), Tijdschrift voor Wijsbegeerte 11, 521 aangetoond. Nader
is dat uitgewerkt. Ztschr. f. Psych. 51 p. 261 waarvan de hoofdconclusie juist is, al is ook een onjuistheid in de mathematische
afleiding ingeslopen. Om deze reden is dan ook in het volgende
alleen het vraagstuk van het determinisme ten opzichte van de
materieele zijde onderzocht.
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oogenblik terug te gaan tot Dubois Reymond, dien de
eer toekomt met behulp van de fictie van den Laplaceschen geest de klassieke omschrijving van de bedoeling
van het determinisme te hebben gegeven. „Zulk een
geest" zegt hij in zijn Grenzen des Naturerkennens 1),
„die voor een bepaald oogenblik alle krachten zou kennen
en de wederzijdsche ligging der deeltjes waaruit de
wereld bestaat, zou als hij verder omvangrijk genoeg
was om dit vraagstuk wiskundig te behandelen, in de
zelfde formule de bewegingen van het grootste hemellichaam en van het lichtste atoom opnemen : niets zou
voor hem onzeker zijn. Toekomst en verleden zouden
voor zijn geest openliggen. De menschelijke geest biedt
in de volkomenheid, die hij aan de astronomie heeft
weten te geven, een zwak voorbeeld van zulk een geest.
Inderdaad zooals de astronoom slechts in de vergelijkingen van de maansbeweging een zekere negatieve
waarde aan den tijd behoeft toe te kennen, om vast te
stellen of er een zonsverduistering in den Piraeus was
toen Pericles naar Epidaurus scheep ging, zoo zou de
geest, dien Laplace zich denkt, door behoorlijke discussie
van de wereldformule ons zeggen wie de man met het
ijzeren masker geweest is, en hoe de President te gronde
ging. Zooals de astronoom den dag voorspelt, waarop
na jaren een komeet weder opduikt uit de diepten van
den hemel, zoo zou die geest uit zijn vergelijkingen den
dag afleiden waarop het Grieksche kruis weer zal schitteren op de Aya Sofia of waarop Engeland zijn laatste
steenkool zal verbranden."
Natuurlijk staat hij in deze uiteenzettingen op het standpunt der klassieke mechanica. Wij kunnen hem daarbij
volgen, omdat voor de ons interesseerende vragen geen
principieel verschil tusschen dit en het nieuwere systeem
bestaat. Alleen zou het laatste nog veel ingewikkelder
berekening en meer gegevens dan het eerste vergen,
maar de hoofdzaak, de berekenbaarheid van al het niet
1) 10e Editie, p. 17. Leipzig Veit and Co., 1907.
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gegevene blijft gelijk. Terwiji wij een zeer groot voordeel
verkrijgen, door onze toch niet gemakkelijke uiteenzettingen niet nog te verzwaren door de aaneenkoppeling
met het tijd- en ruimteprobleem dat de nieuwere beschouwingen zoo moeilijk toegankelijk maakt. wij verlaten
dus weer in onze terminologie in het volgende het standpunt der Einsteinsche theorie en wij leggen ons de vraag
voor : zijn de vooronderstellingen die door Dubois Reymond ten grondslag gelegd worden aan zijn overtuiging
van de berekenbaarheid der wereld uit de door hem
genoemde gegevens, onafwijsbaar ?
Laten wij ons voor alles goed duidelijk maken dat
inderdaad op die berekenbaarheid alles aankomt. Men
vindt wel eens deze formuleering, dat het determinisme
slechts bedoelt te zeggen dat de toekomst even vast
staat als het verleden, maar dat is een volkomen scheeve
uitdrukking. Niemand betwijfelt, dat bij elk tijdstip
ook in de toekomst, maar een werkelijke wereldtoestand
behoort, zooals ook Lij elk tijdstip in het verleden maar
66n wereldtoestand heeft behoord. En dat een alwetende
geest de toekomst evengoed kent als het verleden, is
een tautologie. Daarom is het volstrekt onjuist het
determinisme en de religieuse predestinatieleer met
elkaar in verband te brengen, gelijk zoo vaak geschiedt.
De praedestinatieleer toch zegt, dat God de toekomst
kent. Nu beweer ik allerminst dat dit niet tot zeer di_ epe
en moeilijke vragen leidt ; ik beweer slechts dat zij
van absoluut anderen aard zijn dan de moeilijkheden
van het determinisme. Aileen met de laatste blijven wij
ons bezighouden.
In laatste instantie komen deze moeilijkheden hierop
neer, dat het determinisme de persoonlijkheid vernietigt. Het individu – of juister het schijn-individu – wordt
zuiver doorgangspunt van werkingen, het is niet meer
in-dividuum, on-deelbaar. De bedoeling van het determinisme is veeleer het : „verdeel en heersch" toe te
passen. Als geheel onttrekt het individu zich aan alle
determineerende, (natuurlijk niet aan louter vrijheid-
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beperkende) berekening, daaroin lossen wij het op in
een aantal „elementen" of „factoren". We nemen aan
dat die elementaire factoren zich onder alle omstandigheden naar eenvoudig formuleerbare, determineerende
wetten gedragen, et le tour est fait. Onder alle omstandigheden, daarin zit de kracht van dezen gedachtengang.
Als ik mag aannemen dat de werkelijkheid uit een eindig
aantal elementen is opgebouwd, als ik elk daarvan kan
onderzoeken en de determineerende wetten die ervoor
gelden kan bepalen ; als ik verder weet dat onder alle
omstandigheden die determineerende elementaire wetten
dezelfde blijven, dan wordt de werkelijkheid principieel
een rekensom. Natuurlijk wordt die som heel ingewikkeld, ook de knapste rekenmeester staat er tegenover als
een bewaarschoolkind voor het theorema van Fermat ;
maar in principe is de zaak beslist. Het doet er daarbij
ook niets toe of die laatste elementen als atomen, electronen of als „psychische factoren" gedacht worden ;
ook het antwoord op de vragen naar den aard en de
verhouding van physische en psychische werkelijkheden
is hier niet van invloed. Deze quaestie is niet van kennistheoretisch-transcendentalen, noch van metaphysischen
aard ; het is een vraag van empirische realiteit in Kants
terminologie 1). Bij elk der gangbare systemen van
metaphysica, hetzij materialisme, of psychisch monisme,
of het onbekende derde, of wat men in dien geest meer
moge bedenken, laat zich de rekensom-theorie van het
determinisme verdedigen, mits men slechts aan die
onveranderlijke elementen vasthoudt. Op zijn hoogst
maken sommige theorieen (bijv. de wisselwerking tegenover het parallelisme) de som nog iets ingewikkelder,
maar ..... in het veen ziet men niet op een turfje, en in
principe verandert er niets door.
1) Ten onrechte wordt dan ook door Leo Polak (Tijdschrift voor
Strafrecht XXX I, p. 33) mijn bestrijding van het determinisme met
een realistisch kennis-theoretisch standpunt in verband gebracht.
Realist ben ik slechts in den zin, waarin Kant het ook is, n.l. in tegenstelling tot solipsisme en subjectief idealisme.
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Het determinisme is eigenlijk de doorvoering van
Ben Akiba's : Alles schon dagewesen. Er is niets nieuws
onder de zon. Ja, natuurlijk zijn er schijn-veranderingen,
even goed als in een kaleidoscoop. Maar evenals hier
in den grond niets anders gebeurt, dan dat de zelfde vaste
onveranderlijke bouwsteenen in een andere relatie komen,
waardoor naar de vaste wet dier relaties een schijnveelheid voor onze oogen wordt getooverd ; zoo is ook
voor den Laplaceschen geest de wereld van nu in wezen
slechts een andere dooreengooing van de wereld die er
voor duizend eeuwen was, en die er over duizend eeuwen
zal zijn. Alle historie, alle teleologie is uitgesloten.
Bet ligt niet in de bedoeling van dit opstel op deze
en de daaruit voortvloeiende ethische en religieuse bezwaren tegen het determinisme in te gaan. De vraag die
ons heeft bezig te houden is deze : Moeten wij ter wille
onzer natuurwetenschappelijke kennis van de wetmatigheid van het wereldgebeuren deze hezwaren op zij zetten ?
Of zoo wij dat niet kunnen, moet er dan, noodwendig
een kloof, een tegenstrijdigheid blijven tusschen ons
natuurwetenschappelijk denken en onze ethische en
religieuze wereldwaardeering, gelijk Dubois Reymond
zelf haar zoo smartelijk heeft gevoeld ?
Bet kome me voor, dat eerst met behulp der boven
gegeven dubbele onderscheiding der natuurwetten deze
vraag zonder misverstand discutabel wordt. wij kunnen
haar nu aldus formuleeren. Zijn er laatste, fundamenteele natuurwetten, voor de elementen der physische
werkelijkheid geldig die en determineerend, en altijd en
overal strikt juist zijn ? Of wel behooren die laatste,
fundamenteele wetten van determineerend karakter
tot de categorie der ideale benaderingsregels, gelijk
de vele wetten die wij boven in dit verband noemden ?
Nu is het duidelijk dat men zijn antwoord op deze
vragen niet baseeren kan op de vaststaande uitkomsten
der ervaring. Geen deskundige heeft ooit beweerd, dat
een empirisch onderzoek de geldigheid van de wetten
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der idassieke mechanica 1) voor levende wezens heeft aangetoond. Het gaat bier dan ook niet over resultaten, maar
over een postulaat der wetenschap.
De verdediging van dezen eisch kan voor zoover ik
zie slechts ongeveer aldus luiden : „Wetten" als die van
Boyle, van de verdunde oplossingen enz. zijn slechts
eerste stappen op den weg der kennis. Juist daarom geven
zij slechts benadering, elke stap verder brengt ons dichter
bij het doe!; de voltooide kennis, zij het ook dat dit de
idee eener oneindige taak is, moet strikt algemeen geldig
zijn. Denk slechts een gegeven wereldtoestand op een
gegeven oogenblik, deze is volkomen bepaald, ook de
onmiddellijk volgende toestand is volkomen bepaald,
(immers wij weten zeker dat op dat eene oogenblik er
maar een wereldtoestand zal zijn), welnu dan moet er
ook een algemeene regel te vinden zijn die uit dien eersten
naar den tweeden leidt.
Ongeti,vijfeld hebben Laplace en Dubois Reymond zelf
zoo geredeneerd al hebben zij het niet de moeite waard
geacht het neer te schrijven, omdat zij het zoo vanzelfsprekend vonden. En toch is daarbij een denkbaarheid over het hoofd gezien. Het dilemma waarvoor we
staan laat zich het best aanschouwelijk maken met behulp van een graphische voorstelling voor het wereldverloop, van den aard als tegenwoordig in de natuurkunde zeer veel wordt gebruikt.
Stellen wij ons het eenvoudigst denkbare mechanische
systeem voor, een enkelvoudigen slinger, in een plat
vlak slingerende, of een materieel punt dat zich over een
gegeven lijn heen en weer kan bewegen. In beide gevallen
is de plaats geheel bepaald door het vaststellen van
een grootheid, bijv. de afwijking uit den verticalen stand,
of den afstand tot zeker beginpunt op de lijn. Het „gebeuren" in zulk een eenvoudig stelsel kan nu volledig
1) Het is hetzelfde of wij hier spreken van de formules der klassieke
mechanica of van die van Einstein. De optredende snelheden zijn zoo
klein en de afinetingen zoo gering, dat de verschillen tusschen beide
voor de scherpste meetinstrumenten onmeetbaar zouden worden.
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voorgesteld worden door een lijn in een plat viak, als we
deze betrokken denken op een stelsel van twee onderling loodrechte assen. De afstand van een punt dier lijn
tot een dier assen loge dan op zeker willekeurig oogenblik den tijd aangeven, verloopen sinds zeker vast aanvangstijdstip ; de andere afstand geeft de uitwijking
uit den nuistand weer op het bedoelde oogenblik. De
kromme lijn in haar geheel stelt dan in staat voor elk
oogenblik te bepalen hoe groot de uitwijking is, en (door
de helling der kromme lijn) hoe die uitwijking op dat
oogenblik met den tijd verandert.
Nemen we ingewikkelder stelsels dan kunnen we
natuurlijk niet met een kromme lijn in een plat viak
volstaan. Reeds voor een punt dat zich in een plat viak
beweegt en waar ik dus op elk oogenblik twee afstanden
moet kennen om de ligging van het punt te bepalen, zal
ik om het gebeuren volledig weer te geven, het platte
viak moeten verlaten en een lijn in de ruimte moeten
kiezen, waar dan een der drie assen weer den tijd, de
andere de genoemde afstanden voorstelt. Voor ingewikkelder systemen hebben we een „ruimte" 1) van meer
dimension noodig, die we ons wel niet voorstellen kunnen
of behoeven voor te stellen, maar die ons een gemakkelijk hulpmiddel voor het bespreken oplevert. Elk materieel stelsel laat zich door een aantal bijv. it gegevens
bepalen, het gebeuren in zulk een stelsel kunnen we
dan in een „ruimte" van n + 1 dimensies door een
weergeven. Zoo kunnen we ons een „wereldlijn" denken,
die alle veranderingen in de materieele 2) wereld aangeeft. Wie die wereldlijn kent, voor dien ligt alle verleden en toekomst open, aithans wat het materieele betreft. En al kent hij daarom niet de psychische processen
die met zekere materieele gebeurtenissen gepaard gaan,
die psychische processen zullen in de werkelijkheid nooit
1) Eigenlijk een „multiplet" in den zin van de beschouwingen
van Prof. v. d. Waals ,Jr. „Onze Eeuw" Jai. 1921.
2) Verg. voor de redenen waarom wij ons mogen beperken tot de
materieele wereld, de stukken genoemd in de noot op p. 310.
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jets kunnen uitwerken, dat hij niet uit zijn wereldlijn
kan aflezen.
Over het bestaan nu van zulk een „wereldlijn" loopt
de strijd tusschen determinisme en indeterminisme niet.
Ook hierover zijn zij het nog eens, dat de wereldlijn deze
eigenaardigheid vertoonen moet dat voor elke waarde
van den tijd-coOrdinaat maar een punt van de wereldlijn bestaat. Het wereldverloop is eenduidig, bij elk
tijdstip behoort een en slechts (hen wereldtoestand. En
voorts moet de wereldlijn continu zijn ; er geschieden geen
sprongen in de wereld ; een toestand die na zeer korten
tijd op een anderen volgt, moet zeer weinig van dien
voorgaanden verschillen. Het verschil tusschen beide
theorieen treedt eerst op als wij vragen naar den samenhang tusschen de verschillende deelen van de wereldlijn.
Het determinisme beweert, dat die samenhang van dien
aard is, dat er een en dezelfde betrekking bestaat voor
het geheele beloop der lijn, van dien aard dat ik door die
betrekking van uit elk punt het volgende punt der lijn
kan bepalen ; of mathematisch gesproken dat de lijn
voldoet aan een stel van bijeen behoorende differentiaalvergelijkingen. Ken ik die vergelijkingen en in 66n punt
de lijn voile dig, dan kan ik de geheele lijn verder naar
beide zijden tot in 't oneindige berekenen. Het geheele
-wereldverloop ligt dus in die enkele formule en dat gene
tijdstip opgesloten.
Het indeterminisme daarentegen loochent het bestaan
van zoodanige betrekkingen ; volgens deze theorie is
de „wereldlijn" principieel onberekenbaar. Wel is waar
laat zich haar loop over korte afstanden, en laat zich
vooral de loop van geschikt gekozen partieele wereldsystemen met groote benadering vervangen door een
berekenbare lijn, maar dit blijft naar deze theorie benadering, en op den duur zullen de afwijkingen van elk benaderingssysteem onafzienbaar aangroeien. Het geheele wereldverloop is niet eenvoudiger weer to geven dan door de
geheele wereldlijn zelf.
Nu is het ongetwijfeld in onzen tijd gemakkelijker dan
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in het midden der vorige eeuw, zulk een „onberekenbare wereldlijn" als juist te aanvaarden. De meening
van Dubois Reymond, dat de differentiaalbetrekkingen
die lijn beheerschen, niet slechts bestaan, maar dat wij
ze ook kennen, juist in de grondvergelijkingen der mechanica, is zeker onhoudbaar gebleken. En bovendien —en
dit is van meer beteekenis — het begrip van een in dezen
zin „onberekenbare" lijn, d.w.z. een lijn die zich niet
uit Naar differentiaalvergelijking plus een aantal voor
66n punt der lijn karakteristieke grootheden laat bepalen, en die toch 66n samenhangend geheel vormt, is
sedert dien ook in de wiskunde naar voren getreden. Wij
zien thans zeer veel duidelijker dan vroeger in, dat de
voorstellingswijze die Dubois Reymond van het wereldverloop geeft, volstrekt niet de meest algemeene is, maar
slechts een bijzonder geval vertegenwoordigt 1).
'loch al moge de ontwikkeling der wiskunde ons het
aannemen eener „onberekenbare wereldlijn," in den
aangegeven zin 2), vergemakkelijken, zij kan deze vraag
niet beslissen. Want het probleern is in den grond niet
1) Voor den mathematisch geschoolden lezer zij opgemerkt, Oat
het probleem van het determinisme daarom samenvalt met dat van
de differentieerbaarheid der wereldlijn, omdat als voor deze geen differentiaalbetrekking kan worden opgesteld noodzakelijk de constanten
die,de lijn bepalen, betrekking moeten hebben op verschillende tijdstippen.
Daardoor wordt dus de toestand op verschillende, niet samenvallende
tijden relevant voor het wereldgebeuren, of m.a.w. ik moet niet een
synchrone doorsnede, maar een eindig tijdverloop kennen om het geheel
te bepalen. Daardoor is echter juist het principieele standpunt losgelaten dat het tijdsverloop op zichzelf onwezenlijk is, en dat reeds in
earl tijdsmoment de geheele werkelijkheid is neergelegd. Zoodra een
zekere tijdsperiode noodig wordt geacht — en juist om daaraan te
ontkomen wordt het postulaat van de differentieerbaarheid gesteld
om het geheel te bepalen, laat zich niet meer inzien, waarom die periode
niet oneindig groot zou moeten worden genomen d.w.z. de geheele lijn
bekend zou moeten zijn.
2) Ik wil er uitdrukkelijk op wijzen dat overal in het vervolg de
woorden „onberekenbare wereldlijn" in den in den tekst nauwkeurig
aangegeven zin op te vatten zijn.
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mathematisch, maar betreft onze verhouding tot de
empirische werkelijkheid. En nu zal het grootste bezwaar
komen van de zij de van hen die overtuigd zijn, dat het
denken zelf uit zich zelf kan vaststellen aan welke eischen
die empirische werkelijkheid heeft te voldoen. Men zal
zeggen : Goed ik denk me Uw „wereldlijn" geconstrueerd.
En ik neem aan dat ook een ideaal wiskundige geen differentiaal-vergelijking ervoor kan opstellen. Maar bij dat
resultaat kan ons denken zich niet neerleggen ; zulk een
wereldlijn kan in haar individueel verloop niet als een
laatste verklaring voor de wereld aanvaard worden, ja
zij mag zelfs heelemaal geen verklaring genoemd worden.
Want zij leert mij niet waarom nu juist op dit eene stuk
dat andere volgt, waarom hier meer daar minder benadering door berekenbare lijnen mogelijk is, waarom in 't
kart die wereldlijn is zooals ze is. Kortom die wereldlijn
geeft een alles omvattende besehrijving en geenszins een
verklaring en juist deze wordt door de logica geeischt.
Dien eisch kan zij niet laten vallen zonder zich zelf op
te geven.
Mijn antwoord is dat een logica die zulke vragen stelt,
zich zelf niet begrijpt. Alle redeneeren is terugvoeren
van zekere gegevens tot andere gegevens de taak van
die terugvoering kan alleen zijn het aantal onafhankelijke gegevens tot een minimum te beperken, er kan nooit
sprake van zijn ze geheel te elimineeren. Hoe groot dat
kleinste aantal is kan onze geest niet voorschrijven,
alleen het onderzoek der werkelijkheid kan het uitrnaken.
En het minimum van gegevens, waarop wij ten slotte
komen, hebben wij eenvoudig als onbegrijpelijk, niet
verder reduceerbaar te aanvaarden. We kunnen wel
vragen naar de verklaring ook dier laatste gegevens,
omdat wij ook zinledige vragen kunnen doen, vragen
waarop geen antwoord bestaat. We kunnen wel vragen
welke kleur van den regenboog 17 lang of 5 Kg.
zwaar is, maar we doen toch beter ons zulke vragen of
te wennen. En wij kunnen ons dat afwennen in het door
ons bedoelde geval door ons duidelijk te waken, dat de
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volledige niet meer te vragen overlatende verklaringen
die wel onze verklaringsbehoefte heeten te bevredigen,
schijnverklaringen zijn, die het eigenlijke probleem verd uisteren.
Een sterk staaltje van de gevolgen van zulk een schijnverklaring is bijv. de meening, die men dikwijls hoort
uitspreken dat de wet van Lavoisier, de wet van het
gewichtsbehoud bij scheikundige omzettingen „verklaard" zou zijn door de ontdekking dat het dezelfde
massa-deeltjes zijn slechts in andere rangschikking, wier
gewicht men voor en na de omzetting bepaalt. Men ziet
dan het geweldige probleem over het hoofd, waarom toch
gewicht en massa proportioneel aan elkaar zijn, waarom
bijv. de attractie der aarde op zekere deeltjes niet afhankelijk is van de rangschikking dier deeltjes. De
Newtonsche mechanica gaat van die onderstelling als
een axioma uit ; en ze is zoo eenvoudig dat ze vanzelfsprekend schijnt ; daarom was er ook Einsteins genialiteit voor noodig om in die eenvoudige wiskundige verhouding een groot probleem te zien en dit in het middelpunt van zijn onderzoekingen te plaatsen 1).
Zoo kan ik er ook niets dan een suggestie, een denkgewoonte in zien, dat de berekenbaarheid van het wereldverloop minder wonderbaarlijk zou zijn, meer met de
eischen van ons denken zou overeenkomen dan de onberekenbaarheid. Zeker in het laatste geval is het minimum der onafhankelijke gegevens grooter, oneindig
1) Er wordt veel getwist over de beteekenis van Einsteins beschouwingen. Gewoonlijk zoekt men die op kennistheoretisch resp. metaphysisch gebled en wijdt minder aandacht aan de zuiver physische
resultaten. 1k meen integendeel dat de laatste buitengewoon belangrijk zijn, terwiji de kennistheoretische beteekenis der gravitatietheor
m. zoowel door als tegenstanders meestal schromelijk wordt
overschat. Die kennistheoretische beteekenis zie ik eigenlijk alleen
hierin, dat zij ons weer eens te meer, maar nu op gansch ongekende
schaal, door de ingewikkeldheid van haar laatste wetten duidelijk
maakt, dat zulke laatste natuurwetten niet logisch doorzichtig, speculatief afleidbaar kunnen zijn, maar eenvoudig als reeele gegevenheden te aanvaarden zijn.
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veel grooter dan in het eerste. Maar het blijft principieel
even wonderhaarlijk dat de wereld er is, en dat ze zóó
is. Natuurlijk als heuristisch principe zullen we altijd
moeten blijven vasthouden aan den eisch het aantal
dier onherleidbare gegevens zoo klein mogelijk te maken,
dat is nu eenmaal de „spelregel" der wetenschap. Maar
niet minder behoort het tot haar „spelregels" dat wij
werkelijk bestaande verschillen niet mogen verdoezelen
of negeeren. En of zulke verschillen er zijn daarover
beslist in laatste instantie niet de menschelijke geest,
maar jets wat in elk geval onafhankelijk van den menschelijken geest bestaat. Kortom de bewering dat het determinisme moet worden aangenomen, omdat anders de
werkelijkheid onbegrijpelijk wordt, is niets dan een krasse
petitio principii, want niets waarborgt dat de werkelijkheid restloos door onzen geest begrepen moet kunnen
worden.
Dat ook Kants transcendentale Methode, uit de mogelijkheid der ervaring, niet tot het determinisme leidt
heb ik naar ik meen reeds in mijn Synthese brochure
aangetoond 1). Hier behoef ik er nog slechts bij te voegen
1) De lezer die zich de moeite mocht getroosten dit stuk met mijn
Synthesebrochure te vergelijken, zal bemerken dat er op twee belangrijke punten sedert voortgang in de gedachten-ontwikkeling'is gekomen.
Vooreerst de veel verder gaande analyse van het begrip „natuurwet"
bier, vervolgens, nauw hiermede samenhangend, de veel principieeler
behandeling van het onberekenbaarheidsmoment. In mijn Synthese
brochure nam ik nog aan, dat dit slechts zoo nu en dan, van tijd tot
tijd zich openbaarde. Bijv. p. 75., „Daarvoor is slechts noodig dat die
afwijkingen niet al te talrijk maar betrekkelijk zeldzaam zijn, nu en
dan voorkomen". En p. 77 „Het indeterminisme onderstelt slechts dat
de mensch althans nu en dan handelingen verricht, die niet zonder
rest kunnen worden herleid tot bijzondere gevallen van de algemeene
fundamenteele natuurwet". Of om in onze terminologie der wereldlijn te spreken : ik nam toen reeds de onberekenbaarheid daarvan over
het geheele beloop aan, maar ik zat nog te veel vast aan de beschouwing van Dubois Reymond over • de differentiaalvergelijkingen ; ik
meende dus dat die wereldlijn uit een aantal, ieder op zich zeif wet
berekenbare stukken bestond, dat zij „knikken" vertoonde bij den
overgang van het eene op het andere stuk.
Thans heb ik ingezien, en dit artikel getuigt ervan, dat dit ook
0. E. XX I 12
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dat voor Kants betoog wel es s. entieel is, dat er een andere
dan een subjectieve, dat er een objectieve opeenvolging
van de werkelijke wereldtoestanden is, maar deze wordt
ook in het geval der „onberekenbare" wereldlijn afdoende
gewaarborgd.
Wil men nu echter zeggen, dat ook de theorie der
„onberekenbare" wereldlijn in den grond toch determinisme is, omdat immers elke gebeurtenis haar toereikende oorzaak heeft, n.1. het voorafgaande stuk of
punt op die lijn, dat moet ik zeggen, dat dit een zuiver
terminologische opmerking is, waarvoor ik alle belangstelling mis. Natuurlijk staat het ieder vrij, ook in dit,
geval van een toereikende oorzaak te spreken, maar dit
blijft een volkomen vaagheid omdat het onmogelijk is
het gevolg te berekenen als de „oorzaak" gegeven is.
Wat dan de inhoud is van het „toereikende" en wat dit
onderscheidt van het niet-toereikende blijft geheel in
het duister. Als men niet alien zin aan eigen bewering,
ontnemen wil, zal men met de aanvaarding van het
determinisme den eisch der berekenbaarheid moeten
blijven verbinden, al spreekt het vanzelf dat daarmede
slechts een ideale, niet een door menschen uit te voeren
berekening wordt bedoeld.
Welke redenen kan men nu hebben, ondanks de denkbaarheid eener „onberekenbare wereldlijn", dus van een
indeterministische oplossing, toch de berekenbaarheid
te postuleeren ? Ik zie er maar een : de wensch is ook hier
de vader der gedachte. Wat zich niet laat berekenen
kan men ook niet beheerschen. Bij het postulaat van het
determinisme is het in den diepsten grond te doen niet
om de . berekenbaarheid maar om de beheersching der
wereld, of althans om het machtsgevoel dat de gedachte
dier principieele berekenbaarheid verschaft. M.a.w. de
psychologische basis van het determinisme is dezelfde
mathematisch een onnoodige beperking is. Elk stuk van de wereldlijn, dat het gedrag van levende wezens insluit, is principieel onbereken
baar, al kan het aan vrijheidbeperkende regels zijn onderworpen. Wat
dus daar nog als exceptie goldt, wordt hier het normale geval.
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die Griinbaum in zijn mooie studie over den psychologischen grondslag van het materialisme heeft aangewezen 1). En inderdaad is er dan ook m.i. slechts een terminologisch, Been wezensverschil tusschen deze theorieen.
Of men de onveranderlijke laatste elementen, die zich
naar berekenbare determineerende wetten gedragen
electronen noemt of gewaarwordingen of andere althans
in gedachteD isoleerbare bewustzijns-elementen, schijnt
mij van zeer ondergeschikt belang. Zakelijke (d.w.z.
andere dan terminologische) quaesties hangen er voor
zoover ik zien kan niet mee samen. De resultaten voor
onze geheele wereldbeschouwing blijven dezelfde.
Juist om die reden is er, gelijk Granbaum zoo juist
heeft uiteengezet, ook niet de minste kans dat men op
dit punt met theoretische betoogen veel bereikt. „Les
gens que vous avez tuez, se porteront touj ours bien"
geldt hier waarschijnlijk. Ik heb dan ook niet de minste
hoop door mijn uiteenzetting bekeerlingen te maken.
Slechts hen die niet van uit hoop of vrees, maar zuiver
theoretisch deze vragen bezien wil ik....., niet een bepaalde oplossing aan de hand doen, want die is zuiver
theoretisch niet te bereiken ; ik wil slechts voor hen het
theoretische dilemma zuiver stellen.

Want inderdaad is hier een, ook zuiver theoretisch,
zuiver methodologisch hoogst belangrijk dilemma. Dit
uiteen te zetten is het laatste deel van de taak die ik me
in dit verband heb voorgesteld. Om dat te doen zullen wij
den kring der wetenschappen moeten doorloopen, zoo
kort als het essentieele van ons probleem veroorlooft.
Wat nu de wiskunde betreft, is de hypothese of
liever het postulaat van de „onberekenbare" wereldlijn
omdat men hier te doen heeft met een vraag, die streng
empirisch nooit nit te maken is ; men kan nooit bewifren
dat men aan 't einde is — ongetwijfeld in 't voordeel
tegenover het determinisme. De echte mathematicus
1) Onze Eeuw, Jun 1921.
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onderstelt altijd het meest algemeene geval, zoolang er
geen dwingende redenen zijn om verbijzonderingen aan
te nemen. En de berekenbaarheid kan zeker gelijk wij
reeds zeiden niet als het meest algemeene geval erkend
worden. Meer dan deze zuiver formeele opmerking kan
de wiskunde die een zuiver constructieve wetenschap
van „onwerkelijkheden" is, natuurlijk over een empirisch
vraagstuk niet inaken.
Geheel anders zal het naar veler meening met de physica of juister met de anorganische natuurwetenschap
staan. Aan deze, zoo zullen velen zeggen, wordt met de
onderstelling eener „onberekenbare" wereldlijn haar
basis ontnomen. Heeft men mij niet zelfs naar aanleiding
mijner Synthese-brochure verweten dat ik het bankroet
der natuurwetenschap had verkondigd ! Nu stel ik er prijs
op zoo duidelijk mogelijk te doen uitkomen dat slechts
onkunde aldus kan. spreken. Want, hoe ver ik ook verwijderd ben van het standpunt door Prof. Cohen ingenomen in zijn jongste rede tegen Brunetiêre daarin ben
ik het geheel met hem eens, niet slechts dat de natuurwetenschap ten opzichte van geen enkelen door haar
behoorlijk geaccepteerden wissel in gebreke is gebleven,
maar ook, dat het voor onze materieele en geestelijke
welvaart in hooge mate bedenkelijk is haar kredietwaardigheid in opspraak te brengen. Bit geldt altijd, maar
vooral in onze dagen. Wij hebben in de laatste jaren zoo
vaak, en terecht, hooren zeggen dat het intellectualisme
een gevaar is, dat het wellicht weer tijd wordt — de
geestelijke bewegingen stijgen in heen en weer gaande
schroeflijnen omhoog te gaan waarschuwen voor
het tegenovergestelde gevaar : dat men vergeet dat ook
het intellect een gave Gods is. Er zijn in den laatsten tijd
symptomen te over, die aantoonen dat sentimenteele
dweperij, gebrek aan moed om door te denken en vrees
om de realiteit der dingen onder de oogen te zien de gees1) Rede ter opening van het Natuur- en Geneeskundig Congres
te Utrecht. April 1921.
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ten van velen, helaas ook onder de jongeren, beheerschen.
Er is matheid en gebrek aan durf in het denken ; men
keert zich gedesillusioneerd of van de groote problemen
om het bekommerd hoofd ter ruste te leggen bij het
een of andere isme, in zijn verlangen naar rust geheel
vergetende te onderzoeken of men altemet niet een heel
weinig veilige rustplaats heeft uitgezocht. Nu wil ik niet
beweren dat een goede dosis natuurwetenschap een geneesmiddel tegen die kwaal zou zijn ; met geestelijke
kwalen is het gewoonlijk zoo dat wie in staat is het geneesmiddel te verteren al over het hoogtepunt der ziekte
heen is, maar zeker kan men van menigeen de kwaal
verergeren door het kleineeren van de wetenschap
haar resultaten.
Ik wensch dan ook
naar ik hoop ten overvloede
nog eens nadrukkelijk nit te spreken dat mijn vroegere
en tegenwoordige beschouwingen over het wezen der
natuurwetten niet voortgekomen zijn uit een mindere
waardeering der natuurwetenschap, noch ook bij grondige overweging tot dat resultaat kunnen leiden. Het is
geenszins afkeer van exactheid, maar integendeel de
echt natuurwetenschappelijke behoefte aan precisie en
exactheid van het denken, die mij in deze vragen heeft
geleid, en het vaste vertrouwen, dat alle wetenschap,
maar in 't bijzonder de natuurwetenschap, slechts winnen kan bij elke exacte afbakening, dus ook die van
haar eigen grenzen.
Na deze korte uitweiding over de bedoeling ook dezer
methodologische uiteenzettingen keer ik tot ons onderwerp zelf terug. Wat is het uitvloeisel van de onderstelling der „onberekenbare wereldlijn" voor de wetenschappen der anorganische natuur ? Voor zoover ik kan zien,
verandert er niet veel noch aan de resultaten, noch aan
de methoden van onderzoek, noch aan het doel daarvan,
dus aan het ideaal der wetenschap. De natuurwetenschap
heeft noch als noodzakelijk uitgangspunt, noch als
heuristisch principe de fictie van den Laplaceschen geest
noodig, de stelling dus, dat de empirische werkelijkheid
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in haar diepsten grond geheel tot wiskunde (en nog wel
wiskunde van een bepaalde soort) te herleiden is. Integendeel die fictie is een gevaar voor haar, omdat zij het
fundamenteele verschil tusschen wiskunde en empirische wetenschap dreigt uit te wisschen. Want al heeft
de physicus voortdurend wiskunde noodig, het groote
verschil in mentaliteit bestaat hierin dat de wiskundige
vrijscheppend zijn gedachte-systemen opbouwt, terwijl
de natuuronderzoeker „nachkonstruierend" te werk
moet gaan, zich altijd moet richten op een werkelijkheid
buiten zijn subjectieven geest. Zoodra hij dat uit het
oog verliest vervalt hij in de font veel te spoedig te
meenen dat hij klaar is, rationeele constructies voor
werkelijkheden te nemen, te meenen dat „eenvoud het
kenmerk der waarheid is," en daardoor de geweldigste
problemen over het hoofd te zien. Als een zeer sterk voorbeeld van zulk een font noemden wij boven reeds de
„verklaring" van het verband tusschen chemische omzetting en gewichtsvermeerdering uit het karakter der
omzetting als een verbinding met een andere stof. Immers
die „verklaring" doet niets anders dan het wonderbaarlijke feit dat de attractie van de aarde op verschillende
atomen onafhankelijk is van hun onderlinge rangschikking nog eens herhalen in andere termen, zoo gekozen,
dat ze ons suggereeren, dat we ons niet meer behoeven
te verwonderen. Gelukt deze suggestie dan voelen wij
ons bevredigd, tot de Einsteins komen en ons wakker
makers.
De onderstelling van de „onberekenbare wereldlijn"
herinnert er voortdurend aan, dat wij een uitkomst
niet voor het laatste woord der waarheid molten houden,
omdat zij eenvoudig is. Fnuikend voor het werkelijke
natuurwetenschappelijke denken zou die onderstelling
alleen dan zijn, wanneer de onberekenbaarheid zoo ver
ging dat niet het gedrag van zeer vele systemen voor
zeer langen tijd door de „laatste" natuurwetten (hetzij
dan de mechanische, de Einsteinsche, of nog weer andere)
met zeer groote benadering kon worden voorgesteld. Maar
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claar van is natuurlijk geen sprake. Dat het beloop der
anorganische natuur voor zeer lange tijdruimten met
groote nauwkeurigheid er door wordt aangegeven is
allerminst in strijd met de onderstelling eener „onberekenbare wereldlijn", en integendeel pleiten zoo vele uitkomsten van nauwkeurig onderzoek er voor, dat in den
huidigen stand der natuurwetenschap naar dien kant
Been gevaar meer dreigt. Wel ware dat in vroeger stadia
van het denken mogelijk geweest. De dogmatische overtuiging der Pythagoreers dat maat en getal het wezen
der dingen zijn, was zeker noodig om den eersten stoot
te geven tot het nauwkeurig onderzoek naar de rol van
maat en getal in de empirische werkelijkheid ; en het even
dogmatische geloof der Aufklarung in de onfeilbaarheid
der mathematische natuurwetenschap was hoogst waarschijnlijk niet minder noodig om onze wetenschap te
scheppen. Maar nu zij de kinderschoenen ontwassen is,
heeft zij dergelijke hulpmiddelen om te leeren loopen
niet meer noodig. Trouwens meent iemand dat hij als
natuuronderzoeker niet leven, d.w.z. onderzoeken, kan
zonder het geloof in „ijzeren" altijd geldige natuurwetten,
zelfs dat geloof behoeft niet geschokt te worden door de
onderstelling der „onberekenbare" wereldlijn. Er is
volstrekt geen contradictie tusschen die onderstelling en
de onbeperkte geldigheid van natuurwetten, mits deze
slechts tot de vrijheidbeperkende, niet tot de determineerende kategorie behooren. Wetmatigheid en indeterminisme zijn zeer goed te vereenigen. Het is een bewijs
voor het merkwaardige gebrek aan exactheid in philosophische vragen, dat schrijvers over deze problemen
dit zoo zelden plegen te beseffen. Men toont aan dat er
eenige regelmaat is in zekere verschijnselen bijv. op het
gebied van menschelijk handelen, en meent daarmee
het pleit ten gunste van het determinisme te hebben
beslecht. Maar zelfs wanneer niet slechts zekere regelmaat maar strenge reeele wetmatigheid bewezen ware,
in den zin van een nooit overschreden en overschrijdbaren regel, dan zou daarmede nog niets voor het deter-
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minisme zijn aangetoond. Evenmin als een spel gedetermineerd is, omdat het aan de spelregels gebonden is.
Het zou bijv. heel goed denkbaar zijn dat de wet var.
behoud van arbeidsvermogen een van de „spelregels"
voor het Heelal ware, dat dus alle gebeuren, het anorganische zoowel als het organische daaraan zou zijn gebonden. Dat zou dan 66n conditie zijn waaraan de „wereldlijn" zou zijn onderworpen, maar zij zou er in 't minst
niet berekenbaar door worden.
Nu maakt het zoeken naar ideale benaderingsregels
(in den zin der wet van Boyle) en vrijheidbeperkende
wetten en de vele experimenteele en theoretische voor
bereidingsarbeid daarvoor, o. a. het opstellen van alle y-lei als geheel voorloopig bedoelde empirische regelmatig
heden, matig geschat 999 duizendste van den arbeid der
physici uit. Slechts bij hooge uitzondering treedt een
Newton, Maxwell, Hertz, Lorentz of Einstein op die
de fundamenteele determineerende natuurwetten aan
een revisie onderwerpt. Voor de over-overgroote meerderheid kon dus de meening, dat men bezig is absolute
onoverschrijdbare natuurwetten op te stellen, heelemaal
niet opkomen en dus ook Been stimulans of noodwendige
veronderstelling van het onderzoek zijn. En de zeer
weinigen, die zich met de eenige regels bezighouden, wier
al of niet strikte geldigheid wel met de vraag van het
determinisme samenhangen, plegen te scherpzinnig en
te bescheiden te zijn om te meenen dat zij nu heusch
„der Weisheit letzten Schluss" hebben gevonden. Bovendien zijn ze te gefascineerd door hun onderzoek, te zeer
er door gepakt, dat zij het zouden kunnen opgeven
zelfs als zij de zekerheid zouden bezitten, dat ook op
den duur nooit iets anders dan verdere benaderingen
kunnen worden gevonden.
Is dus voor de methodologie der anorganische natuur
wetenschappen de onderstelling der „onberekenbare
wereldlijn" naar den tegenwoordigen stand onzer kennis m.i. volstrekt irrelevant (op een denkbare uitzonde-
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ring zal ik zoo aanstonds wijzen) iets anders zien wij
zoodra wij het oog vestigen op de methoden der andere
wetenschappen. Uit de berekenbaarheid, als men er
ernst mee maakt, zooals Dubois Reymond gedaan heeft
(en voor hem reeds Kant in zijn beroemde uitlating over
den samenhang van wetenschap en wiskunde), vloeit
noodwendig voort een methodologisch monisme. Er is
maar een wetenschappelijke methode, althans im empirische wetenschappen, die der mathematische physica.
Ms de Laplacesche geest een toelaatbare fictie is, als
werkelijk uit een deel van het wereldbeloop
en een
uiterst kort deel — het geheel kan worden afgeleid dan is
daarmede het einddoel voor alle wetenschap voorgeschreven. Dat doel kan geen ander zijn dan te laten zien
dat alle regelmatigheid, die in de wereld gevonden wordt,
ten slotte slechts voortvloeit uit, en herleid kan worden
tot de fundamenteele wet die de wereldlijn beheerscht.
Uit een wet en een aanvangsconstellatie, een synchrone
doorsnede door de wereld, een oneindig klein stukje der
wereldlijn kan alle wereldgebeuren verklaard. worden,
welnu dan rnag het ook niet anders verklaard worden,
d.w.z. elke andere wetenschappelijke arbeid is slechts
voorbereiding, nooit doel op zich zelf. Speciaal voor de
biologie volgt er uit dat physiologie en morphologie
slechts toegepaste chemie zijn, zooals deze op haar beurt
toegepaste physica is. Alle ontwikkelingsgeschiedenis
is slechts een voorloopige arbeid, het formuleeren van
empirische regelmatigheden die straks hun „verklaring"
moeten vinden in de ten grondslag liggende mechanische
of andersoortige fundamenteele wetten. Een ieder weet
hoe sterk deze opvattingen het denken van vele biologen
hebben beheerscht en ten deele nog beheerschen. Toch
is er duidelijk kentering waar te nemen. Vitalisten als
Driesch ontkennen op grond van hun experimenter de
mogelijkheid om de levensverschijnselen tot physischchemische processen te herleiden. Morphologen als Bolk
houden vol dat het einddoel van de morphologie geen
ander mag zijn dan het constateeren van een eenmaligen
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evolutiegang, het beschrijven van de wijze waarop in
den loop der tij den de eene vorm zich uit den anderen
ontwikkeld heeft. wanneer die evolutie volledig ware
beschreven, zou de taak der morphologie zijn voltooid.
Hier wordt dus de gelijkwaardigheid met de mathematische physica bepleit van een wetenschap, die een geheel
ander ideaal heeft, dan de fictie van den Laplaceschen
geest ons opdringt.
Dit standpunt nu wordt gerechtvaardigd, en m.i.
alleen gerechtvaardigd, door de onderstelling der „onberekenbare wereldlijn". Als in den diepsten grand de werkelijkheid niet volledig weergegeven kan warden door eenige
forrnule ; als iedere wetenschappelijke methode slechts
benadering der werkelijkheid is, dan volgt daaruit de
waarschijnlijkheid (zekerheid kan alleen de doorvoering
van het empirisch onderzoek zelf geven), dat er verschillende benaderingsmethoden zullen zijn, al Haar
gelang van het stuk der werkelijkheid waarmee men te
doen heeft. Sommige deelprocessen of partieele systemen
zullen het beste te benaderen zijn door de methode der
clifferentiaalvergelijkingen. Men zal dan een aantal gegevens moeten verzamelen die karakteristiek zijn voor
den toestand van het bedoelde systeem op een bepaald
oogenblik, en dan met behulp van een als vast onderstelde
veranderingswet uit dien eênen toestand de volgende
evenals de voorgaande kunnen afleiden. Bij andere partieele systemen daarentegen zal deze methode van de
synchrone doorsnede Been goed resultaat leveren ; men
krijgt aldus weinig nauwkeurige en na korten tijd
ver van de werkelijkheid afwijkende banen. Voor
zulke systemen zal men een veel beter benadering verkrijgen, wanneer men de karakteriseerende grootheden
niet alle op hetzelfde tijdstip kiest maar ze liefst over
een lange tijdruimte verdeelt. Of am een concreet voorbeeld te nemen, volgens de laatste methode zal men
een bepaalde ziekte bijv. cholera karakteriseeren door
een ziekteverloop, door een aantal typische verschijnselen na elkander optredende ; volgens de eerste is dit
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altijd slechts een doorgangsstadium, de ware kennis
van zaken is pas bereikt, wanneer men uit de volledige
kennis van den toestand op een bepaald oogenblik, zoo-wel de voorafgaande ziektegeschiedenis als de prognose
kan bepalen.
In de terminologie van de physica beteekent dit, dat
men alle hysteresis, alle nawerkingsverschijnselen uitschakelt. Niet de voorgeschiedenis van een systeem,
alleen de huidige oogenblikkelijke toestand is noodig om
de toekomst te bepalen, de geheele voorgeschiedenis
moet zich in dien huidigen toestand zoo men hem maar
volledig kent, openbaren. Schijnbaar grondt zich die
eisch alleen op de vanzelfsprekende waarheid, dat het
verleden op de toekomst alleen door het heden heen kan
werken, inderdaad steunt hij op twee zeer betwijfelbare
onderstellingen. Vooreerst op de meening dat het een
nauwkeurig bepaalden zin heeft te spreken van de volledige
kennis van den oogenblikkelijken toestand, dat die kennis
dus, zij het als ideaal geval, „af" kan gedacht worden en
ten tweede juist op de onderstelling waarom het ons te
doen is, de „berekenbaarheid" der wereldlijn d.w.z. de
meening dat het een nauwkeurig hepaalden zin heeft
te spreken van de volledige kennis der wetten die dien
ontwikkelingsgang beheerschen of m.a.w. dat er een
onveranderlijk determineerend stel van zulke wetten
bestaat (geheel daargelaten de vragen of wij ze kennen
of zelfs kunnen kennen). Neemt men die onderstellingen
niet als zeker aan, dan kan men slechts zeggen dat alleen
de uitkomst kan leeren hoever men op elk gebied zal
korner'. In de anorganische wetenschap is men tot nu
toe inderdaad vrijwel geslaagd alle bekende hysteresisverschijnselen te herleiden. Of dat altijd zal gelukken,
bijv. in de colloid-chemie, waar het nog zoo vaak uitziet
alsof naast den tegenwoordigen toestand ook de vroeger
doorloopen toestanden ter verklaring van het gedrag
van een stof moeten worden gebruikt ., staat nog niet
vast. En ook in de zg. quantentheorie liggen wellicht
aanwijzingen dat er zekere ondeelbare kleinste tijd-
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periodes zijn, die voor het werkelijk gebeuren relevant
zijn, en dat men eigenaardigheden van de werkelijkheid
uitwischt, zoo men alleen met synchrone doorsneden,
den toestand op een bepaald ondeelbaar oogenblik, rekening wil houden 1).
Dat echter de wetenschap van het leven althans bij
de verklaring van al die verschijnselen die von Semon
als Mneme heeft aangeduid, ontoelaatbaar beperkt wordt,
wanneer men haar de methode der bepaling door synchrone karakteriseerende grootheden opdringt, kan m.i.
moeilijk betwist worden. Eischt men dit recht echter
principieel, niet als een pis-aller en voorloopigheid voor
haar op, dan heeft men, bewust of onbewust, zich geplaatst
op het standpunt der „onberekenbaarheid."
Wat voor de biologic misschien niet sneer dan een
zeer waardevol hulpmiddel behoeft te zijn, omdat aan
het somatische leven ongetwijfeld ook een kant is, met
goed succes benaderbaar met physisch-chemische methoden, wordt een postulaat van elke in eigenlijken zin historische wetenschap. Wanneer het ideaal der berekenbaarheid te recht wordt gesteld, dan is er geen geschiedenis en kan er geen geschiedenis zijn. Geschiedenis is
alleen mogelijk als er elk oogenblik iets nieuws in de wereld
komt, als Ben . Akiba ongelijk heeft, en de theorie der
berekenbaarheid postuleert juist het tegendeel. Men
kan zich dit wellicht het best duidelijk makes aan onze
spel-voorbeelden. Men kan de geschiedenis schrijven van
een partij schaak of van een tennis-match, maar van
een „spel" als wij op p. 304 fingeerden is geen geschiedenis mogelijk. Hier inoet noodzakelijk alle vragen, alle
belangstelling ophouden, als men den spelregel ke pt —
het „woord" op een bepaald oogenblik. 'miners daarmee
zijn implicite alle vragen die gesteld kunnen worden,
reeds beantwoord. Dit alles explicite nog Bens te gaas
herkauwen, is inderdaad een ,,slechte oneindigheid."
1) Het waren deze mogelijkheden, die ik op p. 329 in 't oog had.
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vale dan ook dat alle denkers, die meenen dat de
werkelijkheid rationaliseerbaar, tot wiskunde herleidbaar is, principieel onhistorisch zijn. Men denke aan
Spinoza.
Met het bovenstaande is nog geenszins beslist over de
eventueele waarde van historische wetten. Wel is er
mee gezegd, dat die wetten nooit determineerend kunnen
zijn, doch slechts vrijheidbeperkend, en daarmede dus
ook dat de taak der historic zich niet bepalen kan tot het
opsporen dier regelmatigheden doch daarnevens zeker
ook het eenmalige individueele verloop niet mag verwaarloozen. Hoever men met het zoeken van zulke regelmatigheden komt, kan alleen weer het empirisch onderzoek leeren. Of men ze liever historische dan wel sociologische wetten zal noemen, is natuurlijk slechts een verschil in naam.
Wij komen dus langs een anderen weg tot principieel
gelijksoortige methodologische conclusies als Rickert
in zijn bekenden arbeid. Dat is trouwens niet te verwonderen, feitelijk is het uitgangspunt hetzelfde. Voor
Richert is het uitgangspunt de oneindigheid, de UnerschOpflichi, eit van elk stuk der empirische werkelijkheid.
Juist hetzelfde feit formuleeren wij slechts schijnbaar
anders door de onderstelling der „onberekenbaarheid"
van het wereldproces.
Voor historische beschouwingen valt echter uit onzen
gedachtengang nog een andere conclusie te trekken.
Wij hebben er op gewezen, dat de principieele onberekenbaarheid van het wereldproces aan ons denken
den eisch stelt om al naar gelang van het onderwerp
waarmede wij bezig zijn andere benaderings-methoden
te gebruiken. Soms die der gelijktijdige karakteriseerende
grootheden, soms van grootheden aan verschillende
tijden ontleend. Wij hebben er tot nu toe echter
alleen over gesproken dat wij die in het verleden zoeken.
Het zou echter ook wel kunnen zijn, dat wij het gedrag
van een zeker systeem het best benaderen door behalve
zekere eigenaardigheden daarvan op dit oogenblik, enkele
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andere eigenaardigheden in onze beschrijving op te nemen
die in de toekomst zullen liggen ; of met andere woorden
dat ik een systeem het best karakteriseer niet door te
zeggen, zoo en zó(5 is het thans, maar door erbij te voegen,
zoo en zoo zal het worden. M.a.w. uit onze onderstelling
der ,,onberekenbare wereldlijn" volgt principieel de gelijkgerechtigdheid der teleologische met de causale beschou-wingswijze. De Kantiaansche philosophie, uitgaande
van de exceptioneele beteekenis der Newtonsche mechanica voor ons denken, heeft aan de teleologie het „echt
wetenschappelijk" karakter ontzegd. Nog steeds werkt
dit door, zeer velen levee nog steeds in de overtuiging
dat teleologische beschouwingen, het spreken van doelcinden in plaats van oorzaken, eigenlijk in een streng
wetenschappelijk betoog niet op zijn plaats is. Onze
beschouwingen toonen naar ik hoop aan, dat men ook
hier slechts te doen heeft met een vooroordeel, gebaseerd
op een betwijfelbare onderstelling. Wederom kan slechts
de empirische wetenschap zelf in haar groei uitmaken
of deze methode al of niet vruchtbaar, d.w.z. de werkelijkheid voldoende benaderend zal blijken te zijn.
In een laatste opzicht hebben onze beschouwingen
gevolgen voor alle kultuurwetenschappen, daarin, dat
alleen in de onderstelling van een „onberekenbaar" wereldproces het begrip der persoonlijkheid een constitutieve
kategorie voor de werkelijkheid kan worden. Voor een
persoonlijkheid geldt in nog verhoogde mate, wat wij
boven reeds van een „spel" zeiden, zij bestaat alleen
zoolang zij nieuwe, verrassende kanten kan ontwikkelen.
„We expect the_ unexpected", zegt Chesterton, bij elke
lezing die we gaan hooren, j a bij elk gesprek dat we voeren.
Wat ter wereld zou toch ook tot een gesprek kunnen
bewegen, als wij al van te voren wisten wat onze partner
over een half uur zou moeten zeggen, volgens zijn en onze
constellatie mitsgaders die onzer omgeving op dit oogenblik, op de wijze als wij in onze spel-fictie al precies weten
wie orn 4.29 zal spreken en wat hij zal zeggen. En zelfs
als fictie was dit „spel" alleen daarom nog bruikbaar,
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omdat er eenige moeilijkheid zit in onzen regel. Het is
niet ommiddellijk te overzien, wat er volgens dien regel
op een bepaalde lettergroep moet volgen, men heeft er
eenigen tijd voor noodig, het kan verkeerd uitvallen.
Aileen dit brengt er eenige charme en spanning in en.
maakt het denkbaar dat men over de mogelijkheid der
uitvoering althans praat. Maar in de werkelijkheid zou
zich natuurlijk geen mensch met dit „spelletje" kunnen
bezighouden, zoodra het werkelijk vlot en zonder fouten
bleek te verloopen.
Zoodra we dan ook niet theoretiseeren, maar leven,
denken we alien in de kategorieen der „onberekenbaarheld." Wij weten heel goed, dat er voor ons eigen gedrag
en dat van anderen benaderingsregels zijn, alle omgang
met menschen zou natuurlijk onmogelijk zijn ware dit
niet zoo. Het is ook van zeer groot belang door wetenschappelijk onderzoek meer en betere zoodanige rege's
te vinden, het is zelfs geenszins uitgesloten dat wij echte
vrijheidbeperkende wetlen op dit gebied leeren kennen.
Maar alle omgang met menschen en ten slotte toch ook
oils eigen leven is slechts mogelijk als een telkens weer
beleven van jets nieuws, iets ongekends. Ook al weten wij
precies welke woorden er gezegd zullen worden, dan willeii
we geboeid worden door het nieuwe, het onverwachte
in de intonatie, de expressie, de bijomstandigheden.
Stel U den philosooph voor, die als zijn meisje den mond
open doet, zegt : „Beste kind, ik weet al precies wat je
zeggen gaat." En inderdaad in zeker opzicht weet hij
het immers al. Er is vrijheidsbeperking. Een groot aantal dingen kan het meisje niet doen en zal ze niet doen.
Maar er is, God zij dank, geen determinatie. Want deze zou
de dood zijn, niet slechts van de liefde, maar de dood
pur et simple.
Daarom is dan ook de onderstelling der „onberekenbaarheid" postulaat van alle wetenschappen, die zich
met het geestelijk leven bezighouden en niet het essentieele daarvan uitschakelen. 1k denk in 't bijzonder aan
paedagogiek, ethiek en de wetenschappen die het reli-
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gieuze leven tot object hebben. Maar gelijk ik reeds
vroeger zeide, de consequenties op dit gebied van ons
vraagstuk zijn zoo veelomvattend, dat ik in dit artikel
dat terrein geheel onbetreden moet laten. Daarom wil
ik eindigen met slechts in 't kort to formuleeren, wat de
hoofduitkomst is van de onderstelling eener „onberekenbare wereldlijn," zoo wij haar ook op dit gebied toepassen : Alle leven, speciaal alle handelen van menschen,
is een door regels beperkte vrijheid. In die regels ligt
wat er voorspelbaar is aan het leven, en dus voor voorspellende wetenschappen toegankelijk is. In de vrijheid
ligt het einmalige, historische, individueele, altijd nieuwe
en onverwachte, kortom, het leven zelf.

BOLLAND EN DE SAMENLEVING
DOOR

Mr. MARIUS G. LEVENBACH.

Wat professor Bolland in zijn redevoeringen over
„De tekenen des tijds en de leerzaal der zuivere rede als
vluchtheuvel te rnidden der maatschappelike verwarring"
heeft betoogd, heeft veel stof doen opwaaien. Verontwaardiging en hoongelach, minachting en verzet. Maar
ook droefenis ; en die is tot dusverre nog minder tot
uiting gekoinen. Droefenis n.1. bij hen voor wie de zuivere
rede inderdaad een waardevolle vluchtheuvel is. Men
begrijpe dit wel : geen vluchtheuvel om het vege lijf te
bergen voor 't woelige verkeer, maar een rustige wijkplaats nit de dagelikse dingen, van welke verhevenheid
nit het geheel beter kan overzien worden en van waaraf
men de moedige stap voorwaarts kan doen.
Een groot man kan veel bederven. En met deze redevoering heeft Bolland niet alleen zichzelf, maar vooral
ook de leer van zuivere rede in het biezonder, de wijsbegeerte in het algemeen onnoemlik veel kwaad gedaan,
bij tallezen, die streven naar een zuiverder, nieuwe
samenleving. Dat nu is te betreurenswaardiger, omdat
in allerlei tans naar boven stuwende maatschappijbewegingen en maatschappij-beschouwingen krachtige
elementen van Hegeliaanse wijsbegeerte zitten. Een
22
O. E. XXI 12
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telkens nadere bezinning op die elementen zou ontzettend waardevol kunnen zijn. Vele van de jongeren
hebben hiervoor zeer veel aan Bolland te danken. En
des t, ege treft deze klap in hun aangezicht hen des te
gevoeliger.
Daarom moet er met nadruk op gewezen worden, dat
deze hele redevoering met zuivere redeleer bitter weinig
te waken heeft. Opdat maatschappelike werkers niet van
deze kostelike bezinning terug zullen . schrikken. En opdat duidelik naar buiten blijke, dat men van Bollands
werk in het algemeen veel lering en verdieping kan verwerven, zonder dat men Bolland's papagaai behoeft
te worden. De levende wijsbegeerte rangschikt de lorres
trouwens in het dierenrijk en ook Bolland zelve wijst er
bij gelegenheid wel op, dat hij geen Bollandisten wenst
te kweken, orndat de ware wijsheid geen naam heeft.
Het is tans niet de gelegenheid om de hele beschouwing
van B. over de samenleving in verband met de leer van
zuivere rede uiteen te zetten. Slechts enkele punten wil
ik even aanstippen en daarmee tevens trachten aan te
duiden, waar Bolland van uit eigen gedachtengang gefaald heeft. Toch zal ik enerzijds hierbij nog buiten deze
laatste redevoering uitgaan voor B.'s maatschappijbeschouwing en anderdeels laat ik zijn opmerkingen over
de Joden terzijde. Dat zijn geen uitvloeisels van zijn
samenlevingsleer in het algemeen, maar waarschijnlik
gevolgen van te veel K.K. Pruisiese Junkerlitteratuur.
Ze behelzen voor het merendeel geen redeneringen, doch
feitelike beweringen, die gemakkelik weerlegbaar zijn.
Er is reeds een storm van verontwaardiging over opgegaan en meer-bevoegde Joden dan ik ben hebben
al de nodige tegenspraak doen horen.
Maar tegen de rest van deze rede, daar waar B. het
had over demokratie en arbeidersbeweging, is niet zo
luid protest allerwege opgegaan... en dat is eigenlik een
bedenkelik teken.
Laten we zijn theorien tans eens van uit zijn eigen
filosofie nader onder ogen zien
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Het grondbeginsel van zijn denkwijze is, dat geen
eindige stelbaarheid zich onbeperkt kan of mag handhaven. Alles verkeert zich om plaats te maken voor
wat anders. In en door die bestendige verandering ontplooit zich blijvend de oneindige Idee in de eindige
dingen. Het voornaamste in deze Hegeliaanse methode
is het denkbeeld van sainenhang in ontwikkeling.
Doch in zijn maatschappijbeschouwing erkent Bolland
daarbij niet, dat die ontwikkeling niet alleen een ontplooiing van denkbaarheden, maar ook een ontwikke
ling van de werkelikheid is. (Dat blijkt b.v. prinsipieel
op blz. 403 406 van „Zuivere Rede en hare werkelijkheid", 3e dr. 1912). Hij miskent, dat van de blijvende
denkbaarheden in het rnaatschappelik leven de vormen
veranderlik en vergankelik zijn. Dat b.v. een oordeel
over de zin van het recht ons zonder meer geen positieve
rechtsvoorschriften kan verschaffen of instellingen kan
rechtvaardigen. „Zuivere rede toch is geen receptenboek" (Z. H. 411). Maar B. verbindt nu de oordelen,
die voor de samenlevingskategorien als blijvende algemeenheid kunnen gelden aan de vergankelike, tijdelike
vorm van een instituut en wel aan die vorm van vandaag...
zo niet van gisteren. Zo doet hij in zijn opvatting van
huisgezin en positie van de vrouw, van arbeid en kapitaal,
van eigendom en staat. Bolland is in zijn maalschappijbeschouwing onhistories, ziet het toevallige voor het onvergankelike aan. Dat is zijn grote fout, die aan al zijn op-

merking over de samenleving in zijn „Zuivere Rede",
„Boek der Spreuken" en „Teekenen des tijds" te demonstreren ware.
ware. Telkens ziet hij de bestaande of bestaand
hebbende vorm als de enig mogelike en ware vorm. Zo
is zijn samenlevingsfilosofie, die van een afgelee/c1 tijdperk. Waar dit te gronde gaat, waar de afzonderlike instellingen en verhoudingen van het oude regime wankelen en voor andere plaats maken, daar aanschouwt B.
slechts de algemene dood en ondergang. Doordat hij
zich vastgehaakt heeft aan oude kapstokken kan hij
zeer tegen de algemene strekking van zijn wijsbegeerte
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in ! — het nieuwe 'even niet zien. Doordat hij 't tans

te niet gaande betrekkelike als het absolute is gaan beschouwen kan hij niet de groei van het nieuwe allerwege
aanvoelen. Hij bespeurt enkel de verwildering en verwarring in de maatschappij. Wie zal deze tans ontkennen ?
Doch terwiji we die trachten te boven te komen, moeten
we ze tegelijk begrijpen als een noodzakelik gevolg van
de overgangsperiode. En inzien, dat de nieuwe vormen,
die komen en waarin naar meerdere werkelike levensvrijheid en levensverinnerliking gestreefd wordt, geen
terugval in een „natuurlike verlaging" betekenen, doch
een (betrekkelik) verdere ontplooiing van 't eeuwig
geestelike zijn.
Laat ik mijn betoog met een voorbeeld toelichten.
Dat het recht van eigendom in zijn abstrakte formulering
van „rechtmatige beschikkingsbevoegdheid van persoon
over zaak" een kategorie is, die tot de blijvende noodzakelikheden van de samenleving behoort zal wel niet
veel tegenspraak vinden. B. leidt daar echter uit af,
dat het privaateigendom in de vorm, die het kapitalisme er aan gal, kategoriaal is. (Z. R. blz. 463 v. ;
Spreuken 2e dr. 1919, I n°. 785 noot ; in navolging
van Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts § 46
en 62 ; toen was 't echter nog eerder verdedigbaar) 1).
Hij ziet niet in, dat de leuze „afschaffing van de pi ivaateigendom" niet betekent „afschaffing van alle rechtmatige beschikkingsmacht van personen over zaken",
hetgeen zich inderdaad kwalik laat realiseren ; doch dat
deze leuze bedoelt : afschaffing van het recht om de produktiemiddelen voor privaat voordeel aan te wenden en
organisatie van het beschikkings-, van het bevelsrecht
over de tot produktie aan te wenden goederen in een
meer gemeenschappelike richting. De eigendom in zijn
abstrakte kategoriale zin laat zich niet afschaffen, zolang
1) Mag ik er bier even op wijzen, dat in de bekende omschrijving
van de eigendom als jus utendi, fruendi, abutendi deze laatste term
niet betekent „recht tot misbruik", doch „recht tot verteren door
gebruik" !
ook Dig. VII, 5, 5, 1.
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er recht over zaken bestaat ; de huidige norm van de
eigendom, die immers ook pas op een bepaald moment
in de historie verschenen is, w61.
Wat in B's jongste beschouwingen nu opnieuw een
van de grootste euvelen van dgl. onhistoriese opvattingen
bleek, is de daaruit voortspruitende overschatling van de
waarde van de slam en het aanzien van de empiriese
tegenwoordige staten voor de ideèle gemeenschap.
Bolland ziet de staat nog precies zooals Hegel hem zag 1)
en die was reeds konservatief. Zo spreekt B. van de
staat als de vereniging der verenigingen, waarin alle
verdeeldheid van de maatschappij een natuurlike verzoening moet vinden en tot hogere ontwikkeling moet
komen. (Spr. I 774, II 718, 743 ; Z. R. 459 v). De
soevereiniteit van de staat naar binnen en naar buiten
vindt in hem een verdediger (Spr. II 770). De staat is de
hoogste bepaaldheid in de geest der samenleving en
niet de staat als idee alleen, doch ook de konkrete afzonderlike staten. Vredesbeweging en volkerenbondsgedachte zijn voor B. dan ook goedhartige onredelikheden.
Zonder de konkrete huidige staten, die „de geest der
natie" zijn (T. d. t. blz. 10) kan volgens hem geen edele
schoonheidszin, echte heiligheid des gemoeds en ware
redelikheid ontluiken.
Bolland wil blijkbaar niet weten, dat de staat ook
een histories verschijnsel is, dat pas op een gegeven tijdstip verschenen is. Dat de feudale staten hun zin hadden,
maar ook afgestorven zijn ; dat de moderne amtenarenstaten pas opgekomen zijn toen de afzonderlike volken
tot werkelike ekonomiese en kulturele -- van anderen
eenheden begonnen samen to groeien.
afgescheiden
de laatste 3 jaren hebben
En dat in de nieuwere tijd
het anders toch wel geleerd --- ekonomiese en kulturele
verbanden en afhankelikheden de grenzen van de oude
territoriale volksgemeenschappen (want meer betekenen
1) Trouwens zijn gehele leergang 1919/'20 over de geest van de
samenleving liep nog volkomen parallel met Hegels Grundlinien.
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de huidige staten niet) reeds lang overschreden hebben.
Zo is Bolland blind voor wat buiten de staat om groeit
aan gemeenschapsleven in het groot en in het klein ;
en waar botsing ontstaat van die gemeenschapsgedachten met de staten, ziet hij alleen een aantasten van de
staat als de Gemeenschap en dus een ondergang. Zo is
het te verklaren, dat hij in zijn redevoering alle levensverschijnselen, die niet passen in de oude, nationalisties
„bekrompen" staatsopvatting als grove verdorvenheden
veroordeelt en verwerpt. De staten zijn immers hoger
dan de individuen of al hun andere „z.g." gemeenschappen en boven de staten is geen hogere svnthese
mogelik.
Nu zijn dat denkbeelden, die allerminst overeenkomen
met moderne demokratie en arbeidersbeweging en deze
twee worden dan ook niet orals veroordeeld. Daarbij
maakt B. zich echter nog, behalve aan onhistories zijn
en staatsverheerliking, aan signifiese sofismen schuldig,
d.i. aan een woordenspel van betekenisverschuiving,
dat tot de grootste verwarring voert. We kunnen dit het
eenvoudigst toelichten aan de spreuk, die eigenlik de
grondgedachte van zijn gehele demokratie-bestrijding
weergeeft : „Het gemiddelde is het middelmatige en niet
veel biezonders" (Spr. I, 41). Daar is niets tegen in te
brengen als we de woorden streng logies nemen en alles,
als we ze in de dagelikse gevoelsbetekenis opvatten.
B. nu leidt ze telkens logies of en past ze met het gevoelsaksent toe of omgekeerd.
Ter verduideliking : Van 10 0 mensen zijn, kunnen we
zeggen, ongeveer 10 in verhouding de besten en begaafdsten ; een 80-tal behoort t.a.v. allerlei lichamelike en
geestelike eigenschappen tot het gemiddelde, terwiji de
laatste 10 daar geheel onder blijven en in verhouding
tot de overigen de min-waardige exemplaren kunnen
genoemd worden. Nu zijn de 80 middelmatigen logies
genomen, niet het biezonders, dat we in de 10 hoog-begaafden belichaamd vinden. Maar als we spreken over de
lieden, die niet veel biezonders zijn, dan denken we aan
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het minderwaardige 10-tal van de benedenkant. Wie die
twee betekenissen van „biezonder" niet uit elkaar houdt,
maakt zich schuldig aan woordgeknutsel en gedachteverwarring. Op deze wijze voert B. de 14000 Had-je-memaar-isten als voorbeeld van het staatkundig plichtsgevoel van „de gemene man" ten tonele, met die laatste
term dan echter weer de grote massa van het yolk bedoelende. (T. d. t. biz. 17).
Behalve deze woordverschuiving wordt in de bestrijding van de waarde en rechten van de gemiddelde mens
en de aanduiding van de meerderheid van de mensen
als „de dommere en min edele meerderheid" (T. d. t. 34)
vergeten, dat een vergeli/kingsverhouding niels zegi am/rent het absolute gemiddelde ontwikkelingspeil. Er zijn
dommere en wijzere mensen en de laatsten behoren steeds
tot de kleinere minderheid. Maar demokratie erkent een
prinsipiele waarde ook in de naar verhouding kortzichtiger mens en dat is zijn algemeen menselike strekking,
die volstrekt niet de onderscheiden wegredeneert, doch
vertrouwt op een geestelike waardigheid ook in de velen,
die niet tot de uitzonderingen behoren. Staatkundig is
voorts demokratie geen voortdurende leiding door alien
tegelijk, het is ook niet in de eerste plaats : de wil van
de meerderheid plus een. Doch het betekent dat iedere
burger in het algemeen ook als waardevol burger wordt
erkend en dat geen bezitskriterium een belemmering
snag zijn om mede te kunnen werken tot het toevertrouwen van de leiding aan de besten. Zeker : de demokratie heeft ook gevaren. Ook hier geldt : „Zonder verkeerde vrijheid geen rechte vrijheid" (Spr. 1 766). Maar
eenzij dig 't voor te stellen alsof alle mogelike gevaren
tegelijk werkelikheid zijn geworden miskent de waarheid en past niet bij zuiverheid van rede. En een boutade
als. „Dat een demokratie zonder de gevoelvolle voorstellingen der oude overtuigingen de volksgrondslagen mist
van recht, rechtvaardigheid en goede zeden en met
snelheid verwilderen moet, heeft de verploerting van de
samenleving onzer dagen ons bereids hij ondervinding
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geleerd" (T. d. t. 30), toont alleen aan, dat B. de nieuwe
overtuigingen omtrent recht, rechtvaardigheid en goede
zeden niet meer begrijpen kan.
Zo is het inderdaad. B. ziet b.v. niet de kultuuridealen,
die in de arbeidersbeweging zitten en door de arbeidersbeweging verwerkelikt worden. Hij ziet niet de zedelike
verheffing, die deze beweging reeds nu onder de ongunstige verhoudingen van het kapitalisme aan de arbeidersklasse gebracht heeft. Hij ziet niet, dat de moderne
klassenstrijd een groter zedelik gemeenschapsgevoel
(solidariteit) en opofferingsgezindheid vergt en verkrijgt
dan waartoe de arbeiders voor lien ooit in staat waren.
Hij ziet niet, dat in het streven naar een vernieuwde
maatschappij op meer sociale grondsiagen (om 't maar
vaag en veel omvattend te formuleren) menselikheidsidealen tot bevrijding en verinnerliking zich vertonen,
die een zich nieuw stellen van de Idee in het maatschappelik leven als metafysiese grondslag hebben. Hij ziet
niet, dat we nog leven en leven willen !
En dat maakt zijn jongste redevoering tot een diep
tragies moment.
Ziehier enkele losse opmerkingen over B's tnaatschappijbeschouwing. Er ware veel dieper op in te gaan, waar
voor tans Been gelegenheid is. We hopen echter de algemene gedachtegang, die achter zijn in belachelike aforismen geuite rede zat, aangegeven te hebben, alsmede
de zwakke punten en onwijsgerigheid ervan.
Ten slotte nog cit. Van Hegeliaanse wijsbegeerte gaan
twee richtingen uit, hetgeen zich voornamelik steeds
getoond heeft in het godsdienstige en in het maatschappelike. Hegels methode van denken heeft een revolutionaire en een konservatieve kant : hij erkent het betrekkelik recht van zekere denkwijzen en maatschappijverhoudingen voor de tijd en omstandigheden, waarin ze
bestaan maar ook niet verder niets eindigs heeft de
macht of het recht alleen voor het ware door te gaan en
te pogen zich oneindig te bestendigen. Het konservatisme

BOLLAND EN DE SAMENLEVING.

345

van dit stelsel is dus betrekkelik, het revolutionaire
karakter van de methode is absoluut.
Bolland heeft voor het maatschappelike Hegels konservatieve kant overgenomen, al wil hij dat bij gelegenheid
niet laten gelden. Doch voor de samenleving als de sfeer
van de tijdelike eindigheid is dit onhoudbaar.
Bolland en Hegel hebben beiden wat hun leerstellingen en hun leerlingen betreft, gelijk men met aanknoping aan het bekende sprookje wel eens betoogd
heeft, rechts eenden- en links zwaneneieren uitgebroed.
Maar de moedereend wil het levensrecht van de jonge
zwanen niet erkennen. En Bolland ziet in hen alleen
de lelike, „verkeerde" eendjes. Dat is zijn eenzijdigheid, die op zo jammerlike wijze in zijn jongste redevoering tot uiting is gekomen.

OVER DE KLEINE LOSSE GEDICHTEN EN DE
PANTOMIME „LE BOIS SACRA" VAN EDMOND
ROSTAND
DOOR,

MARTIN J. PREMSELA.

I.
Een geestig Franschman zei mij eens, met een kalmen
glimlach, dezen paradox :
„De meest geprezen verdienste van een persoonlijk
kunstenaar is vaak slechts een tot volmaking gebracht
gebrek". En zoo op iemand, dan is op Rostand deze vernuftige stelling toepasselijk. Zijn gebreken zijn niet „les
defauts de ses qualitês", maar „les clefauts devenus qua.lites". Onbewust heeft hij aangegrepen wat hem tot jets
aparts stempelde : zijn cerebralisme, zijn speelschen,
vaak kakelbonten, doch nooit groven zin voor uiterlijkheid ; en hij wist dien op to voeren tot een voor elk ander
onbereikbaar hoogtepunt. Die opbouw was zijn evolutie.
Inderdaad. Rostand's verdienste slonk nadat dit resultaat bereikt was. L'Aiglon en Chantecler waren inferieur ;
er was stilstand in zijn excelsior. Na Cyrano, zijn meesterwerk, en wellicht het eenige dat na honderd jaar nog zal
bekoren en enthusiasmeeren, was de dichter over het
hoogste punt heen. L'Aiglon en Chantecler woekeren voort
op de vruchten van een procede dat in den smaak geval-
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len was, terwiji Cyrano de Bergerac de ontwikkeling had
gebracht van alle berninnelijke kunstgebreken uit vroeger
werk. Het tijdperk der gracie was voorbij. Voortaan
misten wij de luchtigheid, de duidelijkheid, de scherpe
belijning. Het kunstig gesneden ivoren net-werk leek saamgesmolten tot een schreeuwend-geschilderd, ongelijk
gegoten balconhek ...... Doch, waar de dichter, ook tijdens
de „dalende lijn", die dus, welke afgloeide van den
Cyrano-top ------ geen breede vlucht wilde geven (als een
voorbedachte bezieling) aan zijn poezie van soberder
opzet, teekent het „kleine" werk zich zeer verdienstelijk af.
In de eerste plaats een kort woord over Rostand's antwoord aan de leerlingen van het Stanislas-College, na hun
huldiging, op 3 Maart 1898, van den vroegeren scholier
hunner onderwijsinrichting, ter gelegenheid van diens
wereldsucces bij de opvoering van Cyrano de Bergerac
(28 December 1897).
De directeur van het Stanislas-college, zoo lezen wij in
Francisque Sarcey's verslag 1), had den Porte-SainteMartinschouwburg voor de genoodigden zijner school
gehuurd en Coquelin verzocht, zijn talent eens te meer de
vertolking van de hoofdrol toe te vertrouwen. De opvoering had plaats in middagvertooning. Na de triomf der
spelers aanschouwde men de huldiging van den dichter.
Een der collëgiens las op het tooneel het liommage a M.
Edmond Ro' land voor, gedicht door Emile Trolliet,
leeraar aan het College. I)it gedicht verkondigt, in nog
al banaal-gezwollen bewoordingen, den lof van den exschoolknaap, waaraan de Fransche letteren toen zoo=
veel roem verschuldigd waren. De plaats welke Rostand
in die letterkunde inneemt, was den tijdgenooten niet al
te duidelijk : de heer Trolliet vraagt zich, in zijn verzentoespraak af, of de schrijver van Cyrano een glansrijk besluit mocht heeten voor de XIXe, of een veelbelovende
aanvang voor de komende eeuw :

1) Quarante Ans de Theeltre, Vine deel, pp. 232-237.
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....Astre de son couchant oti fleur de son cercueil
Et peut-titre encor mieux : une aurore qui lëve,
Un age qui commence...... Et l'on reste incertain
Si la fraiche ltteur ou scintille ton reve
Est Petoile du soir ou celle du matin.

Hoe het ook zij, zoo vervolgt de lofzanger, eeuwig behoudt Rostand aanspraak op onze erkentelijkheid, doordat zijn zonnige zuidelijkheid het grauwe rag der Scandinavische en andere Noordelijke invloeden (bedoeld worden
de Duitsche en Maeterlinck's tooneelwerken) doorboorde
en wegvaagde :
Oui, Parachne du Nord, au ciel de notre Gaule
Filait de la tristesse et tissait de la nuit ;
Mais, superbe, to viens, trouant d'un coup d'epaule
Le reseau de torpeur et le plafond d'ennui.
Tout le pole chez nous debarquait sans vergogne ;
Mais l'enfant du soleil, motisquetaire ou lion,
Conduisant au combat les enfants de Gascogne,
Fit reculer enfin l'obscur Septentrion.

Na afloop antwoordde de gelukkige feesteling. Sarcey
vertelt, dat Rostand „optrad” als een volmaakt tooneelspeler. Hij waagt zelfs de als compliment bedoelde uitdrukking „en merveilleux cabotin" ...... Maar ook :
„tons ces artifices de cabotin ne sentaient pas le cabotin ;
„c'est que par lá-dessus it y await la bonne grace aisee
d'un homme du monde. C'êtait le comble de la perfection." Een ontroering bevangt den dichter, als hij aan
het zorgelooze en huiselijke levee terugdenkt dat hij
leidde in zijn schooljongenstijd. Hij beschrijft zijn welbemind college, zooals het eertijds was, en nog is :
Tout est reste pareil, me dit-on les concierges,
Seulement tin peu moms de cierges,
Un peu plus d'ëlectricite.

Dan, sprekende over Cyrano en de panache, smeekt
hij het jonge geslacht, zich de Fransche fierheid, de
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flinkheid, ja, desnoods den krijgslust en de blufferige
onversaagdheid, waarvan de panache een ...... „panache
is, eigen te maken, tot grootere glorie van de herleefde
Fransche ziel :
Et c'est pourquoi je vous demande du panache !
Cambrez-vous, poitrinez, marchez, marquez le pas ;
Tout ce que vous pensez, soyez tiers qu'on le sache,
Et retroussez votre moustache
Meme si vous n'en avez pas !

Kortom, het geheel maakte zulk een indruk van geestigheid, van levensvreugd en suggestieve beminnelijkheid,
dat de goede Sarcey met recht vol bewondering mocht
uitroepen :
„Sarpejeu! celui-lã est notre maitre a tons !"
Het zij ons thans vergund, na bloote vermelding van
de titels der minder belangrijke gedichten als : a Catulle
_Mendes (1895), Paine a S. M. l' Imperatrice de Russic 1), Pour la Grêce 2), a Paul Kruger 3), en Rome 4), wat
uitvoeriger uit te wijden over Un Soir a Hernani 5), dat
in zijn dertigtal pagina's de quintessens omvat van
Rostand's geheele genie. Dit gedicht geeft ons inderdaad
de voornaamste en kostbaarste aanwijzingen voor het
1) Verschenen in de Gaulois (Sept. 1901) en op 20 Sept. van dat
jaar voorgedragen op het tooneel van het Château de Compiegne,
door Madlle. Bartet. — „La description", zoo schrijft Haugmard, „est
par trop luxuriante et débordante dans ce poeme. Ces laisses d'octosyllabes presses, ofi s'entassent les allusions et les verroteries, sont monotones
et confuses. C'est de la poesie a facettes, dont ne jaillit point remotion".
2) Verschenen bij Fasquelle in 1897, doch na 1909 in de catalogi
aangegeven als uitverkocht, sindsdien niet meer herdrukt. In de
laatste opgave (1921) van Rostand's werken komt het gedicht in 't
geheel niet nicer voor.
3) Jan Baarslag leverde hiervan een o. te stroeve vertaling, welke
bij Scheltema en Holkeina het Licht zag.
4) Een sonnet, geschreven ter huldiging van den vliegenier Garros,
na diens vlucht over de Alpen in Mei 1911.
5) Verschenen in de Annales Pol. & Litt. N°. 1392, 27 Febr. 1910,
pp. 213-215, en bij Fasquelle in 1902.
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schatten van 's dichters kunstwaarde. Nergens zoozeer
als hier toont hij zich den vereerenden volgeling van
Hugo. Evenals deze, vloeit Rostand over van romantische, warmkleurige schilderachtigheid. Evenals deze,
vervalt hij veelal in emphase, en mist hij vaak de gevoelsdiepte en die statige breedte die het kiassieke alexandrijn
kenmerkt.
Toch kenschetsen Rostand's grootere luchtigheid,
zijn sprongen en zijn kortademige huppelingen het hier
bedoelde gedicht wel in die mate, dat het niet evengoed
door Hugo hadde kunnen geteekend zijn...... Het lijkt
„du Hugo revu par Banville" 1).
Toen, in 1902, deze eeuw, weer „twee jaar oud was",
en de geheele letterkunde Hugo's honderdsten geboortedag herdacht, is de jonge bewonderaar de Pyreneen
overgetrokken, en heeft hij een pelgrimstocht aanvaard
naar Hernani, de stad die Hugo eenmaal zou vereeuwigen
door haar naam te geven aan zijn beroemdsten tooneelheld ; de stad, welke Hugo als kind bezocht, zonder te
vermoeden welk een rol zij zou spelen in zijn gedachten
en zijn scheppingen. Een Baskische Boer licht den
jongen pelgrim in, dat gindsch dorp Hernani heet ......
De geestdriftige dichter raakt in vuur over de prachtige,
intense, diep-poetische wijze, waarop de Boer dien heiligen naam uitspreekt. 'door zijn dankbaar oor althans
lijkt die wijze van uitspraak zoo ongewoon-heerlijk :
Et reus froid dans le dos et les larmes aux yeux
Lorsque, rendu plus grand par l'accent de ce vieux
Et par la majeste du val crepusculaire,
Avec je ne sais quoi de farouche sur R 2)
1) L. Haugmard, Edmond Rostand (Uitg. E. Sansot, Parijs), p. 13.
2) Rostand's oor schijnt voor de schoonheid van de Zuidelijke
rollende r zeer gevoelig te zijn. Hij zong reeds in Les Musardises (pag.
197: „Les Pyrenees") :
Les fouets claquent en motisquetade,
Les mots chantent sous le balcon,
Et déjà la rodomontade
Roule de I'r dans le gascon.
Zie overigens Chantecler, I, 4, pag. 40.
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Qui vibra comme vibre un fer de makhila 1)
Avec sur 1 beaucoup de langueur, et sur l' A
Cette sonorite gutturale et chantante
Qui prolonge, elargit, et solennise, et, lente,
Balance une voyelle ainsi qu'un encensoir,
Le nom de Hernani roula dans l'or du soir !

Dan, zooals het Hostand's gewoonte is, gaat hij eensklaps van den verhalenden of beschrijvenden trant over
tot een apostrophe, oorspronkelijk bedoeld als middel
om den onweerstaanbaren geestdrift vrij spel to laten
door de uiting in levendige, dramatische vorm, doch,
tot procede verzwakt, door dezen dichter zeer vaak aangewend voor de noodzaak van het rijm. Zooals wij hiervan staaltjes vinden in zijn Princesse Lointaine, I, 1, pag.
1 ; of in Cyrano, 1, 4, enz. enz., zoo ook hier richt hij zich
rechtstreeks tot een zijner beschreven modellers, dien
Baskischen herder, en zegt werkelijk heel poetische
dingen over dezen eenvoudigen man, die zich zeker geen
rekenschap gaf van den indruk, door hem op 's dichters
ontvankelijk gemoed gemaakt. Hoor, Welke een weergaim deze in zijn verzen legt :
Et tu peux...... suivre......
Ton cri jusQU'AUX derniers ricochets musiCAUX
De ses eCHOS et des eCHOS de ses eCHOS !
Mais tu ne peux pas suivre un NOM qui se proLONge,
DANS taus les CONtreforts des MONtagnes du SONge ......

en onder het verbaasde oog van dien nuchteren, zoo
onbewust inspireerenden hoer, vervolgt de pelgrim zijn
vromen tocht. Hij zingt, in korte melodieuse verzen zijn
lyrischen lofzang aan den grooten Hugo :
...... J'irai parmi le mystere
De la route et dti buisson
Celthrer le centenaire
A ma modeste fac on ......

I)

Vat een klank in daft vers I
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En dan weer breekt hij zijn hooge vlucht of door een
humoristische opmerking. Dat is nog een gewoonte van
dezen speelschen dichter. Hij schijnt er vaak behagen
in te scheppen, als het ware zijn eigen elan te bespotten,
en zich, parodieerend, over zijn edele gedachten te verontschuldigen. In Le Souper Blanc reeds liet hij zijn tolk,
Pierrot I, den ernst van zijn geestdriftigen en geraffineerden lofzang aan de sierlijk en weelderig gedekte
tafel, telkens onderbreken door schalksche, triviale opmerkingen, als excuseerde hij zich, z•505 lang achter
elkaar ernstig gebleven te zijn ! 1) Ook hier weer :
Aucune voix indiscrete
Ne viendra me faire un tours
(L'oeuvre, l'homme, et le pate) ;
— Le Vent fera les discours.

En welk een stemming ligt in dit slot :
Et to t'endors, fiere et triste,
Entre Irun et Tolosa,
Au frou-frou d'un guitariste,
Au parfum d'un mimosa !

In gedachten volgt de dichter de reis die Hugo, als
kind, naar Hernani maakte, en de vier maal herhaalde
woorden :
je réve les details du voyage,

die het beeld van een verhaler met gesloten oogen opwekken, geven den suggereerenden indruk weer van
een langzame mijmering. En opnieuw ontmoeten
hier prachtige verzen, nabootsende harmonieen :
Et le front bourdonnant encor d'un bruit de bronze,

of kunstig plastische uitbeeldingen :
Clic ! Clac ! Déjà les fern de la premiere mule
Ont frappe d'un sonore et quadruple omega
La route......
1) 4e tooneel.
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en tot het einde toe blijft de ode spannend en klankrijk,
want altijd, altijd blijft dit
geestdriftig en vernuftig,
laatste woord van toepassing, zoodra Rostand een vers
heeft neergezet. Onbekende rijmen, nieuwkunstige zins
wendingen, veelzijdige toespelingen :
— Le siëcle, cette ann6e, a de nouveau deux ans ......
— Et qui pratiquera si bien l'Art d'étre Aieul ...... 1)
— Un jeune postilion, sur son seuil, ëtalait
Le rouge fatidique et vif de son gilet 2).

al die bekoorlijke eigenschappen en vergeeflijke zwakheden makers van Un Soir ci Hernani een rostandesk
gedicht. Ten slotte merken wij nog op, hoe knap alweer
het gebed aan Hugo (pag. 30) in elkander zit, onderbroken door de aanduiding van toepasselijke ornstandigheden, volgens het procede dat onze vingervlugge dichter
in Les Musardises reeds had toegepast voor zijn Prière
d'un Malin Bleu.

II
Behalve een scenario uit Madame Brada's Madame
d'Epone vervaardigd, bezitten wij van Rostand een pantomime, in verzen en oorspronkelijk ditmaal, en Le Bois
Sacre getiteld.
Het is moeilijk zich dit werkje heden ten dage aan te
schaffen. Nadat, twee jaar na de voltooiing, de Illustration van Kerstmis 1908 het haren lezers had geboden,
nam de firma Pierre Laffitte het op in haar luxe-uitgaaf
1)

L'Art d'étre Grand-Pere, een van Hugo's populairste gedichten-

bundels.
2) Bij de eerste opvoering van Hernani droeg Gautier, om de brave
burgerij met zijn excentrieken durf te overbluffen, een helrood vest.
(Th. Gautier, Histoire du Romantisme : „La Lëgende du gilet rouge").
Dezelfde toespeling maakt Rostand in Chantecler, I, 6, pag. 63 :
Le Merle : (jetant tin coup d'ceil sur le plastron 6carlate de la
Faisane) :

Eh ! va donc, romantique
O. E. XXI 12

Elle

l'a, le gilet !
23
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van de zgn. „volledige" werken van onzen dichter 1), en
sindsdien zoekt men het elders tevergeefs. Eerst voerde
de Visions d'art het op ; de premiere bij dit gezelschap
had plaats op 22 April 1910. Later speelde de troep van
het Sarah-Bernhardt-theater dit gebarenspel. Reynaldo
Hahn schreef er scenemuziek bij. Den korten inhoud
laten wij hier volgen.
In een „heilig woud",
het laatste der heilige wouden,
woonplaats der onsterfelijken van den Olympus
zijn,
in 1910, verscheiden Goden bijeen : Juno, Venus, Mars
en Apollo, Jupiter, Minerva, Diana, Vulcanus en Mercurius ; en de kleineren : Pan, Hebe en Cupido. Neptunus,
Vesta en Ceres echter zijn absent. Zij komen hier, twaalf
in aantal, van het mos van het dauwende woud genieten,
en, terwiji Mercurius de wacht houdt, een rei dansen.
Plotseling roept Mercurius hen alien bijeen, wijst
naar iets, dat over den weg, in de diepte, rolt, — en een
Homerisch gelach barst los. Alle Goden lachen, ieder
op zijn eigen manier,
en de „rolverdeeling" van ieders
lath is een nieuwe variant op het theina van de expressie
van het Lachen, dat wij reeds in Le Sou per Blanc (Sc. 11)
en in Les Musardises (pp. 158 159) bewonderden. En
lachend verbergen zij zich allen ......
Daar komt ...... een automobiel !
Et soudain, par les bleus silences amicaux
Comme si, pour troubler ce Puvis de Chavannes,
Tous les fleuves,
du bruit avaient brise leurs vannes,
Ce qui fonce, a travers le mystere &harp&
C'est une 35, 45 H. P.,
Le double Phaeton a portes laterales ;
C'est, faisant sangloter les Ames vesperales,
Et trembler tous les fils dans les doigts de Clotho,
Avec tout ce qu'il faut pour Pecraser : l'Auto !
Quatre cylindres ; chassis long ; premiere marque ;
L'air d'un rhinoceros qui serait une barque
Et qui, plus precede de ses yetix qu'un homard,
Allongerait un groin subitement camard !

1) Deze uitgaaf is verre van volledig.
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Eensklaps : het gekke ding staat stil, te midden van
de Grieksche wegen, nog bestoven met het antieke stof
der helden. Wat is er dan aan de hand ?
Est-ce au carburateur ? au diffërentiel ?
Qu'importe ! Dans ce bois tout transperce de ciel
Oft
naguëre, aimait son 32gipane,
On n'en peut plus douter maintenant : c'est la panne.

Hij : een elegant jongmensch in homespun costuum ;
Zij : een engel van gratie :
C'est, — Nymphe de Saint-Cloud, peut-ftre, oil de Saint-Leu,.
J'en demande pardon a l'Hellade, — un Helleu !

Zij gaan drinken aan de bran, ander het verbaasde,
onzichtbare Godenoog, rusten, rooken Engelsche cigarettes, — en de Onsterfelijken bewonderen al dit vreemdmenschelijke : schoenen, boorden, en niet minder het
onbegrijpelijk mecanisme dat de toeristen herwaarts
bracht. Op Jupiters beval strooit Morpheus den automobilisten papaverzaad in de oogen, en zij vallen in slaap.
Intusschen heeft Vulcanus, met zijn smidsinstinct, de
geheimen van de machine weten te ontsluieren. — Geestdriftig toont hij er Jupiter het gebruik van ; reeds kent
hij, bij naam, de geringste onderdeelen ; zijn goddelijke
tunica wordt een smidsboezeroen ...... Hij rekent Jupiter
voor, dat, om een minnares te ontvoeren, dit monster
de waarde heeft van veertig Centauren ! (mythologische
transpositie van 40 H.P.) Nieuwsgieriger en nieuwsgieriger
warden de hemelsche gasten : Mercurius, wiens hand
...... est un trousseau vivant de fausses cies,
opent de reiskoffer :
...... est-il rien, pour Hermes, d'hermëtique ?
Venus haalt er een nieuwmodischen hoed uit te voorschijn en zet dien pronkerig op ; Phoebus Apollo vindt
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er den laatsten bundel van een jong dichter ; Mercurius
ontdekt een doosje Khedive-cigaretten met gouden mondstuk ; Cupido, „eureka" uitroepend, gaat met een gevonden diabolo goochelen ; dan poetst Venus zich de
nagels op met een schildpadden schuiertje en Vulcanus
oliet terdege intusschen de raderen der auto. Hebe
plaagt Mercurius door hem met een vaporisateur vol
Eau-de-Cologne te bespuiten ; een poederdoosje valt
in Venus' harden, die er terstond het gebruik van begrijpt ; terwijl Diana met een handschoenenopenaar
de neusgaten verwijdt van den buldog die in de auto
sliep. Mars speelt met den toeter. Mercurius opent de
flesch champagne „extra-dry, Mumm" ; --- en het wordt
een algemeene, losbandige drinkpartij
Beschonken
Goden zij zullen dit nieuwe paard eens bestijgen
Wie komt er mee in deze „quarante-pégases" ? Allen,
behalve Phoebus, die de klassieke paarden, met hun
strenge schoonheid, niet ontrouw durft te worden Eolus
komt, op Jupiters verzoek, met zijn adein de banden
oppompen. Psyche leent Naar eeuwige lamp voor de
lantarens. Hercules, voor zijn dertiende werk gereed,
duwt het monster met een teenstootje wat achteruit ......
En in den nacht verdwijnt de Auto, bestuurd door Vulcanus en beladen met Goden op een uitstapje
Een uurtje later -- juist als de Schoone Slapers in het
Bosch ontwaken, is alles weer netjes op zijn plaats terug ;
maar bij het instappen schijnt het den geliefden toe,
een vreemden, doordringenden en sensueelen geur te
bespeuren — den geur dien Venus in den mantel der
Liefste achterliet. En als zij op weg gaan zonder te vermoeden, wat er gedurende hun slaap geschiedde, verwonderd over een vaag gevoel van liefde om hen heen,
steekt voorzichtig Amor, die zich heeft laten schaken,
zijn ondeugend kopje boven de kussens uit. Hun auto
nam, uit het Bosch der Goden, den liefdegod voor hun
verder leven mee ; en zoo ook krijgt de grap, die Rostand
neerschreef, de waarde van een tooneelmatig-dramatisch
gedicht, daar het besluit aantoont, dat door het werk
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een draad loopt, en dit stukje dus meer is dan een gewoon, revue-achtig „piêce a tiroirs".
En dat alles vertelt Rostand in losse, luchtige rhyth
men, met een onweerstaanbare, komische vroolijkheiddoor-contrastenmengeling, die deze pantomime maakt
tot het beste, dat wij van zijn frisch, vrijwel onbeduidend
amusementswerk kunnen genieten.

GEDICHTEN
VAN

WILLEM DE MERODE.

WAANZ IN.

1k leef niet meer, als ik u niet aanschouw.
Mijn denken is in leegte weggezonken.
'k Zie 't licht niet meer, maar ballen vuur en vonken,
En dan duikt alles in een nacht van rouw.
Er is een luide suizing in mijn oor,
Waar alle stemmen effen in vervloeien,
Tot kianken, schoon als bloemen, openbloeien,
En met een schok is 't dat 'k u noemen hoor.
Dit is beminnens waanzin, zeer gevreesd,
Daar niemand uit haar weerloosheid geneest,
Noch van haar laten wil dan om te sterven.
Daar is geen leven buiten uw verband.
Blindelings tast ik langs den wereldwand
En stoot mij zelf gelijk een vaas aan scherven.

Uit den spoedig te verschijnen bundel : Het kostbaar bloed,
van Loghem, Slaterus en Visser, Arnhem.

DE VERHOORING.

Er woei een nevel om de wereld heen,
Die had de dingen wazig weggesloten.
Er had een droefheid aan mijn hart gestooten,
En alle levenslust slonk en verdween.
Ik bad ! God ! dat mij uw gena verscheen
Laat mij niet in waanzinnigheid verdoolen.
Ik heb mij uw barmhartigheid bevolen !
tie, hoe ik minnenskrank verkwijn en ween.
Toen was 't of na een smartelijk verdooven
Donkre gordijnen werden weggeschoven,
En heel de hemel brandde en blonk van licht.
Werd ik ontrukt naar bovenaardsche landen ?
Maar om mijn handen klemden uwe handen,
En taw gelaat neeg naar mijn aangezicht.

GELUK.

Nu zal ik voor altijd gelukkig zijn
En zinnend door de luide wereld zwerven.
Wat is het leven zoet, en ach, to sterven
Van u bemind, heeft nog een lichten schijn.
Boven ons Brandt de zon den hemel rein
En wentelen de stille heete sterren.
En langzaam rijpen voor ons in de verre
Lusthoven Gods de roode en gouden wijn.
Wij hebben den gewijden drank gesmaakt,
Die levenslang gelukkig dronken maakt
En naar Gods paradijzen doet verdoolen.
Wij hebben voor de dwaze wereld blind,
Elkander zonder aarzelen bemind
En lijf en ziel tezaam aan God bevolen.

UW NAAM.

Wanneer mijn lied mag 'even na mijn dood,
Zal onze liefde niet vergeten wezen.
Ons zwakke hart mag voor het sterven vreezen,
Maar nooit vergaat -vat zuiver is en groot.
De wereld wentelt zich in stillen flood,
Wiji stormen licht woest aan de kim ontstegen.
Wij zien den schrikkelijken vlammenregen,
Die lang geleden aan een ster ontspoot.
En zoo zal onze liefde lichtend zijn
En als een purperroode vlammenschijn
Spelen op schoone en lieflijke gezichten,
Die lezen, en zij sidderen tezaern,
Wanneer de glans van uw beminden naam
Hun oogen tegenslaat nit mijn gedichten.

DE BLIK.

Uw ernstige oogen mild op mij gericht,
Gaat gij soms zengend aan mijn hart voorbij.
En duizelingen wirrelen in mij
Tot heel mijn zwakke wezen is ontwricht.
Het is of ik uit wit verblindend licht
Door gouden schemeringen langzaam glij
Naar zachte duisterheden en een sprei
Van koelte dekt mijn zienloos aangezicht.
En als ik eindlijk tot het leven keer,
Zie ik uw diepe goudgrijze oogen weer
En uw schoon hoofd troostend tot mij genegen.
Mijn armen om uw hals ...... en warm en lang
Voel ik uw adem streelen langs mijn wang
En beeft uw mond mijn warme lippen tegen.

VENETI1.

't Was avond, toen wij in een gondel gleden
Diep weggezonken in het zwart sameet.
De lucht leek als een wazig zilverkleed
En 't water lag vol wage kostbaarheden.
Wij luisterden : koel murmelde 't beneden,
En langs de piazetta, zoel en wreed,
Deinde muziek ; maar wergilds lief de en leed
Was als een ziekte lip onze jeugd geleden.
Uw hoofd lag zorgloos aan mijn knie gebogen,
Zacht streelden mij uw schemergouden oogen,
Uw haren glansden met diep gouden gloed.
Over ons dreef de roep der gondelieren,
Die wild en vleiend 't donker leven vieren,
Maar rustig en gelukkig ruischte ons bloed.

VER ZEN
VAN

JACQUELINE E. VAN DER WAALS.

ZOMERMORGEN.
Rondetl.
Aanstonds, toen ik wakker werd,
Scheen de zon mij in de ruiten
En de vogeltjes daarbuiten,
Van nabij en in de vert,
Sloegen, 't bekje opgesperd,
Aan het zinged en het fluiten,
Aanstonds, toen ik wakker werd,
]fat de englen met hun luiten
Niet zoo vrij en onbenerd,
Als de dooden 't oog ontsluiten
Hunne vreugde kunnen uiten
In het hemelsche concert,
Als de Nogeltjes daarbuiten
Aanstonds, toen ik wakker werd.

ROZEBOOMPJE.

Als de zon des avonds daalt
Staat mijn rozeboom vol rozen
In het avondlicht to blozen,
Dat zijn kruintje overstraalt.
't Boompje bloost en bloeit en blinkt
In het midden van mijn gaarde,
Waar rondom de duistrende aarde
Reeds in schemering verzinkt.
's Avonds in mijn rozenhof
Blijft het avondlicht gevangen
In de duizend roosjes hangen
Roodend roos en rozelof.

AAN

Ik durf met mijn denken
Uw smart niet genaken,
Niet aan to raken
Uw droefenis ;
Hetgeen mij zou troosten
Licht zou het u krenken,
Het teerste en brooste
Dat in u is.
Ik zie uw verklaarde,
Uw stilfijne trekken,
Die, wat ze bedekken
Aan wanhoop en strijd,
Verheerlijkt belijden
En dankbaar aanvaarden
Het gevensbereide,
Dat in ons schreit.

TOONEEL
DOOR

JO DE WIT.

„Het Nederlandsch Tooneel"
De bruiloft van Figaro.

Wij hebben sinds Beaumarchais zijn rol op het wereldsch
tooneel speelde, de fransche revolutie gehad, de wereldoorlog, de Russische revolutie en al de daar tusschen
liggende evoluties op politiek en sociaal gebied. Geen
wonder mag het heeten dat wij, bij het aanschouwen
van zijn voornaamste tooneelstuk, „de bruiloft van
Figaro", niets kunnen terug voelen van wat het fransche
publiek bewoog toen, 27 April 1784, de premiere plaats
had, Welke later werd gekenschetst als „un jour de folie
intellectuelle." De koning, Louis XVI, had de vertooning
van het stuk verboden, hij zag er de revolutionaire
ideeen met gevaarlijke levenskracht in werkzaam, hij
verbood om zich to verdedigen, doch heel het hof, smachtend naar prikkels, nieuwsgierig en neigend naar het
nieuwe liberalisme, wenschte de opvoering ; Beaumarchais
hield stoutmoedig aan en de zwakke koning moest toezien hoe zijn omgeving, hoe heel de adel, de vertegenwoordigers van het ancien regime de ideeen toejuichten
die hun ondergang zouden worden. Reeds lang heerschte
in de meest aristocratische kringen een vreemde ge6xalteerde belangstelling voor het liberalisme, dat de schrij
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vers en filosofen in de harten gewekt hadden
Voltaire,
Rousseau, de Encyclopaedisten waren Beaumarchais
doch op dien gedenkwaardigen dag toen
vOOr gegaan
de bruiloft van Figaro voor het eerst werd gespeeld,
stuwden al de reeds lang opgekropte neigingen en gevoelens van velerlei aard : politiek, sociaal, zedelijk te
samen en zij uitten zich hartstochtelijk, in een ware
explosie, in een waanzinnig succes. Wonderlijk leven dat
steeds weer de grootste tegenstrijdigheden verwezenlijkt
hoe kan een maatschappelijke klasse er toe komen de
voortgang van ideeen te bespoedigen die haar dood beteekent ? En dit enkel uit zucht Haar iets anders, uit verachting van het heden, uit lust tot leven — hoe vreemd
het ook klinken moge
want heel dit bestaan van verwording en traditie had hen vervuld van moeheid en
hun hartstocht en hun verlangen waren zoo groot dat zij
niet bemerkten met vuur te spelen.
Wie was het die deze vlam aanwakkerde en zich een
ongehoorde populariteit verwierf door zijn stoutmoedigheid ? Een wonderlijk sinjeur, beurtelings en gelijktijdig :
horlogemaker, muziekleeraar, edelman, politicus, hoveling, letterkundige en zakenman ; beurtelings 66k :
bewonderd en veracht, bespot en gevleid, beklaagd en
benijd. Hij was lenig van geest en lichaam, handig,
speelsch, intrigant ; een verweven natuur, gevoelig en
brutaal, trotsch en sluw en vol goedheid tevens, geen
beter man, geen beter zoon en echtgenoot dan hij.
Figaro is zijn copie. Beaumarchais echter overtrof
zijn literaire schepping. Hij was interessanter, rijker
van geest dan deze.
Figaro vertegenwoordigt de Tiers Etat. De man vol
gaven die knecht is, tegenover een sensueele dommerik
die zijn meester is.
Het lot van Figaro bood overeenkomst met het lot
van 't yolk
zij werkten en toch bleef hun positie gering - de Graaf Almaviva, rijk geboren
wat heeft
hij gedaan om zijn voorrechten te verdienen ?
Zoo was 't ook met den adel, die, volgens 't woord in
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Figaro „s'est donne la peine de naitre." Figaro strijdt
om zijn bestaan, om zijn liefde die sterk en frisch en jong
is, zijn liefde waarvan hij de duur in een wettig huwelijk
wil verzekeren. De graaf Almaviva zoekt zijn amoureuse
fortuintjes in 't geheim, zijn vrouw die tegen de dertig
loopt, peet van een ondeugenden jongen edelknaap
Cherubijn, nadert onmerkbaar 't gevaar van de huwelijksontrouw.
Suzanne, Figaro's liefje strijdt met Figaro mede
zij
is vroolijk, hupsch — bevattelijk, zij volgt zijn behendige
zwenkingen, zij voorziet zijn listen. Hun triomfeerende
liefde klatert aan 't eind van het spel jolig omhoog.
Heel dit stuk draait om de liefde. Ter wille van de
liefde wordt er geintrigeerd. Ook om het geld. En als
Figaro zijn intrigues weeft, dan doet hij dit als een spel,
uit lust tot fijn een handig combineeren en speculeeren,
dan is bij hem de ijdelheid, de zelfvoldoening een grooter
factor dan de winst zelf. Beaumarchais was geen vulgaire
intrigant hij was menschenkenner, filosoof, en dit is
Figaro ook. Zijn monoloog in 't vijfde bedrijf dat aan de
eenheid van het stuk eenigszin schade doet
want hier
is hij meer volksredenaar dan een tooneelfiguur Figaro's
monoloog die beroemd werd, leert hem tevens kennen
als denker, als intellectueele persoonlijkheid. Het stuk
is kort van adem
met vreemde langdradigheden er
tusschen
het is jong van stijl, vroolijk, en heftig.
Het stuk is voornamelijk ontkennend en destructief
van aard
daarom vond het zijn toejuichers onder
allen die bij het heden geen vrede hadden.
Voor ons, twintigste eeuwers, is het stuk voorAl belangrijk door zijn levendigheid. Beaumarchais heeft verklaart : „j'ai tent& de ramener au theatre l'ancienne
et franche gaite en l'alliant avec le son leger de notre
plaisanterie actuelle".
Dii is het wat onze verheugenis uitmaakt. De „wijsheid"
van dit werk heeft niet zulk een diepen klank dat zij door
de eeuwen heen ons blijft ontroeren.
O. E. XXI 12
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De vertooning van het Nederlandsch tooneel gaf de
levendigheid die het wezen van het stuk is, goed weer.
Wel kan het misschien nog iets lichter, speelscher, maar
veel viel er te genieten. John Gobau als Figaro gaf aan
't geheel een goed tempo. Hij was zonnig en frisch in
verschijning en spel, toch ontbrak er nog een „je ne sais
quoi." Maar hij was in menig opzicht een verrassing.
kittig, pitMagda Janssens speelde voortreffelijk
tig, bekoorlijk.
Marceline van Mevrouw SablaiOok de overigen
rolles, Bartholo van Louis van Gasteren niet te vergeten : Gimberg als Brid'oison vervulden hun rol uitstekend. Cherubijn was niet gelukkig in haar opvatting
van jongen, amoureusen edelknaap.
Noemen wij verder nog : Jacques Reule als Graaf,
Mevrouw Royaards als gravin Oscar Tourniaire, Greta
Gijswijt, Paul Huf, Maurits Parser, Jan Wensma en
Adriaan Hooykaas.
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Henriette Roland Hoist—van der Schalk. Het Offer.
Rotterdam W. L. & J. Brusse Uitg.-Mij.
In Mevrouw R. H.'s lyrische dramatiek is het Russisch kommunisme
de nieuwe wereld van het arbeidersgeluk en der zieleschoonheid. De
arbeiders, een aaneengesloten en met teedere humaniteit bezielde schare,
bereiden den wereldvrede voor. In het eerste bedrijf bezingen de vrij
geworden arbeiders hun geluk nu zij den oorlog geeindigd hebben en
verzekert hun leider :
In Rusland is de arbeid vrij geworden
en vrede biedt hij alien volken aan.
De leider bericht aan arbeiders en arbeidsters het besluit van den
arbeidsraad om over vrede te beraadslagen met de gezanten van middenEuropa en daarbij de beginselen van het kommunisme aan de arbeiders
den andere landen bekend te maken. Een gewezen Russisch soldaat
(Victor) wil de vijandelijke linies binnensluipen om daar het heilwoord te
verkondigen. Hij zal noemen „den naam van den wekker ...... Liebknecht uw naam" verwachtend dat allen zich met hem an voelen.
In het tweede bedrijf is de leider terug en meldt dat de onderhandelingen hebben gefaald, de vrede niet gesloten is, maar een groot verzet
van het yolk tegen zijn meesters te wachten staat. Victor echter heeft
bevonden dat de „makkers" geen geloof meer hadden in de vrijheid.
Toch, hoewel de leider waarschuwt tegen te snelle verwachtingen, zijn
de arbeiders verzekerd dat het offer van hun leven het wereld-kommunisme zal vestigen en dat
makker-eenheid bloeit uit ons bloed omhoog
waarop een der mannen roept :
Duizendmaal heeft het woord
„broederschap" over de aarde geklonken
nu eindelijk gaat het worden
bekleed met vleesch van de daad.
Waarheid is al ons schild
en liefde ons eenig wapen.
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In het derde Bedrijf is dan door de vijandelijke legers de Russische
arbeidersschare vernietigd. Arbeidersvrouwen en jonge mannen zijn
in haat ontstoken. De makker-leider maant tot matiging, daar de makkers die verraderlijk tegen hen streden, dit niet deden volgens eigen wil.
wij waren overijld toen wij de zege van het kommunisme dichtbij
achtten. Door dit vermaan van den makker-leider gaan de oogen open
en besluiten de arbeiders en arbeidsters :
altijd voor ons uit te dragen
het woord, het alles-doordringende maanwoord
het groote zoete heldere licht,
en zij eindigen het zangspel met de klacht tot de „verre makkers" dat
door htin schuld de weg tot het hell eindeloos is verlengd.
Dit dramatisch gedicht van Mevrouw R. H. heeft weer die Iyrischvrouwelijke innigheid en de vrome bezieling, die wij in haar werk gewoon zijn te vereeren ; en die de zilveren draad is, door hare woorden
heenloopend. Deze vrouwelijke gloed is de schoonheid, maar beduidt
de grens dezer schoonheid tevens. Het is een schoonheid zonder de wijsheid ; deze poezie, hoezeer dramatisch ontvouwd is touter lyriek eener
naar de heilsorde versmachtende vrouweziel, in wie de versmachting
zich als liefde, dus ook als haat kan voordoen. In dit geheele gedicht
overheerscht niet slechts, doch is slechts een gevoel en een gedachte
aanwezig, die niet naar alle zijden uitblinkt doch voortklinkt als de
aanstrijking van maar een vioolsnaar. Vergelijk daarbij een drama van
Goethe ! Het vrijheidsideaal, waarvoor Mevr. R. H. dit „offer" schreef,
heeft dan ook geen inhoud dan een negatieven : vrij warden „van de
heeren". Dit negatief ideaal wordt gevuld met het nevelig gevoel van
„makkerschap", een gevoel dat suggestief werkt, omdat de hier voorgestelde arbeidersschare een teeder-gevoelige menigte is, waarmee de
lezer eenigen tijd als in een zachte roes meeleeft — tot dat hij bemerkt
dat deze makkerschaps-gevoeligheid geen wezen heeft en ook aan het
Leven geen nieuwe waarachtigheid of zin geeft : zoo blijft een leegte
achter. Daarbij : de kunstenaar die met historische realiteiten werkt
(het huidig Rusland) heeft deze te aanvaarden am daar doorheen de
geestelijke beweegkrachten te zien ; maar een zoo volledige negatie der
werkelijkheid als in Mevr. R.H.'s offer is bijna een zonde tegen de kunst:
En is zij ook niet een al te bittere ironie tegenover het land der rampen,
waarvan de Sowjet-bladen zelf het een en ander doen uitlekken. Lees
na „het offer" 'n bericht uit de Iswestia : Het is noodig en van belang
op de steeds meer in het verschrikkelijke groeiende verwaarloozing
der kinderen met haar gevolgen te wijzen... het komt vaak voor dat
op een dag meer dan vijftig kinderen bij de Moskousche commissie voor
de jeugd werden op gebracht" „De in den maalstroom van den straathandel meegesleurde kinderen zijn meest arbeidskinderen" Herhaal na
deze lezing de woorden van Mevr. R. H.
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In Rusland is de arbeid vrij geworden
en vrede biedt hij alien volken aan.
De poezie van Mevr. R. H. wijst op een losmaking van de ervaarbare wereld want het wezen dezer vrouwelijke inspiratie is niet politisch-dramatisch maar mystisch-lyrisch.
B. de H.
P. C. Boutens, Liederen van Isoude. C. A. J. van Dishoeck.
Bussum.
Het gedicht van Boutens is het gedicht des dichters tot zichzelven.
Ook al mogen deze gedichten het voorkomen hebben van gericht te
zijn tot een ander, dan is toch hun taal de uitspraak en hun dichterlijk
sentiment de aanvoeling van innerlijke bewegingen. Moet men om den
dichter te verstaan „in Dichters Lande gehen" om Boutens te verstaan in deze Liederen van Isoude, moet men intreden in het afgelegen
land van dezen dichter bizonderlijk. Uiterlijke wegwijzingen helpen
weinig en kunnen ook niet door den dichter zeif warden gegeven. De
schijnbare eenvoud van deze verzen verbergt als een sluiet de onzegbaarheid van hun inhoud. Het zijn dan ook niet de meer in de openlijkheid gelegen levenswaarden die het land van dezen dichter uitmaken :
natuur, samertleving, y olk, godsdienst, geschiedenis, levenservaring
maar het is de zielsbepeinzing, waarin elk woord anderen zin en kiank
heeft dan het in 't daglicht gesprokene. De subjektiviteit dezer dichterlijkheid is vaak zoo naar binnen gekeerd, dat de woorden eer gedroomd
dan gesproken schijnen en men somtijds de stem meent te hooren van
een geest eer dan van een levend mensch. Een gedicht uit dezen bundel
dat bij eerste lezing voorbijgaat, wekt dan bij latere lezing den tooverschijn der binnenwereld, die meer vermoed wordt dan gezien. In zulke
verzen nu wordt ten laatste alles hetzelfde. Daar het uiterlijke beeld
naar de innerlijke beweging heenwijst, die zijwaarts gelegen is van alle
uitbeelding, is aan al deze gedichten dezelfde inhoud eigen, die den
lezer lokt en inwiegt in zijn eanzang. Hoe ver zijn wij verwijderd
van...... bijv. de kleurige uiterlijkheid van het Homerisch gedicht !
maar de tooverlitanie waarmee Odysseus de schimmen opriep, die hooren
wij hier. Of juister : in Boutens' vers zijn alle kontoeren vervaagd en
dalen wij in het schemerland der zielen met zijn ingehouden golfslag.
Een vreemde wil dreef mij gevangen,
En hief mij over 't steile diep.
lk gleed door poort en gangen
Waar alle klank en echo sliep.
lk trad mijn hooge kamers binnen,
Een starre hoogheid wakensmoe.
Een blanke vrouw in armlijk linnen
Zag nit het kwijnend zilver toe.
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Ik talmde als een die komt te nemen
En niet weet wat hij nemen moet :
Gewaden ringen, diademen,
Het leek mij onbegeerlijk goed.
1k bleef in doelvergeten poozen
gestetind aan 't schemerbleek kozijn ......
Een flauwe geur van welke rozen
Leefde op den matten maneschijn.
B.

Grenzen, Roman door E. d'Oliveira.
Uitg. Mij. Amsterdam.

DE

H.

v. Munsters.

Deze roman bevat het levensverhaal van een man, die uit de geordende maatschappij is overgegaan naar de wereld van Boheme in
een gioote stad, waar hij zijn geraffineerde intelligentie en gewetenloozeinstinkten volgt om na dezen tot inLeer te komen en tot inzicht
van zijn ware mensrhelijkheid. Leo de Kemp verkeert in die kringen
van dekactenten, misluktLn en personen, in wie inteliekt, anarchisme
en artisticiteit samentreffen, en de zeden zich aan de kontrole van het
maatschappelijk geweten onttrekken. Voor een ander gedeelte speelt
het verhaal in een modern jong huisgezin buiten wonend, waar de
man met demokratische gevoelens pronkt ten bate van een politieken
loopbaan in kleine omgeving en de echielijke verhouding bewogen is.
Leo de Kemp vindt in dit gezin, waarmee hij door konnexies uit
vroegeren tijd verbonden is, een terrein voor zijn machinaties van
intellektueel nihilist en amoralist. Hij speelt er zijn spel met cie vrouw
des huizes die hij met voorbedachten toeleg van zich afhankelijk
maakt, om ten slotte van dit spel en van zichzelf te walgen en zijn
beter ih, dat telkenmale in hem wakker werd, van den ondergang te
redden.
Het hier beschreven onderwerp bewijst reeds dat dit werk 'van
d'Oliveira een zeer bizonder karakter draagt. Het getuigt van eigen
vinding en van een intellektueele beheersching, die zich ook in den
Stijl weerspiegelt, waarbij het den schr. te doen is met om emotioneele
st ggestie, maar om vaste beelding. De uitwerking van het ondei were
bezit bovendien hooge kwaliteiten : eenerzijds een scherpzinnige
bepaling van de kringen waarin de hoofdfiguur vertoeft, en de daarin
heerschende intellektueele atmosfeer, anderzijds een vaak sublieme
uitbeelding van zijn betere bewustzijn en van de toestanden waarin
dit hem brengt. Leo de K. is een zelfbeschouwende natuur zijn geraffineerde intellektualiteit begeleidt zijn handelingen met een roerlooze zelfbespiegeling. Maar in de diepte zijner ziel leeft ook een maw-
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lijden en gevoel van zietenood dat op toekomstige uitredding dt.idt.
D'Oliveira beschrijft den kring der gederacineerden waarmee de
hoofdfiguur omgaat, als waarin het infantieke en het intellektueele
verbonden zijn, het vrijpostig erotische met een gevoel an eigen
superioriteit gemengd is. Deze rnenschen, waarvan de schr. enkele
naar voren roept, brengen het nooit verder dan praten en op schijnbaar gewichtige wtjze elkaar vermaken bij hun samenkomscen ; hun
gedachtenleven vol kwasi-genialiteit is even machteloos als origineel ;
hun politiek, artistiek en sociaal praat-idealisme bouwt voor hen een
eigen wereld in het groote stadsleven.; maar het infantiele heeft daarbij
de overhand ; het is de nevenzijde van het instinktinatige, waarmee
deze menschen aan de donkere zijde niet slechts der maatschappij,
maar ook der ziel vertoeven. Leo de K. die in zijn gemaniereerdheid
van doen en spreken met dit infantiele verwantschap toont, leeft
tegelijk een leven in de onderbewuste c:roomwereld, waarheen hem
zijn inAinkten voeren.
Met kleur heeft de Schr. deze atmosfeei beschreven. Dat Leo de
K. ook in deze kringen een eenzame reserveert voor hem de
mogetijkheid van een te boven ',omen aan het gevaar om tot niets te
geraken. Zoo leeft bij tijden in hem een liefde voor verworpenen en
verwor penen, die van zijn ware natuur blijk geeft. Hij kempt tegen
de perverse b..hoeften van zijn cerebraal egolsme, en blijkt daarbij
anders dan een zwakkeling die zich op instinkten laat afdrijven, een
man die zijn eigen 'even in handen houdt, doch eerst zijn booze kansen
uitspeelt aleer hij met overtuiging tot zijn weten komt.
Bij de uitbeelding van dit onderwerp heeft de Schr. gerekend op
gespannen aandacht van de lezers, want het is niet steeds gemakkelijk
het beeld na te denken dat den Schr. voor oogen staat : de stof is
soms opgehoopt en saaingeperst, en daardoor niet tot een enkelvoudig
beeld geworden ; eenheid van kompositie is niet vooral nagestreefd,
terwtil waargenomen werkelijkheid en gedroomd beeld somtijth zoozeer in elkaar omgaan, dat de lezer niet weet of hij nog in de beschreven
wereld staat dan in de 000lwegen van het gemoed. Voor den schr.
zelf is zijn boek een studie over het gebied dat aan de grenzen ligt van
de maatschappelijke orde en de bewuste ziel. Er is in het verhaai meer
gesprek, zelfgesprek en karakteriseering dan voortgang ; er is aan de
zelfbeschouwing van Leo de K. groote plaats ingeruimd. Het psychologische overweegt. De moreele uitredding van Leo de K. is geteekend
in schoone en diepe aanduidingen : een hart dat zich uitspreekt in
hevige gezegden, in een oud zakboekje neergeschreven. Weinige blad7ijden zijn besteed om de nieuwe levenshouding te beschreven ; maar
daardoor juist wekt de schr. het geloof aan een waarachtige bekeet ing.
„Alle weten zonder geweten is ijdel". „Delf op wat ge hebt onderdt ukt
en plaats het in het zonlicht" „Al wat het innig v.rkeer met het opperste wezen te buiten gaat is van onwaarde" — deze en andere spreuken

376

LEESTAFEL.

schrijft Leo de Kamp voor zichzelf in het zakboekje, thans uit de
vroegere omgeving losgerukt de eenvoudige woorden waarmee hij
zijn voornemen te kennnen geeft om voor anderen dienstbaar to zijn,
bewijun dat het hem ernst is. Het is den schr. gelukt om den iezer
van de echtheid dezer beheersching te overtuigen dat is geen geringe
B. DE H.
verdienste.

H. S. S. Kuyper. Lentedagen in Italie. Kok,
Kampen 1921.
Wie zelf east kort geleden It.nte dagen in Italie heeft doorgebracht
is geneigd vriendelijk te oordeelen over dit vriendelijk boekje. Juffrouw
Kuyper meent het 700 goed en ik kan me begrijpen dat haar kennissen
haar brieven uit Italie heel prettig hebben gevonden. Maar waarom
dit alles gedrukt ? Het is zoo onbeduidend. En als ik dan Fra Angelico
„den sympathieken monnik" hoor noemen wordt het mij toch wel
moeilijk vriendelijk over dit boek te spreken. Ik zwijg er dus liever
P. S.
over.

Ina Boudier—Bakker. Aan den Overkant. P. N. van
Kampen & Zn. A'dam. z.j.
Er staat altijd een verwachting in mij gespannen wanneer ik van
aeze schrijfster een nieuw boek ter hand ga nemen. Want het contact
met het leven is immer een verheuging en aeze verheuging ontgaat
ons niet wanneer wij ons in haar weak verdiepen. Zelfs niet in dezen
kleinen roman; Met nadruk zeg ik „zelf niet" want de vorm waatin
wij het leven hier ontmoeten is helaas wel veronachtzaamd. Het is
de simpele oude historie van het meisje, dat, een kin g nog bijna, en
zonder levenskennis en voorlichting, door een huwelijk dat maatschappelijk, maar vooral geestelijk een mesalliance voor haar beduidt,
wordt uit haar sfeer gerukt, zoodat haar onvolgroeide wezen ten eenen
male de kans tot ontplooiing onthouden wordt, maar dat aan, tot
vrouw gerijpt, den man ontmoet naast wien zij tot volheid kan ontbloeien en aldus zich ziet gesteld voor de wreedste levenskeus.
Juist om zijn ailedaagschheid eischt deze geschiedenis den sobersterken vorm, die haar als 't ware voor de zooveeiste niaal vernieuwt,
doch in dezen vorm kleedde de schrijfster haar niet. Er ligt een matheid over heel het verhaal, de stijl is veelal onachtzaam, soms zelfs
slordig en erlangt slechts clAAt, waar het vethaal naar zijn hoogtepunten stijgt, strakheid en kleur. In deze matheid verschemerde wat
niet verschemerd had mogen blijven : de figuur van Van Obben, den
man, die Emilie aan zichzed openbaart. Nooit — Goddank ! — was
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Ina Boudier—Bakker een van hen die schrijven om der wiile van
het schoone woord — een betere zending heeft zij te vervullen maar
ditmaal heeft zij dit woord dat dan toch de drager is van de schoone
gedachte, wel heel stiefmoedetlijk behandeld. Dat desondanks het
levende leven zich in dit boekje vangen liet, en het teedere figuurtje
van Emilie, maar vooral de zoo menschelijke gestalte van David de
Gemstei bezielde, kan alleen pleiten voor het waarachtige kunstenaarschap van de schrijfster.
Men heeft in de kritiek zij 't terloops een vluchtige bedenking
uitgesproken tegen het slot van Emilie'sgeschiedenis haar teruggaan
naar den man aan Wien zij in jeugdige onwetendheid zich bond en die
haar niet geven kan wat haar wezen behoeft. terwijl dit naast dien
anderen man tot zijn uiterste voiheid zou hebben kunnen uitgroeien
Het komt mij voor dat wij deze bedenking hier — en tegenover Ceder
driver kunstwerk evenmin kunnen uitspreken als tegen welken
ons verbazenden of mishagenden gang van zaken ook. Want wanneer
een kunstenaar 'met overgegeven aandacht schouwt naar het levensspel in zijn ziel — en tot dezen meen ik Ina Boudier—Bakker te
behool en dan is het onvermijdelijk dat ons in zijn kunstwerk somwijlen treffen zal dezelfde schijnbare willekeur als in het leven zelf,
want dan is zijn werk niet een beredeneerd in elkaar gezet gebeuren,
loch de afspiegeling van dat vreemde leven, waarvan de wegen ons
toch altoos min of meer onbegrijpeiijk blijven.
MARIE SCHMITZ.

F. Bordewijk. Fantastische vertellingen. W. L. & J.
Brus,e's Uitgevers Mij. Rotterciam, 1919.
Cotrect, beuchaafd van stip, met een enkele maal een pittigen of
geestigen noot, laten deze fantastische vertellingen zich — voor zoover haar lugubere aard dit gedoogt — wel aangenaam lezcn. Zoolang
men zich tenminste geen rekenschap geeft van haar gemis aan oorspronkelijkheid, noch van het gemis aan een persoonlijk accent in
de salt ijfwijze (slechts een heel enkele maal krijgen wij dit te hooren).
Engelsche invloeden, vooral die van Poe, zijn hier voelbaar. In de
beide eerste verhalen is Poe's invloed zelfs zoo naspeui baar, dat men
den gang dier verhalen grootdeels met twee van Poe's vertellingen
ziet parallel gaan. De eerste vertelling, het relaas van den krankzinnige, die koel-verstandelijk een mom(' beraamt, heeft evenals het
Poe-verhaal den bijna strak-zakelijken stij1; de ontknooping is in
Bordewijk's vertelling wel even een „aarclige'" verrassing. Zij missen
echter h t t vetfijnde sensitivisme en de bekiemmend-sterke suggestie,
die Poe's vertellingen ondanks het vaak lugubere gegeven tot kunst
maakt, al wil ik niet beweren dat het den schrijver niet gelukt zou
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zijn hier en daar een zeer voelbare stemming te scheppen. De vraag
lijkt mij hier gewettigd of een verschijning als deze e i genlijk wet thuis
hoort in de literature, want welken zin heeft het detgelijke griezelvethalen te schrijven, wanneer niet een diepere gedachte zich in hen
verhult. Het lugubere geval om het geval kan Been artistiek motief
zijn.
„In Plenitudine Christi" is eenvoudiger dan de overige verhalen
en tevens ciieper. Het valt teiug te brengen tot een simpel geval van
godsdienstwaan7in, doch is, romantisch van sfeer ais de andere vextellingen, goed om het sterk voelbare verband tusschen het hier tot
symbool geworden natuur-gebeuren en het drama der menschelijke
MARIE SCHMITZ.
ziel.

F. M. Wibaut. Over de kritiek op het socialisatie-rap.
port. Beoordeelaars, bestrijders en bespotters. Amsterdam.
N.V. Boekhandei- en Uitgevers-Mij. „Ontwikkeling". 1921.
De Heer Wibaut bespreekt in dit geschrift allereetst de ten aanzien van het socialisatie-i appoi t gemaakte opmerkingen en gevoerde
bestrijdingen . van eenige hoogleeraren ; dezen worden door hem aangeduid als „de verstanaige professor Mr. D. van Blom", „de zwaarmoedige professor Dr. H. W. C. Bordewijk", „de politieke professor
Mr. M. W. F. Treub", „de slimme professor Is. P. de Vooys" en „de
hooggeleerde professor Dr. D. van Embden". Men moet aannemen
dat — de Heer Wibaut kan dit weten — er eenige propagandistische
waarde schuilt in het plakken van een dergelijk etiket op de namen
van hen, wier wetenschappelijke beschouwingen men immers ook op
wetenschappelijken trant wil ontzenuwen. Maar van goeden smaak
getuigt voor mijn gevoel zulk een handelwijze niet. Intusschen, hier
over valt kwalijk te disputeeren ......
Na deze hooggeleerden zijn vooits aan de beurt Mr. E. C. van
Dorp, Mr. Joh. Belinfante het dagblad „De Nederlander", Pr. Aengenent en de Heer J. Saks, aan welken laatste een korte „open brief"
wordt gericht die tevens als slotbeschouwing dienst doet
Wat nu den inhoud van dit strijdschrift betreft, het is niet zoo
gemakkelijk (en ook niet wel noodig) dien in een paar zinnetjes weer te geven. Tegen het socialisatie-denkbeeld zijn
vele en velerlei bezwaren ingebracht en de Hr. Wibaut heeft dus
slag te leveren op meer dan een front. Wat hij doet met onmiskenbare virtuositeit. En ook met het beminnelijk optimisme, dat,
dunkt mij, den voorstander van socialisatie wel eigen moet zijn,
omdat hij anders het geloof in de houdbaai heid van dit stelsel zou
verliezen. Het geloof, dat bestaanbaar zal blijken eene „organisatie
der voortbrenging, die niet door winstbelang, doch door produktie-
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belang wordt beheerscht en geleid." Wie dit geloof niei deelt en,
gelijk b.v. prof. van Embden, meent dat winstbelang als drijvende
factor niet kan worden gemist, behoort tot de lieden, die in hun oude
leuzen volharden en verstarren, die zich stellen buiten de econoniische gemeenschap, wier zoogenaamd theoretisch wetenschappelijk
werk meer en meer wordt een ietwat zonderling gedachtespel, dat
voorloopig nog is een gezelschapsspel, maar mettertijd, binnen niet
meer al te langen tijd, „Solitair" wordt......
Zoo heerlijk-zeker is de Heer Wibaut van de nadering der socialiH. S.
satie !

Dr. Henry Behnsen und Dr. Werner Genzmer. Die Folgen
der Mark-Entwertung fur uns und die anderen. Verlag von
Feliz Werner. Leipzig.
Dit vlugschrift bevat een zeer stevig gedocumenteerd betoog orntrent de onhoudbaarheid van de Duitsche conjunctuur en de schadelijkheid van een Duitschland bedreigende finale inzinking ook voor
,,die anderen." Het eenige lichtpunt, zoo verklaren de schrijvers met
jets als galgen-humor, zien wij hierin dat de eischen der geallieerden
zoo onverstandig zijn uitgevallen als maar eenigszins mogelijk ware.
In dezelfde mate, waarin deze eischen den papiermark op het hellend
vlak, waarop hij sedert jaren reeds afglijdt, verder doen dalen, zullen
ook hun goudmark-vorderingen den papieren mark volgend, in den
afgrond van de volkomen „Entwertung" afglijden.
Wij vreezen wel dat de heeren gelijk hebben. klinnen althans van
hieruit de zaak ook niet anders inlien. Maar of deze noodkreet —
want dat is dit geschrift — de leiders van de politiek der geallieerden
zal overtuigen ? Daarvoor zal we! wat meer nooaig zijn. Wat aan
Keynes niet is gelukt, zullen zij daarin slagen ? Mij dunkt, te duchten
valt dat eerst de onweerstaanbare macht van onomstootelijke en
onherroepelijke feiten de oogen zal openen van hen, die nu nog
blind zijn (wiliens en weiens of onopzetteiijk) vow den onverbrekelijken samenhang der internationale belangen en die nog altijd schijnen te meenen dat de grootst mogelijke benadteling van den overwonnene het aanzienlijkst denkbaar voordeel voor den overwinnaar
H. S.
beteekent !
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